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Prohászka nagyságának korántsem kimerítő jellem-
zése, hogy tüneményes szónok; szónoki kiválósága
csak egyik szembetűnő hajtása sokkal mélyebb gyökerű
nagyságának. Mindazáltal ez a nemzedék Prohászkában
a szónokot külön hangsúlyozással emeli ki; és így
érthető, hogy az ő ítélete szerint Prohászka értéke
irodalmilag nincs kellően kifejezve, ha összes müvei-
ben csak egy kötet beszéddel szerepel. Ezzel az igénnyel
számot vet a 25 kötetes összkiadás, mikor még két
kötet beszédet nyújt.

A 13. kötet bevezetésében kifejezett alapelvektől
eltérni a kiadó nem talált sem okot, sem jogot; ezúttal
is csak hiteles Prohászka-műveket akar adni; és a
különféle konferencia-kiadványokról ma sincs módjá-
ban enyhébben ítélni, mint akkor. Ha mindamellett
rászánta magát arra, hogy a 13. kötetből kiszorult,
nyomtatásban megjelent hiteles beszédeken kívül itt
közli a ma is még itt-ott található és drága kincsként
őrzött híres kőnyomatos esztergomi spirituálisi beszé-
deket, a következő meggondolásokra támaszkodott:
Ezek a beszédek a beavatottra mindjárt a hitelesség
benyomását teszik és a gondos stenografálás minden
jegyét magukon hordják. De ennél még jelentősebb
az a tény, hogy közülök mintegy 40 Prohászka életé-
ben az ő nevével változatlanul, illetőleg egészen lényeg-
telen külső változtatásokkal megjelent különféle hit-
szónoklati folyóiratokban, tehát megnyerték a szerző
hitelesítését; de ez akkor kiterjed az összes többiekre
is; hiszen a szerző jónak látta változatlanul közreadni
az esztergomi litografált szöveget.

Egyébként, ha valahol, ép ezekkel a beszédekkel
szemben van helye annak a kritériumnak, mellyel
Bossuet eldöntött egy névtelen töredékről folyó vitát:
«Μ t disputáitok? Nem látjátok rajta az oroszlán-
körmöket? így csak Pascal írhatott!» Elég elolvasni
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pl. ennek a kötetnek 142. lapján található beszédet:
így csak Prohászka beszélhetett! Még pedig a szelleme
májusát élő Prohászka, a Diadalmas Világnézet szerzője,
aki fogyhatatlan termékenységgel és eredetiséggel hul-
latja ránk a legeredetibb gondolatoknak, lelki mélysé-
geknek, költői szépségeknek valóságos virágözönét.
Nem nehéz fölismerni itt az Elmélkedések Prohászkáját.
Ezekből a beszédekből nőttek ki az Elmélkedések;
nem egy beszéd szószerint átment oda. Ezek itt termé-
szetesen kimaradtak.

A Prohászka-kutató számára ezeknek a beszédek-
nek az is külön varázsa, hogy belevezetik a nagy pap-
nevelő és lelkivezető műhelyébe; meg-megnyitják
előtte azt a szentélyt, amelyben nagyra nőtt, egészen
a heroizmus magaslatáig, az aszkéta és imádkozó
Prohászka. A Naplókon kívül nincs Prohászkának
írása, mely annyi személyes vonatkozást tartalmazna,
mint épen ezek az esztergomi beszédek.

Mindent összevéve ezek a beszédek hivatva vannak
külön értéket képviselni az író és szónok Prohászka
kincsesházában.

Az elrendezést gyakorlati szempontok irányították,
melyek az olvasó előtt már első áttekintésre maguktól
világosakká válnak.

Budapest, 1929 pünkösd (május 19.)

Schütz Antal.
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AZ ÚR ÜNNEPEI



A karácsony ünnepköre.
Advent 1. vasárnapjára.

Készület és kezdet.
(1898)

K. T. U.! Ma kezdődik az advent. A természetben e:
rendesen ködös, kellemetlen, nyirkos, hideg idő. De a kegye-
lemben nem úgy van; ott ellenkezőleg dereng, mint korai
hajnalban. A természet aludni akar, készül téli álmára; a
lelkek nem akarnak aludni, azok nem is tudnak aludni,
azokat a novemberi nap is keltegeti és biztatja, hogy nem
lesz ez mindig így. Nem lesz mindig ilyen sötét, ilyen ködös,
ilyen borongós, ilyen homályos; lesz meleg, lesz világosság,
fény, élet, erő. Az a köd, az a homály az adventben, az csak
jelenti a lelki halált, mert hiszen az egész emberiségre nem
vetődött lelki halál soha; a bűn után ugyanis rögtön ott
ragyog, igaz, hogy novemberi homályban, messze az Úr Jézus.
«Ab alto Jesus promicat 1» messziről dereng az igazság napja.
Ha hideg is van, ha a fáknak zuzmarás bóbitáin, ha az
ablakok jégvirágos tábláin keresztül is, de azért mindig
kelteget az a sugár. Eljön, eljön a tavasz, zenitünkre hág
a nap, nem fagyunk meg, élni fogunk. Addig pedig várunk
s vágyódunk; az is, hogy oly lassan bontakozik ki a kurta
nap a ködös elnyújtott reggelből, jól illik a lelkek világába.
Elnyújtja a lelkeket, felébreszti bennök a vágyat, hiszen az
advent a lelkek vágyának ideje; eszünkbe hívja azt a hosszú
négyezer évet, amely elnyuj tóttá a lelkeket hosszú vágyban:
Jöjj el Úr Jézus, az volt a vezérgondolatuk.

Tehát, k. t. u., ebbe a szent készületbe s szent vágyba
állít bele minket minden évben az egyház. Megismétli a nagy
megváltás történelmének mozzanatait, hogy alkalmas pontjai
legyenek mély lelki érzelmek kiváltásának; azt akarja, amit
Szent Pál: Hoc enim senLite in vobis, quod et in Christo
Jesu; ismételje meg mindenki azt az életet, amelyet Krisztus
élt. Mindenkit odaállít az advent homályába, hogy vágyód-
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jék oda a jászol mennyei világosságába; hogy felgerjessze
szeretetét, egére tűzi az epifania csillagát; hogy lelkesed-
jék, nem kímél meg senkit a Golgotától, hogy lába s szíve
is vérezzék. Azt akarja, hogy az emberi lelkek egyre folyton
éljék át nagy reményüknek eseményeit. Azért én is azt gon-
dolom, hogy Kegyetek az adventben sokkal szívesebben fog-
nak foglalkozni lelkűkkel, s hogy a kedves, izgalmas, gyertya-
fényes, fenyőillatos karácsony felébreszti Önökben is a
mélyebb és gyengédebb érdeklődést aziránt, hogyan lehetne
az Ur Jézus elfogadására jobban készülniük.

1. Az a kedves kis Jézus az Istennek nagy ajándéka,
el akar hozzám is jönni és engem boldogítani; van nekem
most adventem, a kegyelem adventje, készülni akarok, hogy
őt méltón fogadjam. Különösen két dolgot akarok Önöknek
ajánlani, két érzelmet akarok az adventi életből kiemelni,
amely megfelel az advent hangulatának: Az advent először
készület. Az adventét röviden így lehet jellemezni: (Jön az
Úr». Ebből a legközvetlenebb következtetés: Tehát készül-
jünk! Jön az Úr, főleg a kegyelmek ünnepén, karácsonykor,
ad nekünk nagy kegyelmeket: az Isten nagy ajándéka, maga
az a megfoghatatlan Isten — édes, cukros, kedves kisgyermek
alakjában jön hozzánk. Hogy az ilyen isteni kegyelmek foga-
dására készüljünk, nemde ez magának a dolognak természeté-
ből folyik; ha akarunk nagy kegyelmeket nyerni karácsony-
kor, készüljünk rá most az adventben. Mielőtt a fa ég, meg
kell azt melegíteni, nyirkos fa tüzet nem fog. Épenúgy, ha
akarjuk, hogy az Úr Jézus minket kegyelemteljes karácsonnyal
megörvendeztessen, nemde készülnünk kell? Jobban kell
magunkat összeszednünk, önmagunkba térnünk, a lelki élet
vitorláit kifeszítenünk, törekvéseinket jobban kiemelnünk.

De nemcsak a karácsonyra való előkészületet mondja az
advent, hanem mondja azt az előkészületet, amely az egész
életen át folyik, mert a tulajdonképeni Úrjövet az nincs
karácsonykor, hanem a boldog halálban: eljön az Úr. Az
egész szentírás egyre ezt hangoztatja, hogy készüljünk;
similes hominibus exspectantibus dominum suum, quando
revertatur a nuptiis, ut cum venerit et pulsaverit, confestim
aperiant ei; hasonló a mennyek országa nagy várakozó cseléd-
sereghez, amely várja az urat, hogy bármikor jön, nyissanak
ajtót neki. Az egész élet a szentírás szerint nagy vigília;
mikor az Úr kopog, nyitnunk kell neki. Az Úr Jézus a tíz
szűzről mondott remek hasonlatában szintén azt akarja, hogy
minden lélek olajjal telt lámpával várja őt. Simile est rcgnum
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coelorum decern virginibus, quae accipientes lampades suas,
exiei unt obviam sponso; olajjal telt lámpák velünk, Krisztus
elé siethetünk.

A szemináriumi élet is valami vigiliaféle! A theológia
négy éve négy adventi időszak, melyben várjuk az Urat,
várjuk a jegyest. Hasonlók vagyunk a régi gót dómok por-
táléihoz: ott künn áll Ádám és Eva, a próféták és patriarchák,
várják az Urat. Mi is az ajtó előtt állunk és várunk, hogy
az Úr bevezet az oltárhoz és eljegyez magának; nem kell-e
minden kispapnak érdemekben gazdag jó cselédnek, olaj-
tartó szűznek lennie, aki várja az Urat? Ezeket a gondo-
latokat főleg az adventben kell beleollanunk lelkivilágunkba.
Legyünk szűzies lelkek, töltsük meg lámpáinkat olajjal, ne
legyünk oktalan szüzek, kik várnak ugyan, nem alusznak,
de nincs olajuk, sötétségben állnak. Az advent oly sötétség,
amelyben a buzgalom lámpájának kell világoskodnia.

2. Hát a másik gondolat? Az advent nemcsak készület,
hanem kezdet. Ez sokkal finomabb vonás. Az egész életnek
bizonyos értelemben kezdetnek kell lennie. Miért? Mert a
kezdő lelken van két pszichológiai jellemvonás, amely nagy
lelki haszonnal jár. Mikor az ember kezd valamit, akkor
egyrészt lelkesül, másrészt meg van győződve, hogy még
semmit sem művelt. Mikor út kezdetén állunk, látjuk magunk
előtt az utat, de azt is tudjuk, hogy még egy lépést sem tet-
tünk; mikor nyelvet tanulunk, felütjük a grammatikát, lát-
juk az első lapot, akarunk tudni, lelkesülünk, de azt is tud-
juk, hogy még semmit sem tudunk. Ha kezdünk tanulni
művészetet, érezzük újjaink tehetetlenségét, ridegségét,
keménységét; akarunk, de még nem bírunk. Nagyon sze-
rencsés hangulat a kezdetnek hangulata, kivált a lelki élet-
ben. A lelki életben kell az embernek mindig kezdőnek lenni,
mindig akarni és úgy akarni, mintha még semmire sem ment
volna.

Fiacskáim — mondja Assisi Szent Ferenc — kezdjük
szeretni az Istent; az az ember, akinek át van lyukasztva
keze, lába és oldala Krisztus misztikus szegeitől és lándzsájá-
tól, azt meri mondani — alighanem félrebeszél: — fiacskáim,
kezdjük szeretni az Istent I Azt akarja azáltal jelezni, hogy
a lelki életben tényleg mindig kezdőnek kell lenni. De nem-
csak Szent Ferenc, van még egy nagyobb tekintély. Szent
Pál azt mondja, hogy ő mindig kezdő: «Nem mondom, hogy
már megfogtam azt, de csak azt az egyet teszem: amik
mögöttem vannak, elfelejtem; amik előttem vannak, azokra
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kiterjeszkedem; vagy nem tudjátok, hogy azok, akik pályát
futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a
pályadíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek azt. Ügy futok
tehát, nem mint bizonytalanba, úgy küzdők, nem mint aki
levegőt verdes, hanem sanyargatom testemet, nehogy mikor
másoknak hirdetem az igét, önmagam elvettessem». — Mi a
buzgó lélek vonása? Amik előttem vannak, azokra kiterjesz-
kedem, amik mögöttem vannak, elfelejtem, vagyis mindig
kezdő vagyok. Ha kezdő vagyok, buzgó vagyok; mert aki
kezd, az rendesen lelkes; azért azt akarja az Apocalypsis
szeretője, hogy a mi szeretetünk első szeretet legyen; ne az
a megtépett, ne az a savanyú, ne az a sokszoros csalódások-
tól megtört szeretet, nem az kell neki, hanem az első szeretet:
charitas príma. Az Úr Jézus szereti az első szeretetet; az
özvegyi szeretetet, úgy látszik, nem kedveli, neki szűzies
szeretet kell. Az özvegy, mikor házasodik, az nem az első
szeretet. Annak már az élet gyászfátyollal borította be lel-
két, egy drága koporsónak szemfödője libeg szemei előtt.
Nekünk nem kell lemondó szeretet, hanem első és lelkes
szeretet. Fiacskáim, kezdjük szeretni az Istent!

K. t. u. 1 Mikor a hárs és tölgyfa — legyen bár száz,
kétszázéves, legyen bár kemény, mint az acél, bütykös,
görcsös — hajtani kezd: puhává és kenetessé lesz rügye;
mert ami kemény, az nem hajt, még a kemény tölgy is ott,
ahol hajt, puha lesz és olajos. A lelkek is így vannak. A kezdő-
nek kenet, annak a szent szeretetnek illata való. Ha szeretni
fogjuk az Úr Jézust igazán, gyermekdeden, fiatal fogékony-
sággal, ha lelkünk fel lesz kenve a tavaszi, első szeretet
illatával és kenetével, akkor igen, haladunk. Hát, fiacskáim,
kezdjük szeretni az Istent 1 Az Úr Jézus fölkeni azokat, kiket
szeret és akik őt szeretik. Dilexisti justitiam — mondja ő —
szeretted az igazságot, odisti iniquitatem, utáltad a bűnt —
ez a kezdő lélek arculata, — propterea unxit te Deus, Deus
tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis; azért a jókedvnek,
buzgalomnak, a tavaszi élet vágyainak olajával fölkent téged
az Úr. K. t. u., az adventben, amely tavaszi légkör, amely
várja az Urat, csupa kenetes lélek áll, erdő a tavasz leheleté-
ben. Mindegyik nőni akar, mindegyiknek kedve van hozzá;
oleum laetitiae, a jókedvnek olaja tölti el az embert. Mi mit
akarunk? No ez világos, ezt kétségbevonni, de még csak kérdés
tárgyává tenni sem lehet. Mi mindnyájan mindig kezdünk;
igaz, hogy sokszor visszacsúszunk, sokszor teszünk kerülőt,
két lépést előre, egyet hátra, de azért ne hagyjunk fel a szent
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vággyal: akarunk kezdeni. Ó az advent érzelemköre nagyon
alkalmas arra, hogy a mi kezdő lelkünk első szeretetét fel-
élesszük, következőleg ezt a két érzelmet magunkra öltsük:
készülni és kezdeni. Nemcsak készülni, de kezdeni akarunk;
újra összeszedettek leszünk, kezdeni akarunk, újra tisztáb-
bak leszünk, mert azt hisszük, hogy az ember mindig boldog
kezdő lehet, és akkor az Úr Jézus nem fogja nekünk szemre-
hányáskép mondani: Emlékezzetek meg Lót feleségéről;
vagyis ti olyanok vagytok, hogy a rosszból kiindultok, Szo-
domából kimentek, a világból kiléptek, de aztán megálltok,
visszanéztek. Nem fogja az Úr Jézus nekünk mondani:
senki aki az ekére teszi kezét és visszanéz, sem méltó a
mennyek országára, vagyis aki beéri az eddig végzett munká-
val és gyönyörködik a feltúrt barázdán, nem méltó hozzám?
Mit is használ a barázda, ha nem jön vetőmag bele? Kicsoda
méltó tehát az Úrhoz? Csak az, aki méltán vallhatja: amik
mögöttem vannak, elfelejtem — mégha Pál apostol is volna —
és amik előttem vannak, azokra kiterjeszkedem. Mángolja
ki a mi lelkünk vágyát az advent, húzza ki és nyújtsa ki
lelkünket az Úr szeretete s a tökéletesség bírásának szent
vágya!

Az Úr Jézus ab alto promicat, magasan fölöttünk és
fenségesen áll Krisztus. Ó Istenem, már csak szegényes, tört
szívvel, megtépázott, beteges lemondó lélekkel nem akarunk
feléje menni, hanem friss, lelkes és vágyódó szívvel. Meg
vagyok győződve, kedves barátaim, ha az advent ilyen
érzeteket vált ki bennünk, akkor a karácsony is kegyelem-
teljes ünnepünk lesz. S az a másik advent, az igazi Úrjövet
sem talál majd készületlenül. Karácsonynál, húsvétnál fon-
tosabb a halál napja, midőn lelkünk megjelenik a dicsőséges
Krisztus előtt. Nagy nap, s ha dicsőséges talál lenni, amint-
hogy annak kell lennie, végtelen diadalt ülünk az napon.
Addig is készítsük azt elő; kis kikezdésekből készül ez a
dicsőség; a legkisebb és legegyszerűbb dolgok, a disciplina s
a kötelesség teljesítésének legegyszerűbb gyakorlataira kell a
kezdő szeretetnek kiterjeszkednie, sőt a kezdő szeretet egy-
általában nagyot nem ismer, az csupa kicsinnyel dolgozik,
kicsivel foglalkozik, azt ápolja, kenegeti, nyújtogatja; a sok
kis sejtből épül föl a tölgy; s a lélek apró gyakorlataiból
alakul a tökéletesség. Nőjjünk, hogy nagyok legyünk!



Advent 3. vasárnapjára.
Isten-gyermekség.

(1901)

K. T. U! Miről is lehetne karácsony körül beszélnem más-
ról, mint az Isten Fiáról; arról az Igéről, amely testté s az
által testvérünk lett; arról a csodálatos lélekről, amely bele-
teremtetett in grémium divinitatis, s arról a szent vérről,
mely a Szent Szűz szívéből ömlött Jézus szívébe, s ott váltság-
díjunkká lett; test, lélek, Isten igéje ... ez a mi imádandó
Krisztusunk, plenus gratiae et veritatis. Talán az is elég volna,
ha ráfüggesztenők szemeinket erre a ragyogó Isten-képre és
gyönyörködnénk benne. Hisz ezt az Isten is teszi: Hic est
filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui I Az Úr Jézus
a végtelen Istennek kedvtelése és öröme; mennyivel inkább a
mienk! Az ember gyönyörrel szemléli a műremeket; szemléli
és élvezi; elmerül a harmóniák mélységébe és elfelejti ön-
magát; ez is öröm és élvezet. De műértő lelkesülés, ez isteni
gyönyörködés minket ki nem elégít; nem vagyunk oly önzet-
lenek és oly gazdagok, hogy beérjük vele; mi az élvezetben
és tiszta gyönyörben végre is önmagunkra gondolunk s nyo-
morúságunkat s gvöngcségünket szeretnők azzal, ami szép és
előkelő, gyámolítani. Ha a sas fel is repül a magas égbe,
bármennyit kóvályog is a felhők közt, végre sziklafészkébe
tér vissza, vissza a kietlen környezetbe; az ember is bár-
mennyire lelkesül s gyönyörittasan kiindulván önmagából
felejteni kész a nyomoriíságot, végre is visszatér önmagába,
ott érzi a szegénységét s azt kérdezi, hát azok a ragyogó
képek, az a lelkesülés és buzdulás mit létesítenek bennem?
mily kegyelem és áldás háramlik rám belőlük? Úgy adta-e
elémbe az Úr az ő képét, hogy nézzem, vagy hogy éljem?
Nem lehetünk kétségben a felelet iránt, mert a szentírás
mondja: «dedit illis potestatem filios Dei fieri».

Valóban az Isten-fiúságnak, mely Krisztusban megjelent,
Isten-fiúsággá kellett kivirágoznia mibenniink. A karácsonyi
öröm nem marad meg annál, hogy az Isten ember lett, hanem,
hogy minket is Isten gyermekeivé tett; a karácsonyi öröm
az Isten Fia felett megsokszorozódik azon szívünkből fakadó
hiten, hogy mi is Isten gyermekei lettünk. Jézus, a mi test-
vérünk által Isten gyermekei lettünk, ez a mi karácsonyi
örömünk.
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A mi Isten-fiúságunkat hirdeti a szentírás. Szent János
és Szent Pál különösen kedvelik e nagy igazságot. Szent János
mindjárt evangéliumának bekezdésében hirdeti, hogy mint
Isten gyermekei, Istenből születtünk. Máshol is «semen Dei»-
nek nevez. Szent Pál negyvenszer említi az Atyát, — leveleit
az ő nevével kezdi, a Zsidókhoz írt levelet kivéve. Azt is írja,
hogy térdet hajt az Isten mint Atya előtt, kitől ered minden
atyaság az égben és a földön. Athénéban pedig még a pogány
költő verseit is idézi: «ipsius et genus sumus». Öntudattal
hirdeti, hogy mi már a fiák szellemét vettük; a régiek Jehová-
ban a félelmetes, szigorú, büntető Istent, a bosszuló Jahvet,
az Urat imádták, «nos accepimus spiritum filiorum, in quo
clamamus Abba Páter». Ezzel a szóval «Atya», változott el a
föld színe, mikor megjelent a Fiú, ki velünk az Atyát meg-
ismertette; mert tény, hogy nem ismertük meg az Atyát csak a
Fiú által, s ha Fia nincs s nem jelenik megköztünk, számunkra
a Jehova nem atya.

A kereszténység azzal az öntudattal lépett föl, hogy az
Isten gyermekeit állítja be a világba; ez volt legnagyobb
műve, ez minden egyéb áldását magában foglaló sikere I
Azért féltékeny erre s követeli és sürgeti, hogy mindnyájan
Isten gyermekeinek érezzük magunkat. Akiknek nincs ez a
szelleme, az az újszövetségben idegen; azt nem az egyház
szülte, vagy ha szülte is, de más érzület nevelte őt naggyá.
Ha tehát valóban az Isten gyermekei vagyunk, hát kutassuk
föl, hogy miben áll ez a mi Isten-gyermek voltunk, mi az ben-
nünk, ami az Isten szemeiben úgy tükröződik mint egy
gyermekarc, oly arc, melyről ő mondja: ez az én fiam!

Bár íölérthetnők az isteni valóságot bennünk; de ezzel is
úgy vagyunk mint minden élettel: élünk, de hogy az élet
micsoda, azt nem értjük; van azonban négy körülmény vagy
jelleg, mely támpontul szolgál e kutatásunkban; ezekre
támaszkodva haladhatunk.

Az első a születés. Minden gyermek születik; az Isten
gyermekei is születnek; nem voltak és lesznek, élnek és meg-
halnak. E születéshez nem elég az, hogy mint emberek szüle-
tünk: új születés kell, melyben az Isten gyermekei születnek;
ez újjászületés szerint is leszünk, élünk, fejlünk! Nisi quis
renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto! Újjászületés! Az
ember mikor születik, hoz magával testet, lelket, érzéket,
tehetségeket; belép egy világba, sajátos légkörbe, fénybe és
melegbe; épúgy az Isten gyermeke hoz magával új természe-
tet, A nyerőket és tehetségeket, új szemeket, amelyeket előbb



10

nem bírt; hoz magával új érzéket, s belép egy világba, amely
előbb nem létezett reá nézve. E természetfölötti világban
körülveszi őt fény, a hit fénye, mely leikébe hatol s a testi
szemre, valamint a természetes értelemre nézve láthatatlan
világot tár föl előtte; gondolatai s érzelmei más motívumok-
ból táplálkoznak; akaratát természetfölötti energia feszíti, s
ezt az értelmi s erkölcsi életet természetfölöttinek s a hozzá
való isteni befolyást kegyelemnek hívjuk. Tehát új ember
születik az újjászületésben, melynek lelke fizikailag különbözik
a természetes lélektől, legalább is annyira, ahogy az izzó vas
fizikailag különbözik a hideg vasdarabtól, csakhogy ott az
izzást nem a természetből, hanem közvetlenül Istenből
kellene eredeztetnünk. Ez az új ember fejük «in plenitudinem
aetatis Christi»; ez az ember meg is halhat, s ez eleven halálnak
temetője az örök kárhozat.

De, k. t. u., elég ez nekem? Hisz ezek szavak 1 Azt mond-
hatnék, ez is olyan, mint minden élet; van, de nem értjük.
Az ember látja, hogy a fa él. De meg akarván érteni azt, szét-
szedi rostjait, s akkor már nincs, meghalt. Az ember önmagát
érzi, hogy él, de hogy micsoda, azt nem tudja. Mikor életről
gondolkozunk, valósággal rostával vizet meregetünk.

Azonban ad a szentírás mégis gondolatot, mely mélyebbre
vezet, s ez a «semen Dei». Ez termékeny gondolat. Mi a «semen
hominis»? Ami a vért, a fajt adja; mi a termetet kiépíti, a
nemes és nemtelen ösztönöket magában rejti s a faji különbsé-
geket kifejti. A semen Dei is valami olyas, ami természetet,
vért, fajt ad, ami erőt, értéket, tüzet, nagy stílt kölcsönöz.
Ne botránkozzanak meg, hogy hasonlatokba bocsátkozom.
Nézzék, mily különbség van egy telivér angol paripa és egy
közönséges ló között. Mi a különbség? A vér 1 Mily különbség
van egy neufundlandi kutya és közönséges kuvasz között!
A vér 1 Nézzék, mily különbség van a nemzetek között; a
zsidó nép, az egyiptomi, asszír nép között I Továbbá az egyes
nemzetekben mily különbség van a családok, a családokban
az egyes fajok közt 1 íme a vér, a faj teszi I Ha a vér szeren-
csés kombinációjú, akkor kitűnő fajt ad. Németországban a
porosz faj különös vér, német és szláv keverék. A zsidó nép
egy teljesen különálló vér, mely nem keveredett össze semmi-
vel. Zsidó lányok mehetnek másokhoz nőül, de zsidó férfi
nem vett el pogányt. Van valami titokzatos elem a vérben;
ebben az értelemben is igaz, hogy «anima in sanguine est»;
még különösebb lesz az, ha Szent Tamás szerint igaz volna az,
hogy a lelkek magukban véve mind egyformák.
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A szentírás azt mondja, hogy van semen Dei, hogy van
Isten-mag, Isten-vér, tehát isteni ember; mint ahogy van
angol, van olasz, vau porosz, van zsidó, van magyar vér és
faj, úgy van isteni faj. Ipsius et genus sumus. Ami a vér az
emberi típusban, az a semen Dei a krisztusi típusban. Az nem
Ilit, nem szeretet; egyáltalában nem akarat, hanem fizikai
adat. Azért a katholikus tan a iustitiá-t mint fizikumot állítja
elénk. A iustitia elsősorban nem morális, hanem fizikai
fogalom. A iustus nem erény, hanem faj, rassz, mint ahogy a
vér nem erény, hanem az erény s a bűn hordozója; mert ha
tiszta, nemes a vér, fenkölt, nemes gondolatai és érzelmei is
lesznek; ellenkező esetben pedig nemtelen és alacsony lesz
az életirányzata. S a nemes vagy nemtelen vér, az adva van,
az születik; épenúgy az isteni, a semen Dei, születik; csak
később lesz öntudatos erénnyé.

A lutheránusok ezt a fönséges tant nem értették; szerin-
tük a csecsemő nem lehet iustus; mert hogyan is lehet erényes
az, akinek nincs öntudata. Szerintünk a csecsemő is iustus, ha
újjászületik, mint ahogy zsidó, vagy angol, vagy magyar a
csecsemő, ha nincs is öntudata. Hiszen a vér teszi, a semen
teszi 1

A mi iustitiank eszerint nem annyit tesz, mint érezni,
akarni, tenni; a mi iustitiánk elsősorban annyi, mint lenni.
A protestantizmus teljesen a morálisba állítja bele a iustitiát,
mi a természetfölötti fizikába! Másrészt azonban közeledünk
a modern tudományhoz, mely a morálist is a vérben keresi 1
Aki a malasztot megnyeri, az iustus, ha csecsemő is; ha a meg-
tért bűnös, föloldoztatván a bűntől, tele van még bűnös hajla-
mokkal, az is iustus; mert, ismétlem, a vérhez nem kell
gyakorlat, nem kell öntudat; a vérhez kell jó, alkalmas anyag 1
E természetfölötti fizikum következtében, különös össze-
köttetésben vagyunk Istennel; ő lakik bennünk. De az nem
erény, nem érzés, hanem valóság és tény. Mi tehát az Isten-
gyermeket úgy tekintjük, mint valóságos Isten-vért, úgy
mint aki fizikailag Istené 1

Ezt az isteni ingenuitást állította a kereszténység a világba;
istenek vagyunk, semen Dei, genus Dei sumus. A servus
és dominusa, graecus és barbarus, mind Isten-vér lett, mind
Istennek érezte magát. A kereszténység buzdította híveit,
hogy ezt az isteni vért becsüljék meg s arra büszkék legyenek.
Megtanította őket arra a benső méltóságra és kitűnőségre,
melynél fogva az Isten bennünk lakik kimondhatatlanul, s ők
az Isten vére és faja lettek. Ez a tan léptette a világba a nemes
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értelemben vett arisztokráciát, a szellemi méltóságot, az
erkölcsi öntudatot, a lelki előkelőséget, amilyen addig nem
jelent meg a föld színén. Addig önérzettel mondhatták:
cívis Romanus sum, mint Szent Pál mondta, vagy: ingenua
ego sum, mint Szent Agatha mondta; de csak most kezdődött
az a páratlan arisztokratizmus, mellyel Szent Pál is és Agatha
mondhatta: Summa ingenuitas ista est, in qua servitus
Christi comprobatur 1 «Non degeneremus —- írja Szent Pál —
ab excelsis cogitationibus filiorum Dei». Mindenki közülünk,
ha szolga, ha úr, ha görög, ha barbár, újjászületett Isten-
gyermek. Ez nem az alacsonyság, nem a lelki inferioritás
szava; ez nem a rongyba, a kuckóba vágyó léleknek érzése,
ez a cézárénál s a római klaszikus típusokénál hatalmasabb,
nemesebb, előkelőbb érzület. Most született az erkölcsi
arisztokrácia!

A szív minden dobbanása arra figyelmeztet, hogy ki
vagy. Ne vesd el magadat, te az Isten gyermeke vagy. Ha
gyenge is vagy, ha erényed nem alapos, te mégis az Isten
gyermeke vagy. Ez a te méltóságod magyarázza meg a halálos
bűnnek sajátságos gonoszságát s az Isten megbántásának
égbe kiáltó voltát: Isten lakik benned; gyermeki viszony
fűz hozzá; királyi, isteni sarj vagy, s a bűn által elszakadsz
tőle s lész nemtelen, alacsony érzések s egyesülések áldozata.
Minden bűn degenerál minket. Hasonlókép az Isten-vér, az
Isten-gyermek méltósága okolja meg a keresztény érdem érté-
két: minden, amit a kegyelem állapotában erkölcsi cselekede-
tet teszünk, az mind isHni érdem; isteni jóság értéke van
benne. Az érdem nemcsak onnan van, mert Isten ígérte, hogy
a jót jutalmazza; hanem adott is képességet, jót, isteni
jót tehetni. Minden fohász az Isten-gyermek pihegése, minden
miatyánk az Isten-gyermek imája, könnye az Isten-gyermek
lelkének fájdalma; azért van érdeme, mert isteni értéket
ajánl föl az Úrnak. Ne kicsinyeljétek tehát, hogy kis cseleke-
detekért mennyország jár, a kis cselekedetek isteniek; ne
botránkozzatok, hogy öt miatyánkért elengedik a büntetést;
az öt miatyánk Krisztus testvérének imája, azzal megköveti
az Urat: isteni engeszteléssel járul hozzá I A mi iustitiánlc
tehát isteni lét, isteni elvtől átjárt természet; lenni, lenni,
istenileg lenni: ez a iustitia. Mikor pedig már megvan az
isteni lét, mikor pezseg az isteni vér: természetes dolog, hogy
életet, öntudatos érzést, erőteljes cselekvést hordoz. A nemes
vér nemes érzelmeket táplál; a semen Dei-ből isteni világ
fejük. Így van ez minden élőben. A természet a cselekvés
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miatt van; a természetnek célja az aktus. Mihelyt tehát az
Isten gyermeke fölfogta s átértette isteni méltóságát,
gondolatai, érzelmei s törekvései is mind a nemes, előkelő
irányban fognak haladni; értelmi világát a hitnek világossága
deríti föl, vágyai pedig reménybe s szeretete isteni barátságba
nőnek! Az Isten-gyermek mindennél többre becsüli majd
méltóságát s inkább meghal, semhogy azt elveszítse. A félelem
nem lesz az ő szemében rossz indulat; de azt átérzi, hogy
gyermeknek lenni s nem szeretni, gyermeknek lenni s csak
félni, nem lehet, ez ellenkezik az isteni vérrel. A szükségesség
és a függőség törvényét ő is érzi, de Isten-gyermeknek lenni,
s a törvény betűjét kislelkűen követni, nem fér össze lelkületé-
vel. S ha kell áldozat, forró szeretet, ugyan hol lobban föl
lángja, ha nem az Isten vértől hevülő szívben? Hol fognak
hősök és szentek teremni, ha nem az isteni rokonságban?
Hol sarjadzanak szüzek, tiszta angyali lelkek, ha nem az
isteni vérből? S ha a vér sehol sem való arra, hogy meg-
aludjék, s a faj arra, hogy elkorhadjon: bizonnyára az isteni
vér s a semen Dei lesz az, mely hevülni, lelkesülni, áldozni s
nagyratörni tud.

K. t. u. 1 Scimus, qua simus origine nati I Érezzük át
méltóságunkat: Isten gyermekei vagyunk. Érezzük át, hogy
Isten vére vagyunk; az melegít minket. Ne érjük be a szolga
Ielkületével; a gyermek lelkületét áhítozzuk. Ha az Istent
megbántjuk, ne a pokolba nézzünk; nézzünk az Isten meg-
szomorított arcába. Fogadjuk el, hogy Isten-vér vagyunk, s
egész belső életünk elváltozik. Más irányt, más alakulást
nyer az ember; s valamint a fizikában isteni, úgy a morális-
ban is isteni lesz. Minél több karácsonyt érünk, s minél több
karácsonyi örömöt élünk, annál inkább fejlődjék ki bennünk a
Krisztus-arc, az Isten gyermekének arca, hogy az Isten rá-
ismerjen bennünk gyermekeire. Találja föl az isteni Megváltó
saját vonásait lelkűnkben, gyönyörködjék az Isten rajtunk,
mint a Krisztus-arc hasonmásain Ez karácsonyi öröm Isten-
nek és karácsonyi boldogság szivünknek.
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Advent 4. vasárnapjára. 

Krisztus kegyelmei. 
(1904)

K. Η. ! Mi most megint az Isten kegyelméből karácsonyt
akarunk ülni. Válasszunk tehát ki magunknak egyet; mert
van különféle, mindegyik mély, bensőséges, édes. Melyikét
választjuk?

Talán a Szent Szűz karácsonyát? Mindenki érzi, hogy 
mily kifej ezhetlen s szinte érthetlen boldogság, édesség töl-
tötte el a Boldságos Szűz szívét azon szent éjen. Mindenki érzi, 
hogy az érzelmeknek mily árja lejtett végig lelkén, szívén, 
kedélyén, mikor ott térdelt az Úr jászola előtt. Ügy látom 
én az ő lelkét, mint az istálló szemetjében, mely a nagy-
világnak hűséges képe, leszúrt liliomot, melyet az Isten ki-
választott magának, hogy legyen a zord barlangban, a sötét 
éjben valami, amin megpihentesse vigaszosan szemét. Gyö-
nyöröm telik a Szent Szűzben, abban az egyetlen virrasztó 
szűzben, kinek mécsese ki nem aludt, kinek szíve lángol s 
megvilágítja a nagy vándornak, ki az égből éjjel lejön a 
földre, éji utait. Az ő szíve mint a mágnes, mely az Istent 
húzza. Virginitate piacúit, humilitate attraxit. Gyönyöröm 
telik ebben a Boldságos Szűzben, ebben a győzelmes lélekben 
és ugyanakkor alázatos szolgálóban, kinek ajkán e diadalmi 
ének: a «Magnificat» hangzik, de ugyanakkor az «Ancilla 
Domini»-t úgy hangsúlyozza, hogy szinte szükségesebbnek 
tartja. De a Szent Szűznek karácsonyáról most nem szólok.

Van egy más karácsony, az az Isten karácsonya. Mert az
égben, mondjuk az Isten szívében különös karácsonyi ünnep
folyik. Hogy az égben is van ünnep, még pedig nagy ünnep,
azt hirdeti a csillag, melynek gondviselésszerü útja van a
mindenségben. Az a csillag az Isten szeme. Abban az éjben
biztatólag int felénk, hogy az a nagy, végtelen Isten rólunk
meg nem feledkezett. A csillag reményt és bizalmat int;
nektek is van még csillagtok, nem kell az éjben úgy, mint
akik utat vesztettek, elmerülnötök; nem kell a bűnben két-
ségbeesnetek, gondol reátok az Isten. És egy darab eget le-
kiild a földre, puha, ragyogó szárnyakon ereszkedik le az a
darab ég, az a hangos ég, s itt énekli el azt a földön idegen
dalt, hogy «dicsőség az Istennek»; «békesség az embernek».
Az ugyan itt a földön nincs otthon, száműzve van, hanem
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az angyali ajak már evangelizálja, hogy itt lesz majd ott-
hona. De nekem most az Isten karácsonya sem kell.

Van egy harmadik karácsony k. h.: magának a krisz-
tusi léleknek a karácsonya. Mert a többi: csillag, angyalarc,
angyalszárny, Szent Szűz, gloria in excelsis, mennyei fény,
az mind csak kerete annak a képnek, mely a mi karácsonyi
látomásunk. Az mind csak sugárzása annak a «splendor
gloriae»-nek, mely kigyúlt köztünk. Nekem maga a kép kell,
nem a keret. Nekem az a sas kell, mely hegyek, kertek, bér-
cek fölé emelkedik. Es ez a krisztusi lélek. Nyissuk ki tehát
szemeinket és nézzünk bele abba a krisztusi lélekbe, hogy
milyen az ő karácsonya.

Az Úr Jézus lelke sok mindenféle kegyelemmel díszes;
mély érzelmek járják, bensőség hevíti, de mindenekelőtt
három nagy kegyelmet és háromféle életet különböztetek meg
benne.

Az első, hogy a krisztusi lélek látja magát az Istent.
Ennek a krisztusi léleknek ha szemébe nézek, ragyogó nap-
ként szúrja meg a lelkemet az ismeret, mely benne volt.
Mindenki akarja úgy-e az Istent látni? Hisz megindító dolog
az, hogyan tapogatódzik, hogyan sír az emberiség az Isten
után. Hogyan gyújt magának az oltárokon tüzet, hogy lás-
son irgalmat és kegyelmet. Hogyan rimánkodik, hogy őrül
bele a babonaságba — nekem ez az Isten-keresésnek őrülete.
Beleőrültek a vágyba, megtévelyedett eszük, elvesztették a
tiszta ismeretet, mert akartak látni. Az Úr Isten pedig Ádám-
nak álmokban, a prófétáknak látomásokban, a jólelkeknek
pedig sugallatokban beszélt, megmutatta magát, de ez mind
nem a lét látása. A tudomány is ráncigálja a leplet, az egész
nagy természetet, mely ráborul az Isten arcára. Szegények
mit látnak? Csupa dirib-darabot, vízcseppet, atomot, néhány
nagy gondolatot, de annak a végtelennek az arcába itt a föl-
dön még senki sem tekintett. Egyetlen egy lelken látom azt
az észbontó sugárzást, látom azt a porba terítő fényességet,
az Isten látását, mely a «lumen Christie. A karácsonyéj
annak a léleknek a közénk való lépte, mely ismereteink éjfé-
lét az Isten látásával mint új ragyogó nappal besugározza.
Ez az Úr Jézus karácsonyéje, melyet a Magnificat anti-
fonájában megéneklünk. «0 oriens, splendor lucis aeternae
et sol justitiae, veni et illumina sedentes in tenebris et in
umbra mortis». .Tojj el igaz világosság, jöjj el! Hozzánk jött
abban a szent éjben az Isten látásának a lelke. Felgyűlt,
kigyulladt a Krisztus lelkén az első dicsőséges léleknek a
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sugara, az a sugár, melyet Mózes nem akart látni, mert félt,
hogy meghal, az a sugár, melyet Izaiás csak ködben látott,
mely a templomot eltöltötte. Kigyúlt a földön a visio Dei;
a szent kisded itt Betlehemben a kettős éjben, a világ és
barlang éjében látta magát az Istent. Az első dicsőséges lé-
lek ez a kis Krisztus. Az első, fénnyel telt lélek, valóságos
oriens, valóságos naphasadta; az örök dicsőség napja benne
kelt föl. Hogyha nem volt köztünk még oly bölcs, ki az Istent
megközelítette, olyan tudós, ki az Isten igazságába elmerült,
íme most jelent meg végre valahára a bölcs, a tudós: a látó
Krisztus lelke. Tudom róla, hogy jóllehet kettős éjben, az
égnek és a barlangnak kettős éjében született, mégis a világ
világossága lesz; benne ragyog majd föl az Isten látása, s mi
mindnyájan testvérei leszünk, olyanok, mint ő, mi is meg-
látjuk majd az Istent. Kérdéseimmel és kételyeimmel, me-
lyekre nincs felelet, le kell borulnom a jászol elé. Meg kell
csókolnom annak a kis Krisztusnak lábait; ezek a lábak fog-
ják taposni az igazság ösvényeit; meg kell csókolnom az arcát,
ez arc Isten látásának a tükre; bele kell mélyednem szemeibe,
ezekből a szemekből az Istenben boldog léleknek a sugara
sugárzik elém. Ó isteni Megváltóm 1 értem én azt, hogy éjben
születtél. Születtél éjben, mert napot akartál, születtél sötét-
ségben, mert világosságot hoztál. Sok lélek volt már itt, de
te vagy az egyetlen, dicsőséges lélek. A Szent Szűz bár tiszta,
nem látta az Istent; kegy elem-teljes lélek ugyan, de te vagy
az Istent látó lélek. Téged leküldött az Isten, odatűzött
egünkre, te vagy a mi hajnalunk, a mi napunk. A sötét éjben,
barlang homályában felkeltél számunkra, isteni igazság
napja 1

A második nagy kegyelem Krisztus lelkének a teljes
büntetlensége. Nevezhetném tisztaságnak, lelkiségnek, át-
látszóságnak, valamiféle érzékenységnek, melynél fogva a
lélekben a homály, árnyék nem létezik. Mikor erről beszélni
akarok, nem áll rendelkezésemre egyéb, mint csupa merő
hasonlat. Látom, hogy van fehérség a földön: fehérség, mint
a közönséges papírnak fehérsége, mint a kendervászonnak
fehérsége. Fehérség, mint a lenpatyolatnak, mint a hónak a
fehérsége. Mindez fehér. Bűntelenek a szentek, azok az áldott
lelkek, melyek mint a kender, mint a lennek rostjai össze
lettek törve, szőve, fehérítve. Vannak tiszta márványok,
jegeces tündöklő kövek. De mik ezek a nap fényével szemben?
S miféle tündöklő fehérség van ott, ahová az éj, a tökéletlen-
ség nem vetett egyetlenegy kisebb foltot sem, hol csupa
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ragyogás van? Ez a lélek csak a legfölségesebbre, a legtöké-
letesebbre alkalmas. Ez a lélek issza a tisztaságot, a bűnte-
lenséget, az Istennek erényét úgy, mint a hó az áprilisi nap-
sugarat. És valamint a hó elvész a napsugártól, úgy izzik
és olvadoz ez a lélek is a tündökléstől; örül a jónak, utálja a
rosszat; lehetetlenség, hogy vétkezzék. Megjelent tehát a
földön az isteni Megváltónak szeplőtelen szívtisztasága. Most
épült ki az Isten igaz temploma; mert most került meg az a
szeplőtelen föld, egy darab a régi paradicsomból, ahol az Isten
járt, otthon volt. A Boldogságos Szűz Mária egészen szép, de
nem maga-magától, hanem az Isten kegyelme varázsolta át
ilyenné; míg Krisztus Urunk lelke a tulajdonképeni originá-
lis justitia hordozója. Ezzel a lélekkel nem fér össze semmi
tökéletlenség, sem alacsony, műveletlen irányzat. A napsugár
nem arra való, hogy éjt szőjjünk belőle, a ragyogó márvány
nem való arra, hogy kriptát építsünk belőle; úgy Krisztus-
nak lelke sem való arra, hogy vele a világon bármit, ami
tökéletlen, összeköttetésbe hozzunk. Ezzel a páratlan szív-
tisztasággal, ezzel a tündöklő lelkiséggel lép a szent kará-
csonyba az Úr Jézus lelke; szívtisztaságot lehel. Megérteti
velünk, hogy mit keres és mit akar az Isten. Már abban is,
hogy a Boldogságos Szüzet odatérdelteti a jászol mellé, sürgeti,
hogy neki nem kell a világon más, csak a tiszta szív. De még
jobban megértjük ezen előszeretetét, ha magába a krisztusi
lélekbe tekintünk és meggondoljuk, hogy az Úr Jézusnak
mily subtantialiter bűntelen lelke van.

Harmadik kegyelme Krisztusnak a páratlan és meg-
közelíthetetlen szentség. Senkinek szentsége nem volt oly
nagy, mint Krisztus szentsége. Azért mert senki sem volt
annyira Istené, mint az Úr Jézus lelke. Senkiben sem lángolt
annyira az Isten szeretete, mint az Úr Jézus lelkében. Követ-
kezőleg ezt a Krisztus-leiket megkoszorúzta minden kegye-
lemmel, a megszentelő kegyelemmel és minden segítő kegye-
lemmel. Corona gratiarum coronasti eum. Megkoszorúzta a
Szentlélek összes adományaival. Spiritus Dei super me,
propterea unxit me. Ennek a léleknek homlokára tűzte oda
az Úristen a legfelségesebb szentség csillagát, ő neki kell
vezető léleknek lennie mindenben, ami tökéletesség, erény,
hősiesség. Ennek a léleknek arca olyan szép, hogy az «Énekek-
énekét» külön neki énekli el az Isten. Mert hogyha Énekek-
éneke az Isten szeretetének éneke az emberi lélekről, a jegyes-
ről, mennyivel inkább és mennyivel páratlanabbul hangzik
el az Énekek-éneke az örök szeretet ajkán Krisztusnak lel-
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kéről? «Α te arcod olyan szép, mint a galamb arca»; ennek
a léleknek szépsége, szentsége, az Istennek legszebb műve.
A te ajkadon van méz és kellem, mel et lac, melyet maga az
Isten megkíván, concupivit rex, a nagy király; ezt a lelket
felkente az Úristen minden kegyelemmel, oleo laetitiae
unxisti eum. Egy lélekről sem mondja az Isten annyira:
lelkem, mint Krisztus leikéről. · Egy lélek sem szent mély-
ségesebben és gyökeresebben, mint az Úr lelke; mert ha szent
az oltár az áldozattól és szent az ereklyetartó az ereklyétől,
mennyire szent Krisztus lelke a benne lakó Istenségtől? Ha
az ember szent lesz a benne lakó kegyelemtől, mily szent
lesz Krisztus lelke és szíve a vele lényegileg egyesült Isten-
ségtől? 0 Úr Jézus, a te lelkedet vonzza igazán az Isten.
Hogy szorít téged Isten az ő szerető keblére; hogy búgja
neked az Énekek-énekének azt a versét, hogy una est columba
mea, immaculata mea.

Jóllehet ez a szentéj mindenekelőtt Krisztusnak ünnepe,
ünnepeljük meg mi is azt a szentéjet az isteni Megváltónak
érzelmeivel. Emeljük fel fejünket mi is, miután elsőszülött
testvérünk felemelte a fejét és biztat, hogy bízzunk. Hamuval
behintett fejek fölé emeli koszorús homlokát s kiáltja: levate
capita vestra, ecce appropinquat redemptio vestra. Necsak
a gyermek könnyűit nézzétek, hanem tekintsetek szemeibe,
hogy lássátok az Isten látásának az izzását. Járjunk azokon
az utakon, amelyeket az isteni Megváltó tapos számunkra,
és legyünk meggyőződve, hogy semmiféle éjben sem támadt
fel oly világosság, mint a karácsonyi szentéjben. Megjelent
az, akin az Isten dicsősége, szentsége és szépsége tükrözik;
ha alázatosan, hívő lélekkel nézünk rá, megtaláljuk és meg-
látjuk «az Isten egyszülött Fiának dicsőségét, telve kegyelem-
mel és igazsággal». Ámen.

Karácsony utáni vasárnapra.
Deo gralias.

(1901)
K. T. U. 1 Még három napot remélünk, azután átlépünk

az új esztendőbe. Az ember Szilveszter estéjén úgy érzi
magát, mint a halottak napján. Elmúlt ugyan már az év, de
mintha hivatalos temetése csak most folynék. Valami fájós
érzet szállja meg az embert, mintha egy darabját mélyesz-
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tenék sírba az édes életnek, annak az életnek, melyről el kell
mondania: Istenem 1 mennyi öröm, mennyi kegyelem, de
egyszersmind mennyi hiba és bfin foglaltatik benne I A fáj-
dalomhoz aggodalom is csatlakozik. A jövő ugyanis olyan
előttünk, mint egy ködös tenger. A határozatlanság érzete,
a bizonytalanság félelme ráborul mindenre s mi inkább
ködöt, mint napfényt látunk.

Azonban, k. t. u., ezen a két érzeten kívül Szilveszter
estéjén megszállja lelkünket egyszersmind a kötelesség érzete;
mert visszatekintvén a múltba, végignézve tengeren, hullámo-
kon, küzdelmeken, veszedelmeken, zátonyokon, amelyeken
lelkek és életek törtek össze, s mi szerencsésen megmenekül-
tünk; elmerengve a napfényen, az Úristen kegyelmein s
a keserűségek, kísértetek és lehangoltságok megpróbáltatá-
sain; visszaemlékezve az örömökre, a rózsákra, a laetitia
virágaira: nem zárhatjuk máskép az évet, mint forró, mély,
alázatos hálaadással I Hálát adni, a Deo gratiast szívünk
mélyéből hangoztatni, ezt a három napot a hálaadás tri-
duumává felavatni: ez a mi kötelességünk.

Stolz Albán utolsó munkájának címe: «Das Nachtgebet
meines Lefcensi, «Életemnek estimája». Ez estimában fel-
számlálja az Isten kegyelmeit és saját bűneit; a hitetlenséget,
melybe beleesett, és a hitet, melyet azután nyert; felszám-
lálja a jót s a rosszat, s mindezt mégis csak imába, estimába
foglalja össze. Nekünk is kell, k, t. u., minden év végén est-
imát rebegnünk! E hálaimára mindenekelőtt ösztönöz az,
hogy a hálaadás a szerető szívnek imája, mondhatjuk, az
Isten-szeretetnek imája. Sok mindenféle imádság emelkedik
az ember szívéből; ösztönök, erények, szükségek, érzelmek
imádkoznak bennünk. Van sok ima, mely a szív közönséges
ösztöneiből való, az önszeretet sugallataiból. Roppant ter-
mészetesek ezek az imák, még ha természetfölöttiek is, mert
érdek-imák. Imádkozni, mert gyönge vagyok, imádkozni,
mert beteg és nyomorult vagyok, ezt mindenki érti. Nem
dobok én ezért rá követ, Isten ments, hisz tudom, hogy maga
a hit kényszerít minket imádkozni és pedig azzal a motívum-
mal: gyöngék vagytok, esedeznetek kell. Kimondja az evan-
gélium, hogy a vágyódó imádság vonja meg a kegyelmek
árkát. Aki nem imádkozik, kap kegyelmet, de különös kegyel-
met nem kap. A hit jótáll, hogy az Isten megsegíti az embert,
de csak azzal a hozzáadással: akik imádkoznak, azok kapnak.
Ha az ember elgondolja, hogy végcélja az örök boldogság,
s a boldogságot saját természetes eszközeivel, erőivel nem
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érheti el; ha elgondolja az örvényeket és veszedelmeket,
melyek közt vonul élete, mi lehetne a szív közönségesebh
érzete, mint hogy imádkozik? Valóban mikor az apostolok
a tengeren voltak s a Mester aludt a viharban, nem mondták:
Mester, taníts meg imádkozni; mindenki tudott imádkozni.
És a tíz bélpoklost senki sem buzdította imádkozni; az
evangélium s a közmondás szerint is a veszedelem, a tenger
tanítja meg az embert imádkozni. A lcananei asszony is tud
imádkozni, pedig pogány volt: imádkozik azzal az alkal-
matlankodással, mely az apostoloknak terhes, de az Istennek
kedves. Ezek az imádkozok keresnek valamit, imádságaik
érdek-imádságok. Vannak a szeretetnek is imádságai. Az
apostol imádkozik a lelkekért. hogy megnyerje őket az Úrnak
s az üdvösségnek; az anya imádkozik a gyermekéért, és a
gyermek imádkozik a hitetlen szülőjéért. A szeretet imái
ezek! De, k. b., ezek az imádságok is, jóllehet tiszták, mégis
kérnek, keresnek valamit. Mondják meg, melyik az az ima,
mely nem keres, mely nem szükségből fakad, amelyben a
szív a legnemesebb illatát árasztja az Úristen elé? A hála-
adás imája ez! A színarany léleknek felragyogása a hálátadó
adoráció. Benne leheli ki a lélek köszönetét, szeretetét s nem
keres, nem kér semmit. Aki azért ad hálát, hogy több kegyel-
met nyerjen, az nem tiszta hálaadás, hanem a kérésnek egyik
behízelgő módja. Hanem mikor az ember nem kér, mikor csak
szeret és hálát mond, akkor imádkozik tiszta önzetlenséggel.
Az adoráció is tiszta, önzetlen imádság; tényleg azonban a
teremtmény szívében ez a két szál egybe van sodorva, mert
hát az a nagy végtelen Isten, akit imádunk, csak teremtő
szeretete folytán képesít minket még ez adorációra is, s a
következő percben ezt a jóságát már meg kell köszönnünk.
Aki azt mondja: Magnus Dominus el laudabilis nimis, az a
következő pillanatban már azt is vallja: Confitemini Domino,
quoniam bonus!

Tehát két szálból van a szív önzetlen imája sodorva:
az adorációból és hálaimából.

Másodszor, a hálaimára kötelez minket szívünknek az
a sajátsága, hogy a hála nyomán lép föl szívünkben a töké-
letes szeretet. Szeretetet, k. t. u., csak jótéteményekkel ébreszt-
hetünk s nevelhetünk, s jótéteménynek veszem a szeretetet
is, mellyel mások irántunk viseltetnek; sőt ez a legnagyobb
jótétemény! De hódít-e a jótétemény, lép-e föl nyomában
szeretet, mielőtt hálára tudtuk indítani a jótéteményekkel
elárasztott szívet? Nem, míg nem hálás, addig nem szeret;
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.veretni akkor kezd, mikor hálás kezd lenni! E hálát, s a hála
nyomában a szeretetet akarja szívünkben fakasztani az Isten;
azért kiveti jótéteményeinek hálóját s figyelmeztet: úgy
szerette Isten a világot! Emberek — kiáltja az Úr —, néz-
zétek, mit tettem értetek; úgy-e szerettelek titeket?

A theológusok sokat vitatkoztak, hogy a hálából fakadt
bánat tökéletes bánat-e; hiába vitatkoznak; ez csak a köny-
vekben képez nehézséget, de a szívekben nem; mert a szent-
írás nem ismer más bánatot, mint amelyet a hálás szeretet
fakaszt az ember szívéből. Fratres diligamus Deum, quo-
niam ipse prior dilexit nos! ő előbb szeretett; ő jót tett
velünk, tehát szeressünk és bánjuk meg bűneinket.

Tehát szeretet hála nélkül nem létezik. Az érzelmeknek
ez összeköttetéséből megértjük azt is, hogy a hála csak
nemes szíveknek tulajdonsága. Durva, önző, felületes embe-
rek nem érzik a hálaadás s a háladatosság kötelességét;
de finom lelkek, azok ugyancsak érzik; azoknak a hálátlan-
ság oly bűn, mint más bűn. Onnan van az, hogy a finom
lelkek rendkívül hálásak, s hogy a hálaadás imája a szentek
imádsága. Azért plántálta át Jeromos a doxologiát: Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto, a keleti egyházból a nyugatiba
s kérte a pápát, hogy ezt az imát az egyház egyre hangoztassa.
A szentek érzik, hogy mivel tartozik a világ az Úrnak s
szenvedéllyé szeretnék fokozni a háladatosságot! Azért
figyelmeztet minket Szent Pál: Gratias agentes Deo semper
in omnibus, s annyira szívünkre köti a hálaadás kötelességét 1
Azért lebbenti szét előttünk Szent János az eget, s onnan is a
hála imája hangzik le hozzánk: Benedictio et claritas et
gratiarum actio. Bizonnyára igaz, hogy a boldogság menny-
országa a hálaadás hazája. Míg a lelken van salak és nyomo-
rúság, míg küzdelem és gyengeség fonnyasztja, addig vágyik
is, kér és könyörög; mikor pedig a mennyország teljes lesz
s a földön sem lesz már kiért könyörögni, akkor a hálaadó
adoráció foglal le minden imádkozó szellemet. A hálátadó
imára buzdít minket az Úr Jézusnak példája is. Nemcsak
saját lelkének, de az egész világnak kegyelmeiért is hálát
adott az Úr. Hálát adott ünnepélyesen, mikor mondotta:
Hálát adok neked Isten, mennynek és földnek Ura. Megindító
gratiarum actio-t tartott főpapi imájában s ezt az imát foly-
tatja az Oltáriszentségben annyira, hogy maga ez a titok-
zatos jelenléte az egyházban, eucharisztiának, gratiarum actio-
nak hivatik. Különös, hogy honnan veszik magukat a ter-
minus technikusok, milyen pl. o. az eucharisztia, az ecclesia
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Hogy Krisztus orgánumát kiáltó szónak, ccclesiának hívják,
azon eléggé nem csodálkozhatunk; igazán találó nevet
választott a Szentlélek, mely kifejezi az ingyen való kegyel-
met. Époly csodálatos az, hogy Krisztusnak köztünk levő
jelenléte gratiarum actio-vá, eucharisztiává lett. íme mire
figyelmeztet minket ezáltal is az Úr I Mire hív föl, mihelyt
kebelébe jutunk; mire tanít, mikor őt magunkhoz vesszük;
arra, hogy eleven eucharisztiák, megtestesült hálaimák
legyünk.

K. T. U. 1 Álljanak bele szivük magányába, közeledje-
nek szívük őszinteségében az Úristenhez, s gondolják el a
kegyelmek rózsaláncát, mellyel magához igyekszik Önöket
kötni; gondolják el a szent keresztségben nyert kegyelem-
től fogva az Ur valamennyi jótéteményét egész eddig a föl-
szólalásomig, mely Önöket buzgó hálaadásra inti. Mennyi
kegyelemmel, a fölvilágosítás mennyi sugarával hinti be
útjaikat. Ha tövisek is szóródnak útjaikra és azok nem lábu-
kat, hanem a szívüket szúrják, gondolják meg, hogy ezáltal
is mennyi kegyelem hárul Önökre; a szenvedés reálisabbá
teszi erényüket s lehűti szenvedélyeiket. És ha vétkezünk,
amint vétkeztünk, a hálának nemes, önmagát felejtő érzel-
meivel adhatjuk az Úristennek a legtökéletesebb engesz-
telést. Gondolják el, hogy e szeminárium lelkűkre nézve
igazán az, amit a neve mond, veteményes kert, s ha buzgón
közreműködnek, hortus deliciarum is lehet. Itt nőnek korban
és kegyelemben; itt tágul lelkűknek látóköre 1 Számlálják
el a sok kegyelmet, melyet nyernek, ha jól meditálnak;
mily verőfényben, mily rózsaszínben ragyog emlékezetük-
ben méltán ez a kápolna, mely tökéletesedésüknek szentélye
s egész életükre kimondhatlan befolyással van I Gondolják
el, hogy a szentségek vételében, kivált a szentáldozásban,
a szeretet mily melege csapja meg Önöket I Valamint a halász
az árba veti hálóját s azután egyre szűkebbre húzza s végre
a partra tereli benne zsákmányát: úgy tesz az Úr Jézus;
kiveti az élet iszapos, fölkavart tengerébe jótéteményeinek
aranyszálú hálóját; be akarja fogni lelkeiket; egyre a part
felé, az oltár szent köve felé tereli Önöket, nem azért, hogy
zsákmányává, hanem, hogy koronájává, dicsőségévé, pap-
jaivá, barátaivá, testvéreivé tegye. Nem érzik-e, hogy:
Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique, séd in hac potissimum die gratias agere?!
Nem lcell-e szívünk lelkesedésében elénekelnünk a zsoltárt:
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum
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misericordia ejus?! Nem kell-e a szent kapucinus frátert,
san Felicét utánoznunk, ki az utcán is elragadtatással
énekelte: Deo gratias! Deo gratias! Ó igen, ezt a Deo gra-
tias-t akarjuk elénekelni, elrebegni; szívünk háláját akarjuk
az Úrnak bemutatni. Ne mondhassa rólunk az Úr, hogy hálát-
lan fiakat nevelt; hisz akkor nem szeretnők őt, s ellanyhul-
nánk szolgálatában. Távol legyen tőlünk! Aki szeret, az
hálás; aki hálás, az buzgó. Aki nem hálás, az elfelejti vagy
nem méltányolja az Úr szeretetét. Vigyázzunk tehát s ne
oltsuk ki azt az izzó parázst, melyet az Úr fejünkre hullat
jótéteményeiben! Becsüljük meg a jászolt, a keresztet, az
oltárszekrényt, a tengernyi kegyelmeknek forrásait, s az
évesti adorációban foglaljuk hálaimáinkba azokat a névtelen
s ismeretlen kegyelmeket is, melyeket az Isten életünkbe
szőtt bele, anélkül, hogy csak tudomást is vettünk róluk.
Az ilyen évzáró megnyitja számunkra az újévben is az
Istennek kezét s a térdenálló anyaszentegyháznak megörven-
dezteti szívét, mely nem hiába hangoztatja Rafael arkangyal
szavait: Deum benedicite et cantate illi I

Az év utolsó estéjére.
(1801)

Ájtatos hallgatóim! Van a Szilveszter-estének különös
áhítata, melyet mindenki végez akár a templomban, akár
a kórháznak betegágyán, akár a városban, akár az erdei
irtások csendes magányában; van különös hangulata, mond-
hatnám megilletődése, van különös titokzatossága, melyet
mégis mindenki megért; magyarázni nem kell. Mért? Mert
ott állunk az idő és a múlandóság szakadó partján, és mialatt
az időnek folyama elzúg lábaink alatt, keresünk egy pontot,
ahova elmenekülhetnénk sírból, enyészetből; fölszáll a lel-
künk, mint a madár a recsegő ágról; vész körülöttünk a
világ, jónak látjuk, hogy letérdeljünk és imádkozzunk. Idők
Ura, Istene, előtted térdelünk. Valóban á. h., egy év arány-
lag rövid idő, és mégis mennyi veszély és mennyi jótétemény
magas árja torlódik az évnek utolsó napján szemeink előtt.
Mennyi gondolat szövődik bele az évnek életébe, mennyit
dobbant szívünk gyűlöletben, szeretetben; mennyi keresztet
cipelt vállunk, és mi van mindebből? Előttünk az évnek
utolsó napja olyan, mint a halottak estéje; sír előtt állunk,
s mivel keresztények vagyunk, elzarándokolunk lélekben
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ahhoz a sírhoz, rátűzzük hitünknek keresztjét és ráfűzzük a
keresztié szeretetünknek, hálánknak, imádságunknak koszo-
rúját.

1. Igen, imádkozzunk és pedig elsősorban engeszteljünk 1
Mert, Istenem, egy év alatt mennyi bűn, mulasztás, hanyag-
ság nehezedik az ember lelkére, emlékeinken mennyi folt
sötétlik, lelkiismeretünk hány vádlót hív sorompóba elle-
nünk, s beigazul rajtunk a próféta szava: Adduxit contra
me tempus; ellenünk állította vádlóul az időt. Látom ez év
fölött is Isten haragjának sötét felhőjét, látom, hogy a sok
kegyelem, amelyet az Úr juttatott, sokszor esőcsepp volt
háztetőre és sziklára; érzem, hogy ez évre nézve is igaza van
a költőnek: «Sírod fölött zeng az engesztelő szózah. Imádkozom,
hogy ez az év is az Istennek irgalmába és kegyelmébe legyen
ajánlva, imádkozom, hogy ez az év is egyszer valamikor
az idők föltámadásának nagy napján ne lépjen föl velem
szemben oly vádlóul, akinek szemébe nem nézhetek.

De ha az embert Szilveszter napján ily bámulatos, fájdal-
mas érzés fogja el, nemde van akkor okulásnak is helye?
Ha az egész élet olyan, mint a buborék, olyan, mint az elsiető
hullám, ugyan állítsuk meg valahogyan ezt a szétfolyó éle-
tet, szerezzük meg valamiképen e tengernek gyöngyeit, hogy
ne kelljen majd egyszer sírunkra is azt írni, hogy volt, nincs;
elmúlt, még pedig az Isten szemeiben és ítéleteiben is elmúlt,
céltalanul élt. Ha világiasan élünk, ugyan kérlek, mink van
az életből? Mennyi kín és szenvedés nehezedik ránk, á. h. I
ha a világért tűrjük; életünk voltaképen börtön, telve a
szegény rabnak hasztalan sóhajaival; mennyi munkát vég-
zünk, mily szorgalmat fejtünk ki, de ha csak a világért
élünk, koszorúkat szerzünk, milyeneket halottak napján
szokás kivinni a temetőbe, papírkoszorúkat, melyek az éjféli
harmattól széthullnak, a sírnak nem díszére, hanem éktelen-
ségére válnak. Míg ellenben, ha Istenért, ha hitből, ha az
örökkévalóságért élünlí, életünk nem múlik el hiába, akkor
nem vizet emelünk rostában, hanem halászunk gyöngyöket
örökkévalóságunk és halhatatlanságunk koszorújába. Ha a
megszentelő malaszt állapotában, halálos bűn nélkül élünk,
akkor perceinket az Úr számlálja és az Isten angyala írja
föl azokat; ha a megszentelő malaszt állapotában élünk,
akkor az év háromszázhatvanöt napja háromszázhatvanöt
koszorú, nem papírlánc, hanem valóságos gyöngyfüzér, ame-
lyet maga az Isten fog egyszer odatűzni a megboldogult
lélek homlokára. Míg ellenben, ha az ember a földnek él
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és az élvezeteket hajhássza, szomjas ajakkal szürcsöli a
mérget; minden percnek leszakasztja virágát, hogy hódító
italt készítsen magának s az elhulló virág helyett tövisekből
font koszorút szorongasson.

ó, á. h., a Szilveszter-nap, a Szilveszter estéje írja bele
a lelkűnkbe az életnek vágyát; annál inkább meg akarjuk
ragadni magát azt a halhatatlanságot. Nem akarunk kriptá-
kat építeni, hanem templomokat emelni, saját halhatatlan-
ságunk templomát, nem akarjuk az Isten fájára, a kereszt-
fára fölróni bűneink rovását, hanem meg akarjuk szerezni
a keresztény élet öntudatának kincsét, amely kincs az embert
kíséri, mint ahogy a szentírás mondja: «Opera autem illorum
sequuntur illos; cselekedeteik kísérik őket)).

2. Azonban ez a szilveszteri hangulat, ez csak olyan,
mint az orgonaszó. Az orgona azért szól, hogy ének szövőd-
jék bele; az engesztelés s a múlandóság hangulata mélysé-
ges, bánatos szózat; de van a Szilveszter-estének egy más
imája is.

Mi a Szilveszter-estének imája? A Szilveszter-estének
himnusa a Te Deum laudamus, és ennek a Te Deum lauda-
musnak az az utolsó verse: «Benned bíztam, Uram, nem fogok
megszégyenülni soha!» — elhal az éjféli tizenkettedik órának
ütésével, amely azt a napot és évet zárja. Ha az ember
imádkozni akar Szilveszter napján, imája okvetlenül a hála
imája lesz. Látom az evangéliumban, hogy maga az Isten
Fia, az Úr Jézus, a hála-imát mutatja be Istennek elfogó-
dott lelkének és szívének legünnepélyesebb és legszentebb
perceiben: «Hálát adok néked, Atya, mennynek és földnek
Ura)); s mi más az Oltáriszentség, mint a folytonos hálának
megtestesülése, szent titka, s azért görögben is, latinban is
Eucharistianak, vagyis hálaadásnak nevezik.

De, á. h. 1 minek hivatkozzam én az isteni Megváltóra?
hiszen minden ember, aki ezt az évet átélte, még ha beteg-
ágyon is élte azt át, valóban az Úristennek járó-kelő jótéte-
ménye. Mi mindnyájan az Istennek kezéből élünk, minket
az Isten lehelete éltet, napja melegít; ha kegyelme nincs
velünk, lépten-nyomon ott kandikál és leselkedik a halál;
minden perc egy halál. Az a szegény kőfejtő-ember is, aki
a kopár hegyoldal szikláiból fejti ki kérges kézzel kenyerét;
az a szegény földmíves, ki a rétség dűlőjén túrja a földet;
az a szegény iparos, az a szegény külvárosi ember, aki a
szegénység keresztjét hordozza, mindnyájan az Isten kegyel-
mének gyermekei. Mindenki elmondhatja magáról, amit a
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próféta mond: «Ha az Isten irgalma és könyörülele nincs
velünk, már rég elvesztünk volna» Csakhogy az Istennek
jótéteményei olyanok, hogy az ember észre sem veszi azokat,
olyanok, mint a levegő, amelyet beszívunk, anélkül, hogy
gondolnánk rá; olyanok, mint a víz, melyet iszunk; olyanok,
mint a föld, melyen folyton járunk. Ha megrendülne a föld
és ez a templom, és sírunkká válnának romjai, úgy-e, akkor
éreznők át igazán, hogy minden perc egy élet; ha a dögvész
megmételyezné a levegőt, ha a penészgombák megmérgez-
nék kutainkat, úgy hogy nem az üdülés, hanem a mérgezés
forrásai válnának belőlük, úgy-e, akkor éreznők át valóban,
hogy az isteni kegyelem minden percéért külön hálát kell
adnunk. Minden lépés Istennek egy-egy jótéteménye; sok-
szor ballépés, félrelépés, sokszor ugrás mily bajt hozhat
ránk; összecsomósodnak idegeink az agyban, átszűrődik
vérünk, megpattannak ereink, utolsót dobbanhat szívünk.
Nem kell az embernek vasúton járni, mindenütt úgy jár,
mint a halálfia.

De nemcsak a közönséges testi életnek percei képezik
az Isten kegyelmének és jótéteményeinek hosszú láncolatát,
hanem a társadalmi élet esélyei is. Megnehezül fölöttünk az
idők járása, és az emberiségben annyi elfojtott szenvedély,
annyi keserűség, annyi kegyetlenség s szívtelenség, annyi
düh és harag lappang, hogy valamint a föld alatt rejlő tűz
csak lesi a nyílást, amelyen kiáradhatna és elpusztíthatná
a világot, úgy a szenvedő és nyomorgó emberiség elfojtott
dühe kitörhet minden percben, hogy elpusztítsa a pusztulásra
érett világot. Ezeket a jótéteményeket nem szokás megbe-
csülni, pedig belőlük szövődik az élet. Az emberi társada-
lom meg nem állhat, ha csak nem erkölcsi alapon, s az embere-
ket nem lehet összekötni kötéllel és lánccal, hanem össze-
kötjük erénnyel és kivált szeretettel. De mily könnyen
változik az emberi szeretet gyűlöletté, mily könnyen bomlik
meg házas felek között a szeretet viszonya, mily könnyű
a meghidegülés és félreértés, meghűl a családi tűzhely, és
ott, ahol előbb a szeretet lángja égett, most a féltékenység,
tán a gyűlölet szilánkja izzik. Az emberek, hogy igazán embe-
rek maradjanak, jó gondolatokra, jóságos indulatra szorul-
nak. Honnan vannak azok?

Ez mind az Istennek kegyelme, és valamint a tenger
mélyéből egyre tódulnak a hullámok, épúgy minden egyes
emberi lelket folyton az isteni kegyelmeknek és befolyások-
nak árja öntözi; valamint hózivatarban töméntelen sok hó-
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pehely esik ránk, anélkül, hogy tudnék, épúgy repkednek
erkölcsi és természetfölötti életünkben a ragyogó gondola-
tok, a jó érzelmek, Istennek indításai, vonzalmai, amelyek
fönntartják az embert, hogy az ember ember maradjon s
vadállattá ne váljék.

íme, á. h. 1 ki bírná elképzelni, ki bírná elszámlálni
az Istennek jótéteményeit akár a fizikai, akár az erkölcsi,
akár a lermészeies, akár a természetfölötti rendben? S ha az
idők válópontján megszállja lelkünket a jótétemények emlé-
kezete, ugyanakkor nem menekülhetünk a kötelesség elől,
hogy Istennek mindezekért szívből hálát adjunk. Sürget erre
az az egyház, mely nem akar hálátlan, hanem hálás lelke-
ket; minden misében fölhív: «Gratias agamus Domino Deo
nostro; adjunk hálát a mi Urunknak, IsienünkneL·. Fölhív
saját lelkünk érzete, amely rákényszeríti nyomorúságunkat,
hogy bízva kövessük Istennek további áldását, szeretetét,
kegyelmét; sürget maga az Úr Jézus az evangéliumban,
mert kérdezi: Hát a kilenc hol van? — mert találkozott
egy olyan is, aki hálát jöjjön mondani az Úrnak, mikor
a tíz bélpoklost meggyógyítja; sürget az Isten, aki panasz-
kodik a prófétánál, mondván: «Fiakai neveltem és fölmagasz-
taltam, és ők megvetettek engem». Nem, á. h. 1 a hálátlanság-
nak foltja ne érje lelkünket, és ha tán háromszázhatvannégy
napon át nem emlékeztünk meg szent kötelezettségeinkről,
a hálának kegyelméről, ne múljék el a háromszázhatvanötö-
dik nap, ne lépjünk be ezzel az adóssággal az 1901-ik évbe,
mert félő, hogy a jó Isten kegyelmeit szűkebben méri azok-
nak, akik azokat meg nem becsülik. Tehát, á. h., hálát
akarunk adni szívből, lélekből a mi Urunknak Istenünknek.

De látok lelki szemeimmel embereket, akiknek nehéz
a hála, mert az Istennek jóságos keze, amely puha nekünk,
kik a jót élvezzük, nagyon nehéz nekik; mintha nem is
atyai kéz volna, amely amihez nyúl, azt megroppantja!
Látom azokat a szenvedőket, szenvedő betegeket, szegénye-
ket, akiknek kevés jutott a világ örömeiből, akiknek az a
jóságos Ég akárcsak ércből volna, akiknek a csillagok min-
dig téli csillagok, nem melegítik soha föl őket, vigasztalan,
nyomorult robotban, napszámban tengetik életüket. Van
talán itt is, á. h., ember, akinek az élete nem öröm, de teher.
Jaj be nehéz ennek az embernek azt mondani: térdelj le
testvérem, adjunk hálát az Istennek! Van talán ember,
aki ezt az évet a betegágyon töltötte el; van talán ember,
olyan szegény foltozó cipész hét gyerekkel a nyakán, akinek
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ez a Szilveszter-est nem hoz teát, nem hoz édes vigaszt;
hogy mondjam én a boldogság e szegény száműzöttjének:
térdelj le testvérem, imádkozzunk! Vannak talán szülői:,
akik gyermekeik elől úgy futnak, mint Dávid Absolon fia
előtt; vannak, akiknek nehézségük a régi bölcsnek nehézsége:
Ezek nem törődnek Istennel, és mégis élnek; és én nyo-
morgok, jóllehet egyre a keresztfát karolom! Nehéz ilyen
embernek mondanom: testvérem, imádkozzunk! Vannak
talán, akik jót tettek és rosszul fizetnek nekik vissza; vannak
talán, akik mint Tóbiás, az irgalom szolgálatában elvesztet-
ték szemük világát, és most az a szem nem való arra,
hogy ragyogó napot és csillagot lásson, hanem csak arra,
hogy sírjon és könnyezzen. Mégis, á. h., azt mondom, nem
tettetésből, de meggyőződésből: Testvérem, imádkozzunk 1
Adjunk hálát a jó Istennek, hálát még azért a szenvedésért,
azért a szomorúságért s nyomorúságért is, amellyel lenyom
és megroppant a Mindenható keze. S ugyan, hogy merem
azt mondani? Merem mondani, mert olvasom a könyvben,
melyet meg nem cáfol senki: «Per multas tribulationes
oportet nos intrare in regnum coelorum; sok nyomorúságon
és megpróbáltatáson át kell bemennünk az Isten országába».
Egy feszitőrúdja van az emberiségnek, ez a feszítőrúd ki-
feszitette a pokol kapuját, hogy a jó lelkeket kimentse;
kifeszítette a mennyország kapuját, hogy az ember boldog
legyen legalább valamikor; ez a feszítőrúd a keresztfa, és
az ember saját boldogságának nehéz köveit, amelyekből föl
akarja építeni halhatatlanságának templomát, nem képes
hengeríteni, nem képes odábbítani máskép, csak ezzel a
feszítőrúddal, a kereszt fájával.

Á. h.! hiába szabadkozunk; segítsünk egymáson I De
a nyomorúságot nem fogjuk soha a világból száműzni, a mi
szántóföldeinken mindig bojtorján lesz, testünkben az enyé-
szetnek és a halálnak férge terem. Valamint rongyból csinál-
nak papírt és írnak rá költeményt, épúgy az emberi életnek
cafataiból, rongyaiból, összetörve azokat, az erénynek hen-
gerei közt készülnek a lélek tiszta lapjai, melyekre ráleheli
az Úr saját maga képét. Aztán meg, á. h., bátor vagyok
azt mondani: Mit csinálna az evangélium, ha a földön csak
jómódú, csak boldog, csak szerencsés emberek volnának?
Mit csinálna az Úr Jézusnak irgalomteljes szíve, és ki hajolna
szívére, mikor azt mondja: «Jöjjetek hozzám mindnyájan,
kik fáradoztok és terhelve vagytok?» Hát ti, kik boldogok vagy-
tok! Jaj, Istenem, azok számára nincs hívó szózata Krisztus
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nak! Mit csinálna az evangélium, mikor világosan mondja
Krisztus: «És a szegényeknek az evangélium hirdetletik», mit
csinálna Krisztus az ő boldogságaival? — Boldogságait csak
a világ nyomorultjainak akasztja nyakába; «Boldogok, akik
sírtok és üldözést szenvedtek az igazságért, mert tietek a meny-
nyek országa». Á. H. ! merem mondani még annak a szenvedő-
nek is: testvérem, adjunk hálát, imádkozzunk I

Azt mondja Avilai Szent János: Egy «Deo gratias» a
szenvedésben többet ér, mint ezer örömben. Ha a szegény,
nyomorult ember, a földmíves, a kézimunkás, az a szegény
mosónő, a foltozó iparos és napszámos itt köztünk az oltár
elé leborulva azt mondja: «Deo gratias, Istenem, hálát adok
neked»; ó, ez az a zene, amelytől elcsitul az angyalok éneke,
ezt a gyöngyöt keresi az isteni Megváltó a Szilveszter estéjén
s angyalokkal szedeti föl; a világ száműzöttjeinek és nyo-
morultjainak lelki egén kigyulladnak a hála tüzei s elhomályo-
sítják az ég csillagait, s ez a hálaadás s engesztelés áll oda
az Isten trónja elé viszonzásul az 1900. év minden jótéte-
ményeiért.

Tehát, Á. Η.! ha jó dolgunk volt, ha rossz, adjunk
hálát az Istennek! «Téged Isten dicsérünk, Téged Urunknak
vallunk! Legyen minden év egy-egy lépcső, amelyet meghá-
gunk, s amely fölvezet minket az Isten oltára elé. Legyen
minden napunk egy-egy szárnycsattogás, mellyel a múlandó-
ságból kiemelkedünk a halhatatlanságba, s addig igyekszünk
és addig törekszünk a világot megvetni cs legyőzni erényben,
buzgalomban, míg valaha eljutunk ahhoz, akit Szent Pál
az idők halhatatlan királyának nevez, hogy valamint a
Szilveszter estéjén egy évnek jótéteményeiért adunk hálát,
úgy adhassunk hálát egyszer az egész élet jótéteményeiért
az idők halhatatlan királyának, és az ő kezéből fogadhassuk
az élet koszorúját, kinek legyen hála, dicsőség és imádás
mindörökké. Ámen.



Újévre.
I. A magyar kereszténység hálaadása.

(1900)

Ez az év az ezerkilencszáz éves kereszténységnek szent
éve; így hirdette ezt ki maga szentséges Atyánk, a római
pápa; szent év, az imádásnak, hálaadásnak, penitenciának
szent éve, melynek folyamán egy század kegyelmeiért, áldá-
saiért hálát adjunk s egy század bűneiért eleget tegyünk.
Minden év a siető időnek egy-egy szaka, minden Szilveszter-est
egy-egy mérföld-jelzője; de kivált azok az évek nyúlnak
jobban szívünkbe s mély megilletődésre hangolnak, melyek
századokat zárnak vagy nyitnak. Ilyen az 1900. év. Még nem
teljes a XIX. század; ez az év tölti azt be; még nem lépünk
be az új századba, hanem utolsó évét éljük a hanyatló század-
nak. Ez az év tehát a XIX. század Szilveszter-estéje; ez évvel
hanyatlik le, alkonyodik napja, s a szíveken erőt vesz mély
megilletődés, mely ezt az évet a nemzetek imádásának, hála-
adásának, engesztelésének ünnepévé avatja, mely azt nagy
magaslattá, az idők válpontjává emeli, amelyről végig néz-
hetünk a nemzetek életén. De ha e századvég mindnyájunkra
nézve a hála s engesztelés éve, mi lesz az a magyar keresztény-
ségre? Szent év és szent hegy, melyről végignézünk 900 év
áldásain, küzdelmein, csapásain, dicsőségén, bűnein, bánatán,
s ugyanakkor egy új századnak még cs.ik borongós távolán.
Ó jöjj, népem, menjünk föl a hegyre; az idők, a század föl-
tornyosuló magaslatára! Menjünk föl a hegyre, hogy imád-
kozzunk, — menjünk, hogy Istenhez közel, kegyelmeit s
áldásait jobban átérthessük! Tudom, hogy e hegy az Isten
ítélőszékévé válik, melyen az Úr ül s füledbe dörgi: Quid
ultra debui facéré vineae meae et non feci? Mihelyt a ten-
gernyi kegyelmen s a Gondviselés útjain s nemzeti létedet
fenyegető örvényeken áttekintesz, szégyenedben s bámulatod-
ban összerogysz előtte hálátlanságod s hűtlenséged terhe
alatt; de ugyanakkor fölemeli bánkódó lelkedet s engesz-
telésedért egy új élet reményével tölt el.

1. Tekintsünk végig először kilencszázéves életünk
kegyelmein.

Ültünk már millenniumot, fölemlegettük harcainkat, s a
kiállításban mint egy diadalmenetben elléptettük a világ
szemei előtt a magyar nemzet életét és tevékenységét; de
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nem igen kutattuk, mi volt a harcokban ellenállásunk ereje,
mi volt az ezeréves fönnállásnak titka; nem kérdeztük, hon-
nan az ősök hazaszeretetének önzetlensége s az erény tör-
heilensége? Mondjuk ki hát most: nem ezeréves, hanem csak
900 éves mindaz, ami a nemzetet naggyá, életképessé s
hősiessé tette.

ős hazájából hozta népünk a szabadság lángoló szere-
tetét, de fönnmaradásának biztosítékait nem hozta el, azokat
kapta a kereszténységtől; ragaszkodott a múlthoz, a nemzeti
hagyományok-és szokásokhoz, de a haladás vágya és ereje a
keresztvíztől pezsdült föl benne. Megvolt a nemzeti lélek jó,
rossz tulajdonságaival, de ápolás alá csak az ezredik évben
fogták; ekkor támadt igazi Mózesünk, Szent Istvánunk, ki
mikor a természetfölötti világba s ugyanakkor a művelt
keresztény népcsaládba bevezetett, adott nekünk hazát.
Hazát akkor nyertünk, mikor a keresztvíz kezdte megtermé-
kenyíteni a rögöt; akkor lett sátor helyett házunk, mikor a
templom köré építkeztünk; azóta lett drága, édes a haza,
mióta szent lett, s minden jelvényén a keresztény áldás szent
olajcseppje reng.

Nézz végig kutató szemmel, keresztény lélek, s mutass
föl valamit, amit a magyar nép nem a kereszténységnek
köszön! Nem találsz! Hit, ház, haza, trón, család, műveltség,
nemesség, erkölcs, erény, dicsőség, mindez a kereszténységből
való.

Hazát tulajdonkép a hit adott. Nem a hit vezetett a
Kárpátok szorosain át hazánk rónáira, de a hit biztosította
e hazát számunkra. Volt itt előttünk sok nép; német, római,
szláv; s amint jöttek, úgy mentek; elsodorta őket az áradat.
Miért nem fogózkodtak Tátra, Mátra, Fátra szikláiba; miért
nem építettek sáncot az ár ellen? Az ár megjött, szorította
őket, s nem volt horgonyuk, melyet a bőszült árba ledob-
hattak volna 1 Jött a magyar; azt is szorította a népek ten-
gere; de volt horgonya, s azt ledobta az árba; a horgony a
kereszt volt, s az leszegeződött a hármas bércre, azóta is ott
ragyog a magyar címerben.

Békét nekünk a hit adott régen és újabban. Elapadt
volna a magyar vér pogány őseink csatáin; elszivárgóit volna
idegen földön nemtelen garázdálkodásban, ha nincs, aki a
vért nem a porondra önti, hanem verejtékes munkában gyön-
gyözted s kamatoztatja. A kereszténység tapasztotta be a
vérző nemzet sebeit, mikor a harc mestersége helyett az ipar
s földmívelés munkájára tanította. A kereszténység szabadi-
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tóttá föl a török járom alatt tespedő népünket s visszaadta
bár csak kis részben azt a sok áldozatot a XVII. és XVIII.
század törökverő csatáiban, mit a magyar nép a keresztény
nyugatért hozott háromszáz éven át.

Műveltséget, eszményeket nekünk a hit adott. Az épí-
tette templomainkat s iskoláinkat, az közölte velünk a művel-
tebb nyugat szellemi kincseit. Magyarország régtől fogva az
a hely, melyen a nyugat s a kelet találkozik, s ez is, az is
foglal; itt van a vízválasztó vonal, melynek egyik lejtőjén az
európai haladás fejlik, másikon az ázsiai tétlenség vesztegel.
Mi lesz a magyar nép sorsa, ha nem Róma, hanem Konstanti-
nápoly vonzza; ha nem II. Szilveszter pápa, hanem a bizánci
császár küld Szent Istvánnak koronát? Mi is az aldunai népek
késő ébredését várhattuk volna! így pedig a műveltség kizáró
határait Erdély mögé vetettük; műveltségünket biztosította
római kereszténységünk. Valamint más népeket, úgy minket
is kiemelt a megtestesült Istennek kegyelme és hatalma a
legmélyebb vallási, erkölcsi, értelmi zűrzavarból; szívet adott
nekünk, felebarátot mutatott az emberben, kiben üldöztük
s gyűlöltük ellenségünket; feleséget, gyermeket adott nekünk,
kiket addig csak jószág-számba vett; igazságra tanított,
melyről lemondtunk; erkölcsre, tiszta életre, melyet lehetet-
lenségnek néztünk. Honnan szereztük világos és általános
erkölcsi ismereteinket, s honnan áz igaz fölvilágosultságot, a
jóakaratú nézeteket, a valódi, házias élvezeteket, az egyéni
biztonságot? Ki építette házainkat, ki alapította városainkat,
ki csinált nekünk utakat, ki adta a tízparancsolatot, ki ismer-
tette meg az illemet és tisztességet? Mindezt a keresztény-
ség tette.

S hogy amit tett, azt az idők árja le ne mossa, s amit
plántált, azt a népek viharja ki ne szakítsa, összeforrasztotta
maga-magát a nemzet életével; királyokat adott nekünk, akik
szentek, koronát adott, amely szent korona, hogy mikor nagy
királyaink sírjait keressük, oltárokhoz járuljunk, s mikor
nemzeti ünnepet ülünk, Isten-tiszteletet tartsunk, s mikor
a koronára emlékezünk, a szentek aureolája jusson eszünkbe.
Minden ami szent, nemzeti lett; s minden ami nemzeti, szent
lett. S mikor megkeresztelt minket apostolai, Szent Adalbert
és Szent István által az Úr, keresztanyául a mi szent kirá-
lyunk magát a Boldogságos Szüzet jelölte ki, legyen az a nem-
zet anyja, oltalmazója és pátronája; azontúl a magyar zászlón
a Szent Szűz képe lengett s Szent István, László, Imre, Szent
Erzsébet, Margit, Jolánta, Kinga, az Árpádház dicső szentjei
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lebegtek a zászló körül s lelkesítették a nemzetet dicsőséges
900 éves harcaiban.

2. Azonban nemcsak az Isten kegyelmei, hanem törté-
netünk, nemzeti életünk veszedelmei is késztetnek térdre
rogyni, ha végig tekintünk rajtuk.

Igen, térdre! hiszen nyílt sírok előtt állunk, sírok előtt,
melyekbe bele nem vesztünk, hanem melyeket elkerültünk;
A magyar nemzetnek is voltak nyílt sírjai. A költő beszél
sírról, melyben nemzet süllyed el; a sírt népek veszik körül,
s a népek millióinak szemében gyászkönny ül. Hány nép
szállt le már a múlandóság dicstelen sírjába; behantolták
s a történelem ráírta sírkövükre: volt, nincsen. Hőseikből
a legendák hideg árnyékai lettek; erényeik szétfoszló emlé-
kekké vékonyodtak; zivataraiknak, melyekben véresen meg-
adták helyüket, utolsó sóhaja is elhalt; nincsenek többé.

Nézz végig a századok történetén: hány sír nyílt a
magyarnak. Már a sír szélén állt akárhányszor; támolygott;
de megragadta őt őrangyala. Nézd a nagy, véres sírokat:
a Mohi-pusztát... a mohácsi gyásztért. Egy sír is elég ember-
nek s nemzetnek egyaránt; nem kell abból több; miért nem
vesztünk el tehát mi, kikre nem egy, de sok sír tátotta száját?
Isten kegyelméből 1

De e sírokat török-tatár ásta; vannak azonban sírok,
melyeket a honfi még sűrűbb gyászlepellel szeretne eltakarni;
sírok, melyeket a pártütés, a visszavonás, a testvérharc vájt.
E sötét hatalmak csapásai alatt látom elhullani az Árpád-
családot, a szentek családját, s utánuk kevés fénnyel sok árny
váltakozik, s a történelem szelleme gyorsan forgatja dicstelen
könyvének fekete lapjait. S mikor a nemzetre halálos csapást
mért a török, nyugotnak zord szele végig száguldott a már
elpusztult országon s meghozta a reformációt, hogy a szét-
húzást belevigye a lelkiismeretekbe, s hogy a nemzetet, mely
már meg volt törve testében, ketté hasítsa még lelkében is.
Nem török és magyar, nem keresztény és pogány állnak már
most szemben egymással, de kuruc és labanc; keresztények,
kik Szent István örökéhez s a Szent Szűzhöz hívek maradtak
s olyanok, kik Szent István hitével Szűz Mária tiszteletét is
elhagyták s Mária országát a vallási harcok örvényébe, test-
vérharcba sodorták.

S igazán, majdnem hogy lekonyult végleg a szent kereszt
s a katholikus hit; főurak, nemesek, köznép, városok és várak
pártoltak el tőle, s ha Isten nem segít, s nem támaszt új apos-
tolokat, csak hírmondóknak maradtak volna köztünk azok.
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kik Magyarország pátrónáját tisztelik s első István nevéhez
a szent jelzőt szúrják.

De Isten segített, Szűz Mária közbenjárt, Szent István,
Szent László, Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Margit, bol-
dog Jolánta és Kinga könyörögtek értünk, s vagyunk s
hiszünk. A századok veszély- s viszálydús történetén át veze-
tett az Úr erős karja; biztatott s csitította panaszainkat;
rámutatott a dicső magyar szentekre s ismételtette bízó
híveivel a régi zsidók imáját: Propter David servum tuum
non avertas faciem Christi tűi I Isten kegyelméből áthidaltuk
a nemzeti enyészet sírjait, fényt derítettünk az elhomályoso-
dott szent hitre, hűséggel öveztük az elhagyatott egyházat,
s az Úr megsegített: leszúrta a romok közé a vérrel áztatott
szent keresztet, s ez a kereszt ismét szívünkbe plántálódott,
hogy régi szent királyaink emlékéhez csatolja a hitnek, a
tiszta erkölcsnek, az igaz hazaszeretetnek gyümölcseit.

íme ez év záró-éve az Isten kegyelmeinek, melyeket a
XIX. századon át nyert a nemzet, a királytól az utolsó zsel-
lérig. Egy század kegyelmeivel s ajándékaival s jótéteményei-
vel vagyunk ismét adósak; ugyan mit tegyünk, mit ez évszá-
zadot záró éven át? Ez az év léptesse el szemeink előtt ismé-
telten az Isten kegyelmeit, vegyük fontolóra folyamában
bűneinket, engeszteljük meg az Urat s emelkedjünk föl ahhoz
a szívhez, melyből életünket merítettük; mosakodjunk meg,
ha nem is az újjászületés, de a bánat vizeiben; rántsuk le
szemeinkről a hitetlenségnek s a hálátlanságnak hályogát,
világosan lássuk töméntelen, nagy adósságunkat.

S ez adósság lerovására boruljunk le s tartsunk Te
Deumot egy éven át, nem annyira ajakkal, mint inkább élettel.
Éljünk ez éven át egy imádó, hálátadó, engesztelő szent évet.
Éljünk buzgóbban, mint a régiek; hiszen mérhetlenül több
kegyelmet nyertünk mint ők.

Igen, előtted borulunk le, Te a lelkek pásztora s a száza-
dok halhatatlan királya I A századok zivatarjai, kétségei és
harcai imádandóbbnak mutatják be nevedet; 900 éven át
vezettél, ápoltál, neveltél, óvtál, segítettél; elhagyjunk-e
téged most, mikor jobb korszak küszöbére állítottál s új
századok életének eseményét bennünk fölébresztetted. Nem
elhagyni, imádni s dicsőíteni akarunk téged.

Te vagy az erős Isten, győzesz enyészeten és múlandó-
ságon s kilencszázéves életet adtál nekünk, de nem hagysz
el ezentúl sem; fölnyilalsz győzelmesen a magasba mint a sas,
s nemesebb, teljesebb, boldogabb életre hívod hívő népedet.
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Neved a legszentebb; kétségek és bűnök le nem törülték
fényét; valamennyi nagy és szent nevünk a te nevedtől
veszi ragyogását, s ez a név szívünkbe szívedből áldást s
kegyelmet sugároztat, megutáltatja a bűnt, legyőzi a kísér-
tést. Találunk-e szentebb, biztatóbb nevet, melyhez életün-
ket s reményeinket fűzzük? Nem, nem találhatunk, el nem
felejthetünk; szívünkbe, lelkűnkbe, történetünkbe, emlé-
keinkbe van ez a név írva, égetve és róva!

írd föl újra Úr Jézus, a te szent nevedet néped homlokára;
szítsd föl e szent név szeretetét a keresztény magyarban:
akkor ismét ránk virrad e szent imádandó név üdvözítő
kegyelme, s ez országban oly nép fog lakni, melynek térde
imában meghajlik e névre, melynek szíve e név hitét vallja,
hogy lelke s ajka akkor is ezt a szent nevet suttogja, mikor
már a halálban kékül és hűl, hogy halála a síron át nem ezer-
éves, hanem örökkévaló életre bevigyen. Ámen.

II. Az idő értéke.
(1902)

K. Η. 1 Ami a Jóremény-foka a hajósnak,azaz év eleje a
kereszténynek. Két óceán találkozik s ömlik egymásba ott,
azért a tenger viharos, s partjait magas hullámok mossák.
Hullámzik a mi szívünk is, k. h., s mélyebb érzelmek szántják
föl lelkünket az évforduló alkalmából; két óceán találkozik
ilyenkor életünkben, a mult s a jövő, emlékeink s reményeink,
fájdalmaink és vágyaink, lemondásunk s lelkesülésünk, fárad-
ságunk s buzdulásunk; s mégis, mégis a fájdalmat, a vágyat,
a lemondást leszorítjuk öntudatunkban s lelkűnkből a jó-
remény, a jó vágy érzelme küszködik föl, mely az Isten
házában imává válik, midőn azt mondjuk: Boldog új esz-
tendőt 1

Boldog új esztendőt! Ezt kívánták tavaly, ezt harmad-
éve, ezt mióta a világ áll; mindnyájan csak arról beszéltek,
álmodtak, hogy boldog legyen az az új év. S k. h., boldog
lett-e az az év? Ezt kívánták sok egészségesnek, s ime az
egészségesek az év folyamán betegek lettek; lett-e nekik
boldog új évük? Ezt kívánták a gazdáknak, s ime a jó év
helyett sanyarú, rossz év köszöntött be. Ezt kívánták az
élőknek, s hányán haltak meg közülök! Boldog új évet, ezt
kívánták az ártatlanoknak, kiknek talán ép akkor esett
sárba fejük koszorúja; ezt kívánták a híveknek s megzava-
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rodtak szívükben; ezt kívánták a becsületeseknek, kik közül
sokan elbuktak. S mi mégis reméljünk s kívánjunk boldog új
esztendőt? De hisz talán megbetegszünk, elnyomorodunk,
talán halottak napján már sírunkra tűzik a szentelt gyertyát?
Jaj, k. h., mennyi csalódás a múltban, mennyi gúny játszik
a tapasztalat szigorú ajkain, s mi mégis reméljünk, bízzunk s
kívánjunk boldog új esztendőt?

Igen, mi mégis megmaradunk a jó régi szokás mellett, s
bár viharos tenger az élet, bár nem tudjuk, hogy mit hoz
ránk a jövő, bár biztosra vesszük, hogy küzdelem s harc előtt
állunk, mégis lefoglaljuk magunk számára az évet, föltekin-
tünk az égre s mondjuk: Uram, adj boldog új esztendőt 1
S miben bízunk, s mi által akarjuk magunknak biztosítani a
boldog s nem a boldogtalan, az áldott s nem az átkozott új
esztendőt?

E mai ünneppel Jézus nevét írjuk rá; ma adta Szent Jó-
zsef a Jézus nevet az Üdvözítőnek, s Jézus vérét hintjük rá,
ma metéltetett körül a gyermek s hullott a földre először
Jézus drága vére.

1. Ráírjuk az új évre a Jézus szent nevét, ha e szent név
világosságában tekintjük az időt, s ha e szent név s e szent
vér erejében éljük át az évet. Jól mondják, hogy a jövendő
homályos és sötét, mint a kora reggel; csak épen egy-két
lépésnyire látni benne. Ha akarod, tengernek, ködös tenger-
nek is mondhatnók, melyen küzdeni, dolgozni, evezni kell,
azt tudjuk; de hogy mi sors ér rajta, azt nem sejtjük. S amilyen
az egy évnek a homálya s a veszedelme, olyan az egész lét és
élet; köd s bizonytalanság borong fölötte, s az embert sokszor
környékezi a kísértés: ugyan hát minek élek? De, k. h.,
gyújtsunk gyertyát, szentelt mécset, s állítsuk oda az új év-
nek s az egész jövendőségnek szürke, ködös homályába: a
Jézus nevének világosságában megnyílik a szemünk, a jöven-
dőség kétes homálya kiderül, s mi tisztába jutunk az idő s az
élet iránt, s megtudjuk, hogy minek éljünk s megtudjuk azt is,
hogy mikor lesz boldog az új esztendő.

Ne ámítsd magadat sem élettel, sem jóléttel, sem egész-
séggel; ne biztasd magadat jó szerencsével, jó kedvvel és
sikerrel 1 K. H., én szívből kívánom nektek ezt is, ha az Úr
megadja nektek; de én többet akarok; én kívánom, hogy jó
és balsorsban, betegségben s egészségben, szenvedésben s
örömben, hogy mindig s minden balsors és viszály dacára
mégis csak boldog új esztendőtök legyen, s az csak a Jézus
nevében lesz: ha neki éltek.
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Neki élni, az örökkévalóságnak élni; ezt, ezt sürgessétek,
ezért imádkozzatok, ezt keressétek, ez az igazán boldog
új esztendő.

S ugyan, k. h., hát talán kételkedtek benne? Ha kétel-
kednétek máskor, azt még érteném, de kételkedhettek-e
ebben az új évnek napján? Nem érzitek-e, hogy peregnek az
évek, sietve lejtenek a napok? Nem látjátok-e, hogy az idő egy
nagy folyam, s hogy e folyamban egy iszonyú szörny lakik,
melyet múlandóságnak hívnak? Ez a szörny megeszi munkáto-
kat, egészségieket, birtokotokat, elnyeli életeteket; ez a
szörny kiemeli fejét, s el akar nyelni titeket is; nem nézi,
vájjon őszbecsavarodott vagy rózsakoszorús-e a fejed; nem
nézi, vájjon temetni mész-e, vagy menyasszonyodért mész-e;
nem nézi, hanem mint az ifjú Tóbiást a nagy folyó szörnye
el akarta nyelni, ép mikor feleséget keresett: úgy akar el-
nyelni a múlandóság szörnye mindent, mindent, s el is nyeli,
ha nem teszed meg, amit az arkangyal kiált Tóbiásnak:
Tóbiás, ne félj, fogd meg kopoltyújánál, húzd ki, vágd föl s
kend meg májával a vaknak szemét. Nemcsak hogy el nem
nyel a hal, de a vak is látni fog. Halljátok, ti vándorok, ti, kik
boldogságot kerestek s boldog új évet kívántok; ti, kik az
idő folyamán úsztok, s kiket el akar nyelni a múlandóság ször-
nye munkástul, törekvésestül, szenvedésestül, hogy ne marad-
jon semmitek, hogy elfolyjon életetek, s ti mint koldusok
érkezzetek éltetek végéhez — halljátok: fogjátok meg s
mély edj etek bele a múlandóság gondolatába, s leesik, mint
hályog, mint pikkely szemetekről a tévhit, a csalódás, s föl-
ismeritek, hogy ne az időért, hanem az örökkévalóságért, ne a
világért, hanem Jézusért éljetek.

2. Ha Jézusért éltek, ha a Jézus nevét írjátok rá az évre s
annak minden napjára: akkor nem búsultok, nem borongtok,
nem szorgoskodtok, hogy hát mi is lesz majd velünk, hanem
ellenkezőleg, igazán boldogoknak fogjátok magatokat érezni,
mert az időben s ebben az új évben is az Istennek nagy aján-
dékára, s telketek nagy kincsére ismertek.

Igen, k. h., az új év egy nagy kincs, királyi hozománya a
léleknek; sőt, nem királyi; keveset mondtam: isteni hozo-
mánya a léleknek; mert ha valami, hát bizonyára az élet az
igazán isteni ajándék. Ez isteni ajándékkal köszönt be hozzád
az Úr ez új év hajnalán s mondja: «Fogadd ezt tőlem; ez
ajándékban van a kegyelem, az érdem, az erény, a Krisztus
hasonlósága s az örök boldogság! Ez ajándékba foglalom
önmagamat... az Istent». Nagyszerű szavak, s szószerint
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igazak. Ez új esztendőben belátliatlan sok kegyelem vár
reánk, melyeket senki meg nem számlálhat; annyi kegyelem,
mint amennyi levél fakad az erdőn, esőcsepp szivárog az
égből, hullám emelkedik a tengerből. Végtelen sok kegyelem
vár reánk. E kegyelmek, mint a magvak; belőlük fakadhat
az erény virága, az érdem gyümölcse; ha közreműködünk a
kegyelemmel, akkor erdőn, mezőn, szérűn, otthon s az úton,
mindenütt, ahol járunk-kelünk, Krisztushoz hasonló életet
élünk, s magát az Istent zárjuk szívünkbe. íme, k. h.,
minden van az időben: kegyelem, erény, érdem, Krisztus,
Isten 1

3. De ha nem hiszed, hogy az élet a legistenibb ajándék,
föltéve, hogy Krisztusért élsz, kérdezd hát meg a szenteket.
Ha volna vágyuk az égben a föld után, csak az idő után
vágyódnának; ha volna szomjuk az égben a föld forrásai
után, csak arra a forrásra gondolnának, melyből az élet, az
érdemszerző élet fakad. S ha elbájolja szemeidet dicsőségük,
ha elnyom hatalmuk, ha láthatnád azt, amit szem nem
látott, s hallhatnád, amit fül nem hallott: ugyan mondd csak,
honnan mindez a fény, pompa és hatalom? Nemde az idő, az
élet érdemeiből. Kérdezd meg a szenvedő lelkeket, azokat, kik
Istent szeretik ugyan, de akiknek tisztítóhelyi életében nincs
érdem; kik olyanok, mint a fa őszkor, leveleit lehullatta,
virága nem fakad, gyümölcse leesett, él ugyan, de terméket-
len, meddő életet. Kérdezd meg, hol volt tavasza, hol, mikor
nyílt virága, hol sütött rája az a nap, melyből erőt, értéket
nyert gyümölcse? Hej, hol van lelkünk tavasza, hol vagy
drága élet; élet, melyet a kegyelem hordozott, élet, melyre
rá volt írva az Úr neve? Hol vagy élet, midőn templomba
jártunk, az evangéliumot hallgattuk, az orgonaszóval énekel-
tünk, szentelt vízzel tisztultunk? Hol vagy élet, mikor az
újév napján az Oltáriszentséggel megáldottak minket, hogy
áldás és kegyelem kísérje lépteinket? Élet, drága élet, hol
vagy? Ö, ti gazdag k. h., tietek az Isten kincse, a kegyelem s
az érdem; reátok néznek a szentek, reátok a szenvedő lelkek,
s ha megirigyelhetnének, megirigyelnék életeteket, azt az
életet, melyet Istenért éltek 1

Hogy a poklot nem kérdezem, érzitek úgy-e, hogy miért
nem teszem? Hiszen ha csak egy perc engedtetnék az el-
kárhozottaknak abból az életből, abból a kegyelmi új évből,
akkor a pokol kiürülne; abban az egy percben a tökéletes
bánat által megtisztulna minden sötét, átkozott lélek; de ép
az a baja, hogy nincsen ideje, nincs egy perce abból a boldog
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új esztendőből, melyet a kegyelem termékenyít s Krisztus
vére öntöz. Igen, ez a pokol! «Tempus non érit», nem lesz
kegyelmi idő I

íme tehát a szentek vágya és boldogsága, hogy az idő
életté, örök életté változott: Vitám petiit a te et tribuisti ei
longitudinem dierum in saeculum saeculi I íme a pokol átka,
hogy az idő halállá dermedt! S mivé lesz majd kezeink közt
az idő? kinccsé, dicsőséggé? átokká és kárhozattá? S az mind
tőlünk függ; s kételkedjünk talán, hogy mikor ennyi áldás,
érdem s dicsőség fölött rendelkezünk, boldognak ne mondjuk
az új évet?

4. Csakhogy értem én, k. h., azt a fekete gondot is,
mely az új év napja fölött borong, s mely az ember könnyelmű-
ségéből emelkedik s leül homlokunkra. Értem én azt a nagy
vádat, mely fölhangzik szívünkből s megsiratja életünkben
az elvesztett időt. Ha visszatekintünk ifjúságunkra — imára,
a bánat imájára nyílik meg ajkunk: Delicta juventutis meae et
ignorantias ne memineris Domine I Elgondoljuk, hogy bűnben
és kegyelem nélkül éltünk talán sok, hosszú éven át, s el-
maradt tőlünk az az igazi vallás, melyről a zsoltáros írja:
Confitebor Domino in via immaculata. Mily szomorú élet az,
mikor az embernek nem marad belőle csak egy fekete keret, a
bánat emléke, melybe életét foglalja I Mily szomorú élet az,
mely a sírért s a kárhozatért dolgozik, mely csak az állatot
szolgálja s dicsőségét pókhálószálakból szövi I Mily végtelen
veszteség az, melyet a bölcseség könyvében felpanaszolnak a
világfiak: Nos insensati, vitám illorum aestimabamus
insaniam 1... Valóban, szinte összetör a bánat, s keserű
könnyeket sírhatnánk veszteségünk fölött. De ime, k. h., itt
az új év; használjuk föl, örüljünk neki, hogy kipótolhassuk
veszteségeinket. Elvesztettük tán érdemeinket? íme, az
érdemszerzés boldog új esztendője I Leesett tán fejünk
koszorúja? íme kössünk magunknak új koszorút az erény
virágaiból! Bánt talán egy bűnben eltöltött ó-évnek emléke?
Űzzük el a hideg kísértetet; rajta! Öltözködjünk föl ismét
kegyelembe 1 Hát ez nem boldogság, hogy ezt megtehetjük?
Hát ez nem a gazdagság, hogy mindenre telik? Mindenre,
még egy elvesztegetett életnek pótlására is!

ó, k. h., nézzétek, mint küzd szívetekért a múlandóság
s az örökkévalóság, mint száll szembe egy élet áldása a fölüle-
tes életnek mámorával, mint küzd az Isten lelketekért, az
Isten, az idők halhatatlan ura, az enyészet szellemével!
Kinek pártjára akartok állni? Terméketlen, meddő, szétfolyó



40

életet akartok élni, hogy szegényekké legyetek, kiket meg
nem szánhat senki; vagy gazdagok akartok lenni, kik érdemet
szerezhetnek az örök életre?

Mit akartok? Ó, válasszatok 1 A szőlősgazda kimegy a
piacra, s látja a dologtalan népet s így szól hozzájok: mit
álltok itt egész nap hivalkodva, menjetek, dolgozzatok s meg-
lesz jutalmatok. Az Isten, a szőlősgazda ez új év elején minket
is így szólít meg: íme, előttetek az idő, az év; vájjon hival-
kodva akarnátok-e ezt az évet eltölteni s meg akarnátok
vetni az én ajándékaimat? Isten ments, k. h.! Ki állna meg
közülünk bízvást az Úr Jézus ítélőszéke előtt, ha mindezek
után nem értenők meg, hogy buzgólkodnunk, dolgoznunk
kell, s hogy az időt nemcsak bűnre használnunk, de még
elvesztegetnünk sem szabad? Minden perce, minden arasza
kegyelemmel van átjárva. Jézus szent vérétől van átáztatva;
azzal visszaélnünk nem szabad, de azt elvesztegetnünk sem
szabad I S hogy ezt el ne felejtsük, tartsuk szem előtt azt,
amit Szent Ambrus egy milánói templom földjével tett;
fölvett belőle egy maroknyit s megnyomta, s ime vér folyt
belőle: Nézzétek hívek, kiáltott Szent Ambrus, nézzétek,
mily szent ez a föld; vértanúk vére szivárog belőle. K. H.,
használjátok föl az időt, éljétek Istennek; ne vétkezzetek,
tartsátok meg az Isten parancsolatait, mert az idő s annak
minden perce szent I Tudjátok, mi rejlik benne? A Krisztus
érdeme, a Krisztus kegyelme, a Krisztus vére; értéke annyi,
mint a mennyországé; minden perce egy Istent szerető lélek-
ben annyit ér, mint Krisztus vére, mint az örök dicsőség
Ámen.

Újév utáni vasárnapra.
Kelj föl és fuss!

(1897)
Úgy emlegeti a szentírás ismét, a szentcsalád futásának

éjét. Éjjel vette Szent József az Isten üzenetét, hogy keljen
föl és menjen Egyiptomba, s Szent József fölkelt s vette a
gyermeket s anyját éjjel, és futott. Tehát alig hogy elmúlt a
karácsony szent éje, Szent Máté beleállit egy más éjbe, de
nem az örömnek, nem a csendes imádásnak éjébe, hanem a
félelem, az üldözés, az aggály sötét éjtszakájába, melyben
nem a glória, hanem az ijesztő szózat hangzik: Kelj föl és
fuss.
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Az embernek is, k. h., sötétség száll a lelkére, midőn
a szentírásnak e történetét olvassa; homályba borul értel-
münk, s érthetetlen előttünk az az isteni végzés, mely a szent-
családról nem gondoskodott máskép, hanem a menekülésre,
az éji homályra, a pusztai ösvényre utasította Szent Józsefet.
Nem értjük, hogy az, kit az angyalok köszöntöttek glóriá-
val s kit Isten fiának mond Gábor angyal, most mint forgács
hányódik ide s tova az üldözés hullámának taréján, az éj
leple alatt rejtőzik, idegen országban bujdosik s nem is
angyalszárnyakon ragadtatik, hanem az aggódó Szent
Józsefnek s a bánatos Szűzanyának karjain menekül.

Ezt a végzést ember el nem gondolta, ezt a sorsot ember
nem rendezte volna így; ha ránk bízzák, bezzeg nem enged-
tük volna meg, hogy Heródes üldözze az isteni gyermeket,
hanem tán szörnyhalált bocsátottunk volna rá; vagy ha meg-
engedtük volna, hogy Heródes üldözze, de megmeresztettük
volna a katonák karjait, vagy láthatatlanná tettük volna a
kisdedet; vagy ha már el kellett volna vonulnia a kisdednek
az üldözők elől, angyalokat rendeltünk volna oda, kik a
gyermeket elvigyék. Tudom, hogy így rendelkeztünk volna;
de senkinek sem jutott volna eszébe, senki sem mert volna
gondolni arra, amit Isten végzett: hogy nem csodák által
akarja megmenteni szent Fiát, hanem azon parancs által:
«Kelj föl és fuss!» Azt akarja ezáltal az Úr lelkünkre kötni,
hogy az ember dolgozva, fáradva, eszét, kezét használva
boldoguljon; nem akarja az élet terhét rólunk levenni, de
segít azt vinni; nem kímél meg a megaláztatástól, de a meg-
aláztatásban is fönntartja bennünk a lelket; kemény rende-
leteket ad, nem kímél meg a szenvedéstől, de érezteti, hogy
velünk van; parancsol és biztat; ad erőt, de elvárja, hogy
tegyünk, dolgozzunk s szenvedjünk; szóval, ezekben meg-
felel az Isten az embernek panaszaira, aggályaira, vágyaira,
az élet nehézségeire, mikor úgy rendelte, hogy a) tegyen az
ember mindent, ami tőle telik; b) bízzék az Istenben s meg-
segíti őt; c) de ne várja, hogy bajtól, gondtól, szenvedéstől
megkíméli, az nem volna jó s nem szolgálna javára.

Ügy van-e? K. H., a szentírás s a világtörténelem a
tanúnk rál

1. Dolgozni, fáradni, vesződni ésszel s kézzel, ez az
emberi boldogulás útja. Segíts magadon s megsegít az Isten,
mondja minden nép- és nyelvnek közmondása, s az Isten is a
kész világba állította az embert, lábai alá teremtette a földet,
de az pusztává lesz s mocsaraiból halált lehel, ha az ember
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nem műveli; felhőt és villámot, levegőt és szélvészt, tüzet
és fagyot, vizet és jeget, esőt és tengert teremtett köréje,
de a láng elperzselheti s a fagy megdermesztheti, s a víz
elmoshatja s a tenger elsöpörheti, ha az ember nem lát hozzá
s nem fékezi meg e hatalmakat; ha nem épít gátat s nem rak
házat s nem védekezik tűz, fagy s villám ellen 1 «Domina-
mini», uralkodjatok, mondja a szentírás; de az uralkodó
embernek trónját nem építette meg, azt neki magának kell
megtennie; királlyá tette, de a koronát nem adta kezeibe,
azt neki magának kell megszereznie; életet adott neki a
földön, s tény, hogy mindenütt kél az élet, de leskelődik a
halál is; az a napsugár, mely a szőlőt érleli, keleszti ki a mér-
ges kígyót is; az a meleg napvilág, melytől az arany kalász
érik, emeli ki a mocsarakból a veszedelmes láznak kísér-
teiét is; az a levegő, melyet szívunk, tombol végig néha vad
vihar alakjában a világon; az a Duna, mely aranyport hen-
gerget homokjában, elpusztítja vetéseinket s romba dönti
városainkat. íme az ember küzdelme vízzel, földdel, tűzzel,
levegővel, penésszel, betegséggel s végre a halállal.

Ettől a küzdelemtől nem óv meg az Isten senkit, sem
jót, sem rosszat, sem igazat, sem bűnöst. Mindnyájan bele
vagyunk teremtve e világba, mindnyájan bele vagyunk
pólyázva a természet e törvényeibe; mindnyájan, az Isten
szent Fiát, az Úr Jézust sem véve ki 1 Nekünk tehát e hatal-
makkal számítanunk kell, s aki ezt nem teszi, az nem boldo-
gul; nekünk az Isten szent akaratát teljesítenünk kell, s az
Isten szent akarata nemcsak a kinyilatkoztatás, hanem a
természetnek késztető parancsa I

Hiába mondod, hogy te Istent tiszteled és szereted;
ha gyönge jégre mégy, az alattad is beszakad; ha a tűzhöz
közel mégy, téged is megperzsel; ha elbukol, te is megütöd
magadat. Ne botránkozzunk meg ezeken, hiszen Isten a
világba teremtett bele minket; erőt és tehetséget, észt és
munkabíró kezet adott; a többit nekünk kell elvégeznünk.
Isten-adta erőnk van; Isten-adta eszünk van, használjuk
föl s ne várjuk, hogy az Isten azt elvégzi, vagy elsimítja s
utunkból eligazítja, amit mi magunk is, bár fáradva és küsz-
ködve, megtehetünk.

Krisztus Urunk is a vizet borrá változtatta, de a vizet
a szolgáknak kellett a kútból meregetni, azt ő már meg nem
teremtette; meglátogatta a tengeren küzdő tanítványokat,
de az evezőt kezükből ki nem vette; tizenkét apostolt ren-
delt, de Júdás helyebe nem állított újat, azt már Péter és a
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többiek tették. Az apostoloknak sem nőtt szárnyuk, hanem
gyalog jártak; nap, por, eső nem kímélte őket; Szent Pál
hajótörést szenvedett s a tengeren hányódott, vadállatok
és örvények fenyegették apostoli útjain, s nem mondta:
hiszen én szent vagyok, hát miért izzaszt meg a nap, miért
hány-vet a tenger s kerget a vadállat; sose mondott ilyet,
hanem küzdött, óvakodott, futott, dolgozott, sírt, tűrt,
szenvedett, amint az élet sora reá hozta. így kell az embernek
gondolkoznia: munkára és küzdelemre teremtett az Úr, szent
és bűnös egyaránt nyög e törvény alatt!

2. De már most azt mondhatná valaki, hát az Isten észt
és munkabíró kezet adott ugyan az embernek, de azután
magára hagyta szegényt; beledobta a világ kerekei közé s
azután elhagyta; nem törődik vele; mintha csak azt mon-
daná: boldogulj, ahogy tudsz, én megtettem a magamét;
nincs többé közöm hozzád I K. H.! aki így gondolkoznék,
az káromkodik! mert az Isten a földre, a természet erői közé
állította az embert; akarja, hogy küzdjön s dolgozzék; de
azért le nem vette róla kezét, gyermekének tartja a keresztény
lelket s akarja, hogy a földön járva s fáradva is benne bíz-
zunk, segítségét kérjük. Mit jelentene különben a szentírás
számtalan biztatása? mit jelentene az Isten szava, mellyel
bátorítja híveit? «Kiálts hozzám a szűkölködés idején, s meg-
hallgatlak téged», mondja egy helyütt; «vesd bizalmadat s
reményedet az Úrba, s ő majd elintézi ügyedet», mondja
máshol; nem természetes-e, hogy az egyház is azt énekli:
«Benned bíztam, Uram, s nem fogok megszégyenülni», ó csak
bízzunk az Úrban, mondta múltkor egy ájtatos grófnő, hiszen
megbántanók az Urat, ha kételkednénk s bizalmatlankod-
nánk benne.

De hogyan segít hát az Úr a természet vasszükségének
kerekei közt? Vájjon megakasztja-e azokat? vájjon belenyúl
folyton csodák révén azokba?

K. Η. I Igen; néha az Úr csodák révén is segít. Az evan-
gélium, a szentek élete s a mi napjainkban a lourdes-i Szűz
Mária tanú rá, hogy az Úr a természet vasbékóit is szét-
szakítja, — a természet kerekeit is megállítja, ha neki úgy
tetszik. Azonban ezek a gyógyulások csodák.

De segíthet az Isten máskép. Intés, fölvilágosítás által.
Szent Józsefre álmot bocsátott s megintette: fuss, menekülj.
Máskor fölvilágosítja az orvost, hogy kellő gyógyszert tudjon
adni a betegnek. Máskor az emberrel olyasmit választat,
amiről kezdetben nem is tudjuk, hogy mire jó az; például
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a vasúton három év előtt utazott egy úr a leányával, s mikor
kinéznek az ablakból s látnak egy falut, azt mondja a leány
apjához: édesatyám, szálljunk le a legközelebbi állomáson s
menjünk ebbe a faluba, mert ott lakik egy igen jó, kedves
barátnőm. S bár a jegyeik továbbra szóltak, mégis kiszálltak.
A vonat tovább ment s összeütközött; izzé-porrá tört az a
kocsi is, melyből az apa leányával kiszállt; mi lett volna
belőlük, ha Isten a kiszállás gondolatát nem adja nekik!
Az ember élete olyan, mint amilyenek gondolatai, s a köz-
mondás is azt mondja: akit az Isten meg akar büntetni,
elveszi az eszét. Hát akit meg akar áldani, azzal mit tesz?
Jó gondolatokat ad neki, jó gondolatokat ad másoknak is s
így segít az embereken.

Mennyi baj van a világon a telhetetlen önzés miatt 1
mennyi baj a szívtelenség miatt I mennyi baj a rossz törvények
miatti A szegénység iszonyú réme nem kísértene így a vilá-
gon, ha az önzés s a rossz törvények nem döntenék ennek a
rémnek karjaiba az emberiséget. Lám, pedig ez mind a rossz
gondolatoktól függ I Ember az embernek nyomorgatója.
A fagytól s a szárazságtól mindenkinek volna kenyere; de
ha nincs, azt csak az emberek bűneinek, az önzésnek, a hatal-
masok telhetetlen pénzvágyának, a rossz törvényeknek kell
betudnunk. Ha e pokoli hatalmak kivesznek a földről, ismét
a paradicsom kertje díszeleg majd körülöttünk.

Ó tehát Uram! Te vagy segítségünk, a te fényed, a te
kegyelmed elűzheti a világ sötét borúját. Azért imádkozunk:
küldd ki lelkedet, és teremt az ismét s megnyitja a földnek
színét. Ó Uram, Uram! segíts 1 láncainkat magunk kovácsol-
juk; kérünk, feszítsd szét, repeszd szét azokat; benned
bízunk s nem önmagunkban; mert ember embernek ellen-
sége, ha a te lelked távozik belőle; koronát akar csinálni,
pedig békót kovácsol; koszorút akar kötni, pedig kötelet
sodor; csak Te segíthetsz rajtunk; benned bízunk, hogy el
ne vesszünk.

3. Látjátok már, k. h., hogy miképen kell ezt a kettőt
megegyeztetni: a munkát s az Istenben való rendületlen
bizalmat. Most még egyet akarok különösen kiemelni: azt,
hogy a bizalom mindig erőt ad, de nem szünteti meg mindig
a bajt. Az Isten ugyanis kétféleképen segíthet, vagy úgy,
hogy elveszi tőlünk a bajt, vagy úgy, hogy segít a bajt el-
viselni! S melyik mód szolgál nagyobb dicsőségére s az ember-
nek biztosabb üdvösségére? ó, k. h., ó ti szegény kereszt-
hordozók, ó ti bánatos, szenvedő lelkek, ó ti szomorú szívek,
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ó ti töviskoszorús szentek, ó ti rongyokban bujdosó vándorok,
adjatok bátorságot, hogy ki merjem mondani azt a nagy
igazságot, hogy az Isten koszorújának rózsái tövisek közt
nőnek, — hogy az áhítatnak olaja az elnyomorított olajfán
érik —, hogy a lelkek színaranya a szenvedés kohójából
folyik; adjatok bátorságot, hogy hirdessem a szentírás
igazságát, mely azt mondja, hogy az Isten dicsősége s az em-
ber üdvössége régen és most a kereszthez van kötve.

Hát keresztény lélek, bízol-e az Istenben? Ó ha bízol,
ne bízzál úgy, hogy bizalmad az Isten dicsőségét feloszlatni
s üdvödet veszélyeztetni bírná! Ne bízzál úgy, hogy azt gon-
dolod, ha bízom az Istenben, keresztem rögtön lehull, ellen-
ségem meghal; ne úgy, ne úgy! Ezek emberi gondolatok.
Hanem bízzál úgy, hogy csókold meg az Úr rád nehezedő
kezét I Bízzál úgy, hogy a töviskoszorút te jó asszony, ki
virágkoszorút vártál életedben, vedd az Úr Jézus kezéből s
nyomd fejedbe Krisztusért! Bízzál úgy, hogy a halálesetet
családodban az Úr Jézus látogatásának tarsad! Bízzál úgy
te férfiú, az élet küzdelmei közt az Úrban, hogy ha szegény-
ségbe is hanyatlik sorsod és családod, mindent kész légy föl-
áldozni s odaadni a hitért s az örök reményért! E bizalom
gyökerein teremnek a szentek, a hősök, Isten dicsősége és
koszorúja 1

Hajtsuk le tehát fejünket a Boldogságos Szűzzel a kis
Jézushoz, ki az anyja ölében melegszik s éjjel fut Egyiptomba.
Heródes üldözi, a puszta kegyetlen, a vadállatok fenyegetik,
idegen emberek, bálványozó világ körítik a szentcsaládot;
futnia kell, félnie kell, nyomorognia kell, dolgoznia és tűrnie
kell, de a Szent Szűz csak lehajtja fejét a kisded arcára, meg-
csókolja s mondja: szíves-örömest futok, szenvedek, nélkü-
lözök, tűrök, csak te légy velem, édes Jézusom, szívem sze-
relme s reménye. S minden keresztény lélek eltanulja ezt a
Szent Szűztől s büszkeségét helyezi abba, hogy Krisztussal s
Krisztusért a világ pusztáján, a hitetlenség Egyiptomában,
az ellenséges szenvedélyek Heródesei közt élhet, küzdhet és
szenvedhet. Csak Krisztust, az ő kegyelmét óvjuk meg szá-
munkra; ha ő velünk, ki ellenünk? ha ő bennünk, mitől
félünk s mit restelünk? A halhatatlanságtól duzzad s erősö-
dik a mi reményünk, s a Bölcseség könyve az ilyenekről
azt mondja: «Quorum spes immortalitate plena est», remé-
nyük telve van halhatatlansággal. Halhatatlan reményt adj
nekünk Uram!
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Jézus szent nevének ünnepére.
I. Jézus neve hitünk és reményünk.

(1896)
Fönségesen írja le a szentírás Izrael gyalázatát Saul

király alatt, mikor a király tábora egybegyűlt a terebinti
völgyben a filiszteusok ellen. «És a filiszteusok, mondja a
szentírás, a hegyen állának egyfelől, s Izrael fegyveres népe
pedig másfelől. És kijőve a filiszteus táborból egy geti Góliát
nevű fattyú férfiú, hat könyöknyi és egy arasznyi volt ma-
gassága, rézsisak volt fején és pikkelyes páncél testén; pán-
célja nehézsége mázsánál többet nyomott; dárdájának nyele
mint a szövők zugolyfája; és megállván, kiálta Izrael seregei
előtt és mondá nekik: «Miért jöttetek harcra készülve?
Válasszatok közületek férfiút, ki lejöjjön párviadalra. Ha
megvíhat velem és megver engem, szolgáitok leszünk; ha
pedig én leszek erősebb és megverem őt, ti lesztek szolgák».
Ue senki sem mert kikötni Góliáttal; «Saul és az izraeliták
álmélkodnak és igen félnek vala. Ekkor érkezett atyja nyájai
mellől a táborba a pásztorfiú Dávid, és fájt a szíve, hogy
senki sem találkozik, aki megvívjon a geti fattyúval és föl-
jajdult, mondván: Kicsoda ez, hogy az élő Isten hadseregét
gúnyolja? és vévé botját és parittyáját és öt síma követ a
patakból és elindult Góliát ellen. «Te karddal és dárdával
és pajzzsal jössz ellenem, én pedig egy másféle, előtted isme-
retlen hatalommal és erővel. Ha akarod tudni, mi az én erőm?
az, hogy az «Úr nevében» jövök ellened; és megforgatta
parittyáját és homlokon találta az óriást, és leteremté őt
parittyával és kővel az «Úr nevében».

Igen, k. h., az «Úr neve», ez az az új erő, mely leütötte
Góliátot, a hívő nép ellenségét; az «Úr neve», ez annak az
új reménységnek zöld olajfaága, melyet a viharos élet tengere
fölött lenget az evangélium galambja; az «Úr neve», ez az az
új, biztató, megnyugtató szó, mely békét és boldogságot
ígér. Csakhogy ami erő, reménység és boldogság rejlett régen
az ószövetség korában az Isten szent neve alatt, mindaz
százszoros mértékben előtör az Úr Jézus szent nevéből. Az
Úr Jézus neve az az üdvözítő erő, mely legyőzi a világot
(non est aliud nomen datum hominibus in quo oporteat
nos salvos fieri). Az Úr Jézus neve reményünk záloga (qui-
cunque invocaverit nomen Domini salvus érit). Az Úr Jézus
nevében lesz végleges megpihenésünk (habebant nőmén ejus
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et nomen Dei sui scriptum in frontibus suis). Lássuk ezt az
erőt, ezt a törhetetlen reményt, ezt az édes boldogságot,
mely az Ür Jézus szent nevében rejlik.

1. Mit jelent a Jézus név? Jelenti először azt az erőt,
melyben legyőzzük a világot, jelenti a szent hitet. E névre
vagyunk ráírva, bejegyezve az Úr könyvébe. E névnek meg-
váltása: a mi hitünk s a mi egész tudományunk. Amire e
nevet jegyezve látjuk, az szent előttünk, s abból nem enge-
dünk. Hitünk ágazatai mint a vaslánc szemei, mindegyikre
rá van vésve, minden láncszemre rá van sütve a név, Jézus.
Ez a vaslánc tart minket, fűz minket az örök élet révpartjá-
hoz; erős e lánc, s meg nem szakad egyetlen szeme sem.
Mit használna különben, ha egyetlen egy is elszakadna?
lezuhannánk a hitetlenség örvényébe. Óvakodnunk kell tehát,
hogy a Jézus neve alatt prédikált evangéliumnak, az apostoli
szent hitnek egyetlen egy ágazatát sem vonjuk soha egy
percig sem kétségbe. Jézus neve van minden tanon. Ez a mi
hitünk lánca. S amily erős e vaslánc szeme: oly biztos és
szent igaz, amit Jézus nevében hiszünk, és semmi sem kell
nekünk, amit más név alatt hirdetnek. Mert egy a mi taní-
tónk: Jézus 1 Ez a Jézus név a lelkek éjjelében a ragyogó
vezércsillag; nincs más.

Ez a Jézus nevében hirdetett szent hit nemcsak erőnk,
hanem élvezetünk, mihelyt ezt a hitet elménkben s szívünk-
ben forgatjuk, mihelyt gyakran reá gondolunk s útmutatásai
szerint igazodunk. Úgy vagyunk e részben a Jézus szent
nevébe foglalt hittel, mint a mustármaggal: ha csak szá-
jadba veszed s nyelveden forgatod, nem csíp, de ha szét-
harapod, égni kezd nyelved; úgy érzed, mintha tűz folyna
ereidben, úgy hevít s melegít. Jézus szent nevét s a nevébe
foglalt szent igazságot ízlelni kell s vérré kell változtatni;
aki megízlelte, annak tűz nyilai ereiben, lángol, hévül s
erős lesz a haláláig. Nézd csak a megízlelt hitnek erejét
és élvezetét; támolyogva lép ki a vesztőhelyre a 13 éves
Szent Ágnes leány, szíve szorul, előtte ég a máglya, neki
van elkészítve; pattog a hasábfa, serceg a tűz, rettenetes
sors ez: élő testtel megégni; de halavány ajka egy szót rebeg:
(Jézus»; s öröm neki a halál és édes az áldozat Krisztusért!

ó, mily érzelmekkel kell ajkainkra vennünk nekünk,
hitben gyönge ivadékoknak, a Jézus szent nevét, melyből
erőt vettek a hitbevallásra a vértanúk?! mi, akik a hitben
oly gyöngék és koldusok vagyunk, mikor ők hősök voltak.
Lelkűk a Jézus neve által erős lett, mint az acél; de meg
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is becsülték e nevet. Fejet, térdet hajtottak e névre, s e
névre való hitbe foglalták életüket. Akik a Jézus nevében
élni tudtak, azok a Jézus nevéért szívesen meg is haltak
Azért is tehát, k. h., e név, a Jézus szent neve nekünk egy
véres hitvallás, millió vértanú vérétől piroslik. E név, a Jézus
neve villant meg agyukban, midőn a tűz körülnyaldosta
talpukat, lábukat, s fölkúszott testükön s rácsapott arcukra;
e név, a Jézus neve lebbent el ajkukról, mikor vonaglottak;
e név van megszentelve végtelen kínok és fájdalmak által,
vér és tűz, szent élet és küzdelem és végleges győzelem által.
E néven ragyog és ég a szent hitnek ereje és dicsősége. Jézus
neve a hitnek ereje! «Ez a győzelem, mely meggyőzi a vilá-
got: a mi hitünk.»

Ha oly nagy s világos legyőző erő a Jézus szent neve,
szenteljük meg mi is e nevet, hogy bennünk is diadalmas
hatalommá váljék. Ó, k. h., hát ki merné e nevet meg-
gyalázni?! iszonyú gondolat!... Ki merné e nevet káro-
molni, mely millió vértanúnak homlokán ragyog? A Jézus
szent nevének káromlása a keresztény hitnek haldoklása;
vagy lehet-e káromolni azt a nevet, mely a hitnek erejét
árasztja belénk? Nem taposod-e magát a hitet, nem téped-e
ki szívedből a hitet, te, ki káromkodva sárba taposod azt
a nevet, mely a hitnek ereje és kegyelme? Ne, ne tegyük
azt, k. h. ! Teljünk el borzalommal, a legszentebbnek meg-
gyaláztatását látva; emelkedjünk szívünkben, mikor valakit
káromkodni hallunk, föl a Jézus nevét áldó, dicsérő, imádó
szentekhez, — a hitért vérüket ontó vértanúkhoz, s mondjuk:
ó ti, a Jézus szent nevének véres hősei, imádjátok e nevet,
mely hitünknek ereje s melyet a mosdatlan szájú nyomorék
teremtés sárba ránt! Áldott, imádott szent név, Jézus neve,
légy menedékünk és oltalmunk!

2. Mit jelent még a Jézus szent neve? Jelenti az örök
reményt. A Jézus szent nevére építjük reményeinket, hogy
mi, kik gyarlóságunkból boldogulni nem bírunk, mégis föl-
dön segítséget, mennyben üdvösséget nyerünk; mert Jézus
annyi, mint üdvösség, annyi, mint kimentés. Ragad minket
a múlandóság árja, s a múlandó életben magában sodor
örvénybe a szenvedély ördöge: ki lesz az a vaskarú ember,
ki e sodró árból kiúszik s ki ez örvényekből szerencsésen
kimenekszik? Embernek emberi erővel ezt megtenni nem
lehet, azért a hívő szív fölkiált s reménységét e szavakba
foglalja: adjutorium in nomine Domini, a mi segítségünk
az Úr nevéből való.
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A Jézus szent neve, ha a szívben megolvadt s az ajkról
lefolyt, oly édes kiáltás az Isten felé, mint a veszélyben
forgó gyermeknek kiáltása, mellyel anyját hívja: «Anyám,
anyám I hol vagy? segíts 1» Az ember is kegyelmet eszközöl
ki magának a Jézus szent nevének hivő s bízó szívvel való
segítségül hívása által: (Jézus, Jézus, lelkem üdvössége és
Üdvözítője, hol vagy? veszélyben forog gyermeked, segíts I
Lelkemet ostromolják rossz gondolatok; szivemet emészti
a bosszú, a harag, az elkeseredettség kegyetlen zsarnoka,
ó segíts 1» K. Η. I aki így kiált az Úrhoz, aki Jézus szent nevét
ily vágyódó, üdvösségét szerető szívvel rebesgeti, ó vájjon
az a Jézus, ki haldokolva mondta: szomjazom, szomjazom
telketeket, ó telketeket adjátok nekem I — vájjon az a Jézus
szívtelenül nézi majd gyermekeinek küszködő reményét s
magára hagyja őket? Soha, soha I Az Úr neve üdvösség.

Azért hirdeti azt, hogy a Jézus neve az emberek remény-
sége, már a megtestesülésnek szent angyala, midőn József-
hez szól álmában: «Pariét autem filium et vocabit nőmén
ejus Jesum; ipse enim salvum faciet populum suum». Miért
fogod Jézusnak hívni, Szent József, az isteni kisdedet, mondd,
miért? Mert ez a gyermek «megmenti népét». Az apostol
pedig egyáltalában hirdeti: Nincs más név, melyben üdvössé-
günket, reményünket és segítségünket föltalálnók, mint a
Jézus neve. A szentírás ezáltal nemcsak kísérteteinkben és
bajainkban utal oda minket a Jézus szent nevéhez, hanem
minden cselekedetünkre segítséget kérni és várni Jézustól
tanít. Azért veti meg hálóját Szent Péter az Úr nevében;
azért fog a szántóvető munkájához az Úr nevében; azért
szegi meg a kenyeret a családapa az Úr nevében; mert
az Úr nevében van reménységünk; reméljük, hogy Jézus
szent nevéből jön segítségünk. Ah Uram, nehéz az életem,
de bízom, hogy kibírom a te nevedben; ó Uram, keserves
e csapás, mely rám zúdult, de elviselem, birom a te neved-
ben; terméketlen a föld s kiveri az élet küzdelme a falat
kenyeret is kezemből, de a te nevedben — igen, a te neved-
ben akarok küzdeni, remélni és bízni !

Nem biztat-e csodálatosan a pásztorfiúnak, Dávidnak
bizalma, mellyel nekimegy Góliátnak. «Hogy mered magad
itt csak mutatni is, te parittyás fiú? nem látod-e ellenséged
páncélját, dárdáját és szikrázó szemeit?» «Hagyjátok el,
feleli a pásztorfiú, az én erőm az Úr neve, s ha az Isten hajítja
kövemet, bizton találok», s megforgatta a parittyát s vérző
homlokkal borult le Góliát! Az Úr neve az én bizalmam...
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mondom én is; ha ő velem, ki ellenem? Ha elfáradok, ha
elcsüggedek, újra fölkelek az Úr nevében. Ha sír és vérzik
szívem s azt suttogja nekem: hiába való törekvésed és eré-
nyed, fölkiáltok: az Úr Jézus nevében állok és küzdők;
a jóval soha föl nem hagyok, s ha letipornának is, akkor is
csak azt hangoztatom: Jézus, Jézus segíts!

Nem csoda tehát, k. h., hogy az Úr szent nevében
rejlik az emberi léleknek ideiglenes és örök boldogsága is.
Mert ha az Úr Jézus szent nevébe van belefoglalva hitünk
és reményünk: okvetlenül szükséges, hogy e szentséges
névből származzék boldogságunk is. A szentírás ezt gyö-
nyörűen kifejezi, mikor az Úr megnyitja Szent János evangé-
lista előtt az eget s láttatja vele a boldogokat. Minden boldo-
gult lélek homlokára rá volt írva az Úr Jézus szent neve.
E név ugyanis, k. h. a boldogság koszorúja; akire az Isten
ráírja szent iiának nevét, az az övé; az ő gyermeke, az ő
megdicsőült szolgája 1 Akire az Isten ráírja szent fiának nevét,
azt lefoglalja a maga számára; a többit, kinek homlokára
nincs ráírva a Jézus neve, az bitang jószág s az ördög prédája.
Azért olvassuk egyik-másik szentnek, különösen Szent Ödön-
nek életében, hogy szokása volt este, mikor lefeküdt, újjá-
val ráírni homlokára az Úr Jézus s a Boldogságos Szűz
Mária nevét; így akarta magamagát lefoglalni az Úr Jézus
számára. De ha az ember csak újjával homlokára írja az
Úr Jézus szent nevét, azt senki sem láthatja és senki sem
olvashatja, mert ha újját végighúzta, már nem látszik abból
semmi; de az Úr dicsőséges szent nevét rá kell írnunk éle-
tünkre; az Úr Jézus szent nevének vonásait ki kell fejezni
önmagunkon, vagyis úgy kell gondolkoznunk, úgy kell érez-
nünk, mint az Úr Jézus. Azért mondja másutt a szentírás:
írj föl engem szívedre és karodra; írj föl belső életedre és
munkádra; más szóval: légy kívül és belül olyan, amilyen
volt az Úr Jézus. Aki ilyen szívvel és lélekkel, melyre rá van
írva Jézus neve, él a világban: annak nagyon sok vigasza
és édes békéje van, mert vele van az Úr; annak az Úr neve
oly kellemes, mint a kiöntött illatos olaj, «oleum effusum
nomen tuum»; annak az Úr neve mint édesanyjának háza;
ha sok keserűsége van, oda megy vigasztalódni — Jézus,
reád emlékezés a legédesb örvendezés, és téged bírni meg-
halad minden gyönyört az ég alatt.

De kivált vigasz s boldogság Jézus neve halálunk órá-
ján. Boldog, kinek homlokára van írva halálában az Úr
Jézus legédesebb neve! Boldog, kinek e név édes méz a halál
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keservében, mint amely szent név megnyit neki örömöt
és örök életet. Ez kell nekünk, k. h.; Jézus neve legyen
homlokunkon halálunk óráján; legyen ez a mi koszorúnk
s a mi koronánk; lépjünk át a másik életbe is az «Úr nevé-
ben». Csak a halálos bűntől tiszta szív viseli homlokán a
Jézus szent nevét, mert csak a tiszta lélek az Úr Jézusé.
Rajta, k. h., szerezzük meg s óvjuk meg a megszentelő
malasztot; ragyogjon rajtunk az Úr nevel S ha tiszta szív-
vel, vagyis az Úr nevében lépünk az örökkévalóság kapuja
elé, az is megnyílik nekünk. Az Úr neve megnyitja az eget I
Nemcsak azt, de az ég szentjei is azt éneklik felénk: Áldott,
ki az Úr nevében jön I Hozsanna 1 dicsőség a magasságban.

II. Jézus neve üdvösségünk.
(1899)

K. T. U. 1 Et vocabis nőmén eius Jesum, ipse enim
salvum faciet populum suum a peccatiseorum. Nem kell
törnünk a fejünket, hogy mit jelent a Jézus neve. Ezt a vigasz-
taló exegézist maga az Úristen nyújtja: hívni fogod az ő nevét
Jézusnak, mert ő szabadítja meg bűneitől népét. Következő-
leg «Jesus» et «salvum facere» ez a kettő mint a hang s vissz-
hang, egymásnak felel; ugyanakkor pedig valóban sok minden-
féle érzelmet, sok mindenféle gondolatot vált ki szívünkből.
Mert értelmünkben Jézus neve ragyogó nap, legalább is olyan,
mint az a fényoszlop, amely vezette a pusztában a zsidó népet;
az Úr Jézus szent neve lelkünknek szelíd fény, amely magának
az Istennek homlokán tükröződik: a köztünk járó Istennek
derengő fénye. Szívünkben az Úr Jézus szent neve tiszta merő
szeretet; a szentírásnak azt a szép szavát; in hoc cognovimus
caritatem, egy névvel, egy szóval sem lehet oly kimerítően
fedezni, mint épen a Jézus szentséges nevével. De a hit valóban
csak árnyék, a szeretet itt a földön csak vergődés és küzdés.
Nem mond eleget a hit, nem a földön járó és vergődő szeretet
arról és abból, amit a Jézus szent neve jelez. Mert hiszen az
Úr Jézus szent neve üdvöt és boldogságot mond; abból pedig itt
nem igen sok van. Azért én az Úr Jézus szent nevében nem
annyira a hitet és szeretetet, mint inkább az örök reményt,
a bátorítást, buzdítást hallom visszhangzani!

Igen, az Úr Jézus szent neve boldogságot mond és oda
állít a világ óceánjának partjára, fellázítja szívünket s eltölti
azzal az öntudattal, hogy mi boldogságra vagyunk teremtve,
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örök boldogságra; néhány mámoros cseppel hinti meg lel-
künket, érezteti velünk a mennyei boldogság előízét vigaszai-
ban, örömeiben; lelki szemeink elé odaállítja érdemét, har-
cait, hogy biztasson: nézzétek, mit tettem értetek; ne kétel-
kedjetek, bízzatok! Halhatatlanságot, örök boldogságot
emleget lépten-nyomon; itt a földön győzelemről beszél,
Isten-hasonlóságról, kegyelmekről, kifogyhatatlan erőről, ezt
mind magában foglalja Jézus neve; azért a hiten, szereteten
kívül kivált az örök reményre utal, s egyben az Úr Jézus
szentséges neve ugyancsak bátorít, buzdít, biztat. Ha az Úr
Jézus szentséges neve a mi harci kiáltásunk, biztosan tudjuk,
hogy mindig győzünk és pedig elsőben magának az Istennek
szívén, mert hisz a szentírás mondja: amit nevemben kéren-
detek, megadja nektek; tudjuk, hogy győzünk a poklon,
mert hiszen az Úr Jézus szentséges nevében leválik a bűn
békója és lánca az emberi lélekről; győzünk az emberi nyomo-
rúságon, mert Jézus nevében állít minket talpra, ha még oly
gyengék és nyomorultak voltunk és vagyunk, az isteni kegye-
lem; Jézus szentséges nevében győzünk magán az egen, mert
annak kapuit is megnyitja az Úr Jézus szent neve. Szóval
ráírjuk ezt a nevet az égre, s boltjai megnyílnak, és a pokolra,
s kapui bezáródnak; ráírjuk az életre, és akkor ez nemcsak
küzdtérré, hanem győzelmünk terévé válik. Azért alkalmas,
ha az Úr Jézus nevének napján mi ezt a győzelmes reményt,
ezt a harcolni vágyó, mert győzelmünkről biztos, örök reményt
ébresztjük fel magunkban és végig tekintünk azon, hogy
voltaképen mit remélünk, s milyen a keresztény remény szel-
leme és hatása.

1. K. T. U. 1 Mit remélünk? Először is reméljük az örök
életet. A mi krédónk reménnyé olvad, mert az utolsó akkord,
amelyben a krédó végződik, már nem is annyira hit, mint
inkább remény, vagyis inkább remény, mint hit. Credo vitám
aeternam, hiszem az örök életet, magát az örök boldogságot,
ez hitünknek is, reményünknek is tárgya. Hogy itt a földön
minden csak boldogság után jár, minden érdek ezért küzd,
azt felesleges emlegetnem. Az ember mikor boldogságról
beszél, mindjárt közhelyekre téved, mert hiszen minden név,
amelyhez a földön az emberiség küzdelmei fűződnek, volta-
képen boldogságot, kilátásokat egy jobb létre emleget. Hanem,
ha minden név valami jobbat akar és minden küzdelem és
minden emlék, amely nagy férfiak nevéhez fűződik, valamivel
magasabbra akarja emelni az emberi élet színvonalát, gon-
doljuk el, hogy mennyivel többet mond e részben az Úr Jézus
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szent neve. A halálnak partján minden név elhal, a haldokló
ajkán nincs semminek értelme, minden egyéb beszéd zűr-
zavar, értelmetlen nyelv, a halhatatlanság határán csak egy
nyelvet, egy beszédet értenek, s ennek a nyelvnek s beszédnek
egy szava; ez a szó egy név, mely mindent megmond: az Úr
Jézus szent neve. Az Ur Jézus szent neve üdvöt, boldogságot
jelent; lelkünk előtt kitárul az örök élet beláthatatlan
óceánja, hullámai fel-felsiklanak a lejtős parton, hívogatnak,
le akarnak húzni abba a mélységbe, amelyben az emberi lélek
majd boldog lesz; de hogyan lehet kilátásunk az örök élet
óceánjára kelni, nekünk arasznyi életű s vergődő teremtmé-
nyeknek? Nem a mi nevünkben, hanem Jézus nevében. Dúc
in altum, — mondja nekünk; evezz ki az örök élet feneketlen
mélységeire ... nevemben! Az Úr Jézus szentséges neve a mi
reményünk, mert általa reméljük, várjuk magát az örök életet.

A mi reményünk második tárgya a kegyelem. A ke-
gyelem mint állapot annyit jelent, mint Istenhez-hasonlóság;
consortes naturae divinae, valami részesség magában az
Istenben, melynél fogva az a szénégető, az a zsellér, az a
szegény munkás, az agyonnyomorított ember is az Istennek
gyermeke. Vakmerő gondolat, vérmes reménység ez, elisme-
rem, de azt a vakmerő reménységet nem szabad sehol s soha
sem feladnunk. Isteni kegyelem mint cselekvés: isteni élet.
Az a kövezetvám-szedő a pilismaróti úton a deszka-bódéjában
isteni életet élhet; a közönséges szolgáló, aki napestig tesz-
vesz, seper a konyhában, isteni életet élhet, semmivel sem
alsóbbrendű, mint akárki más, akár a király. Az ember a
keresztségben megfeszíti legvérmesebb vágyának szárnyait
egész az őrületig, a megszakadásig, s mégsem szakad meg.

Reményünk harmadik tárgya az érdem. Mi meg
vagyunk győződve, hogy a kegyelem állapotában a legkisebb
cselekedettel is örök érdemeket szerzünk; úgy, hogy az örök
érdem, amely most bennünk van, s az örök boldogság közt
csak az a különbség, mint a mag és virág között. Minden
ember gyökér, és az élet a sötét föld, bele vagyunk szúrva
a földi életbe, a dicsőség virága már megvan bennünk képes-
ségileg; mihelyt az örök világosság napja hasad majd ránk,
a gyökér rögtön virágot ereszt, kivirágzik magába az örök
halhatatlanságba.

2. Örök boldogság, kegyelem mint isteni élet, érdem,
amely már most van bennünk: íme, ez az isteni reménynek
tárgya. Ügy-e ez mind oly nagy, hogy nagyobbat és vakmerőb-
bet gondolni, vérmesebbről álmodni sem lehet. De épen azért,
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mert nagy, valóban roppant nehéz. A boldogsággal szemben
az ember magára maradva nem érezheti magát kisebbnek s
tehetetlenebbnek, mint az ember törékeny deszka-sajkában
az óceán partján, ahol látja, hogy mennyi a hullám, amely
ott folyton gördül reggeltől estig s esttől reggelig kifogyhatat-
lanul, s hogy neki ezen az óceánon keresztül kell törnie, s hogy
ezen túl más világ van, ahova ő való; látja, hogy a tenger
keserű és mély, tudja, hogy ezen a tengeren nemcsak nap-
sugár jár, hanem köd s sötétség, tudja, hogy mindenki vergő-
dik és kínlódik rajta, s nagyon sok hajótörést szenved: s mégis
a lelki világ óceánjára mindenkinek kell szállnia, minden
gyermek azzal végzi krédóját, hogy vitám aeternam. Törtető
hatalmas szellem a keresztény remény szelleme. Vegyük az
isteni életet, a remény második tárgyát; ugyan miféle isteni
élet van bennünk?! Lelki életünk még javakorában is gyer-
mekbetegségekben sínlődünk; a külső-belső életet salak-
réteg és ólompáncél födi, amely bennünk a nemest s pláne az
istenit fojtogatja; fejlődnünk, haladnunk kell, de ez a fejlődés
és haladás egy rongyolt, piszkos könyv, amelynek alig van
valami tiszta lapja, s minden lap s jegyzés rajta kiadásról s
kevés bevételről, sok bukásról s kevés erényről beszél; hol,
merre van az az álmodott isteni élet? Úgy-e valóban törtető,
hatalmas szellem ez a keresztény remény, mely mindennek
dacára isteni élet után vágyik. Nem lehet mást mondanunk,
mint expansio alarum tuarum spes nostra, o Salvator; a te
szárnyaidon emelkedik föl reményünk, ó Üdvözítő. Az Úr
Jézus feszíti ki imádandó lelkének szárnyait s fölvesz minket;
ő él, ő gondolkozik, érez, akar, tűr, imádkozik bennünk, reá
támaszkodva, belőle élve van reményünk a dicsőségre; ő ad
erőt nekünk. Ez erőből ki nem fogyunk éltünk tengerén.
A keresztény remény olyan, mint a gőzhajó csavarja, amely
az ellenszegülő hullámot fehér tajtékká töri: az élet minden
kísértését a keresztény remény tajtékká töri, s nehézségen,
küzdelmen, sőt bűnökön és keserű hullámon keresztül oda
ér az üdvösség révpartjára. Törtető szellem. A keresztény
remény nem pihen s nem nyugszik el soha, olyan, mintha
csak folytonos, alig hallható sóhaja volna a természetnek,
vagy mintha a léleknek feszülő szárnya volna. Az ember vele
töltekezik; valamint az erdőben tele szívjuk tüdőnket élettel,
épúgy tele szívjuk magunkat az Úr Jézus szentséges neve
erejében ezzel a törtető, küzdő szellemmel, belőle merítjük
életünket s az ő erejében nem fogunk tágítani és összezúzódni.

3. Mert, hogy a harmadikra térjek, mi a főkísértése az
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embernek itt a földön? Aggodalom, kétség egyfelől és gyáva-
ság, lemondás másfelől; mindkettőn segít a keresztény
reménység. Az aggodalmat és kétkedést a keresztény remény
a békével ellensúlyozza, a gyávaságot és lemondást a bátor-
sággal küzdi le. A keresztény remény ad nekünk először is,
dacára a küzdelmeknek és harcoknak, szívben békét. Azt
mondja az apostol: aki által kiengeszteltettünk az ő vérében,
hogy békességünk legyen az Istenben; s már a zsoltáros is
emlegeti: iacta sollicitudinem in Dominum, a remény és biza-
lom által az ember ráveti minden sötét gondját az Istenre.
Micsoda gondot? Ami a múltat illeti: romok és a bűn, ami
a jövőt illeti, kételkedés, kísértés, félelem. Iacta sollicitudinem
in Dominum, az embernek a remény által kell békét szereznie.
K. T. U., nemcsak a hit s a szeretet isteni erények, hanem a
remény is. Bíznom kell, hogy az Isten megsegít, megenyhít
s boldogít, és ez a remény és bizalom gyermeki bizalommá
válva, megbékíti és megenyhíti aggódó, bizalmatlankodó
szívemet; igaz, hogy ez a béke itt a földön teljes nem lehet,
mert az embernek mindig kijut a harcból és küzdelmekből,
és a győzelem nem nap, hanem inkább alkony; világosan és
tisztán senki sem látja. Innen van, hogy jóllehet a remény
bátorít s örök, halhatatlan életet, dicsőséget és győzelmet
emleget, mindig azt is akarja, hogy féljünk, in timore et
tremore, félelemben és rettegésben kell saját üdvünket mun-
kálnunk; míg az úton vagyunk, folyton haladnunk kell, le
nem ülhetünk; végleges megpilienés az úton nem adatik, az
csak otthon adatik; de jóllehet az ember egyre jár, mégis azt
kell várnia és remélnie, hogy a célhoz ér; mert ki menne, ha
alaposan aggódnék, hogy rossz úton jár; ki lesz a vándor, aki
nyakába vesz életre terjedő utat és az első lépést azzal az
aggodalommal teszi, hogy talán célt nem ér? Az embernek
tehát bizton remélnie kell, hogy azon az úton jár, amelyen
megpihenhet majd, hogy azt a harcot vívja, amely békét hoz.
Tehát aggodalom és megnyugvás, harc és békés kilátás
szövik a keresztény reményt; egyik elem nem olthatja ki a
másikat; az aggodalom nem csitul el végleg, de annyira
mégis elcsitul, hogy bízó és békés nyugodt szívünk legyen.

A másodikra már ki nem terjeszkedhetem ez alkalommal,
értem a bátorságot. Fölösleges e részben hivatkoznom má-
sokra, akár a szentirásra is; elég elmélyednünk szívünk tör-
ténetébe. Csak akkor lehetünk bátrak, ha magát az Istent
látjuk magunk mellett; minden egyéb segédeszköz sok eset-
ben, kivált a halál órájában, elégtelen. Látjuk a szenteken,
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hogy azért voltak bátrak, mert a remény világosságában
magát az Istent látták maguk mellett állni; mindegyikről el
lehet mondani, amit Mózesről mond Szent Pál: invisibilem
tamquam videns sustinuit. Fáraó mögött látta magát az Istent
s azért nem félt; nekem is nehézségeimben, a halál torkában
is kell látnom az Istent. Az Úr Jézus szentséges neve ezt a
fenséges érzelmet ébreszti fel szívünkben: az örök reményt.
Végzem Szent Pállal: A békesség Istene töltsön el titeket
örömmel, hogy elteljetek minden erővel az Úr Jézus által.
Az ő szent neve valóságos olaj, az ömöljön el a szíveteken,
hogy eltöltsön harcaitokban is örömmel s nyugtalanságtok-
ban szent reménnyel.

Vízkeresztre.
I. Amit Jézus szent szíve legforróbban óhajt.

(1886)
Mikor tehát született Jézus

Juda Betlehemében, Heródes
király napjában, Íme bölcsek
jövének napkeletről Jeruzsá-
lembe· (Máté 2, 1).

K. Η. 1 Úgy-e csodálatos vándorút ez, melyen a
messze napkeletről három szent király siet a kisded Jézus-
hoz? Sok millió és millió ember közül csak három I S ez a
három messziről jön — akik pedig közelebb laktak, azok
nem mozdultak. Ha már most valaki azt kérdezte volna az
útra indult három bölcstől, hová mentek, mely város-, vagy
faluba? azt felelték volna: Júdeába, de sem várost, sem
falut nem ismerünk. Ha tovább azt kérdezi: kihez mentek?
hogy hívják? azt felelték volna: nevét nem tudjuk, csak
csillagát látjuk. Nem jött hozzájuk angyal, aki szólt volna,
mint a pásztorokhoz. Csak egy csillag tűnt föl az égen várat-
lanul s ragyogón. De ki mehet csillag nyomán? Nézz föl az
égre, válassz magadnak csillagot s kövesd, ha bírod I Hová
jutnál I Azért mondom csodálatosnak ezt a vándorutat;
mert annyi sok mindenféle kérdés és kétség torlódik föl
ellene, hogy alig győzzük felelettel, s ha egyre-másra felel-
tünk is, még akkor is lesz ember, aki rázza fejét, mondván:
csodálatos vándorút ez, melyen messze földről út és ösvény
nélkül egy csillag a vezető.

Azonban, k. h., hamar tűnik a sok kérdés és kétség,
hogyha nem az útra és csillagra, hanem az út tervezőjére és
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a csillag alkotójára gondolunk; hogyha szemeinket arra a
kisded Jézusra fordítjuk, aki a csodálatos vándorútban szent
szívének csodáit akarta föltárni s azért vezette oly csodá-
latosan a bölcseket. Az Isten minden műve a földön tükör,
melyben jóságát s hatalmát tükrözteti; a három szent király
vándorútja is azért oly csodálatos, hogy a kisded Jézusnak
szeretetét s forró vágyait minél feltűnőbben tükröztesse.
Lássuk csak, a született Megváltónak mely érzelmeit s vágyait
ismerjük föl benne?

1. Mindenekelőtt s mindenekfölött vágyát, forró vágyát
az emberek üdvözítése után. Alighogy született, leszáll a
zsidó néphez az ő mennyei követe, az angyal s meghívja a
pásztorokat Betlehembe — imádásra 1 «Nagy örömöt hir-
detek nektek ..., mert ma született nektek az Üdvözítő».
Látod Jézus szíve érzelmét? Mihelyt megjelenik a földön,
maga körül kívánja látni azokat, kiknek üdvéért jött. Mind-
járt az első szent éjben a jászol elé hívatja a népet, hogy amire
őket később szóval fogja tanítani, azt most, mivel még cse-
csemő s beszélni nem tud, példájával lássák. De hol marad
a többi? Hol marad a töméntelen pogány nép, melyhez
fogva a kis Zsidóország, mint csöpp a vödörben? Amilyen
széles a föld háta, s amilyen magas az égbolt, oly jelet ád
ezeknek is a kisded Jézus: egy ragyogó, rendkívüli csillagot
támaszt, mely az éjnek csendjében széles e földön hirdesse őt.
Hogyan hirdesse? Bálaám próféta szavaival, melyeket az
emberek emlékezetébe visszahívjon: «Csillag támad Jákob-
ból, és vessző, vagyis uralkodó Izraelből» (IV. Móz. 24, 17).
Lám mennyire terjeszkedik ki Jézus forró vágya az emberek
üdve után: a földre, az égre, népekre, időkre 1 Ugyanis sok
száz és száz évvel előre hirdeti, hogy jön, s mikor megjött,
tüstént mennyei jelek nógatnak, hogy menjünk el hozzá;
szeretné mozgásba hozni az eget s a földet, hogy kiemeljen
és mentsen.

2. De Jézus látta, hogy milliók közül csak három jött,
a többi vagy nem érti, vagy nem törődik vele. De Jézus szíve
vágya oly nagy, hogy három is sok, nagyon sok neki, aki
minden egyest megváltani siet. Három embernek ragyog-
tatta tehát a fenséges csillagot; de megtette volna egynek
is. Lám, mennyire becsüli Jézus az emberi lelket, mennyire
kívánja az üdvösségét! Ha valami gazdag város vagy ország
nagy ünnepet ül, éjjel is szokták a napot folytatni, emiatt
mindenféle színű tüzeket gyújtanak, kivilágítják az utcákat,
nagy tűzijátékot szerveznek, mely sokszor százezer forintba
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is került. Ezt ugyan megteszik a királynak, megteszik győ-
zelmes hadvezérnek — szóval nagy ritka ember, aki ilyen
megtiszteltetésben részesül. Ha közülünk valaki fölmenne
Bécsbe vagy Pestre s mondaná: itt vagyok, rendezzetek
számomra ily tűzijátékot — esztelennek tartanák. Észre-
veszed-e már, mennyire szereti s becsüli Isten az embert!
Jóllehet tudta, hogy csak három ember fog megindulni imá-
dására, a legragyogóbb, rendkívüli csillagot támasztja az
égen, ragyogó tüzijátékképen rezegteti a csodálatos csillag
sugarait, kivilágítja vele az éjt; s nem egy városban, hanem
az egész világon észreveszik, hogy az Isten ezt a világító
nagy testet valaki számára oda kitűzte az égre ünnepi kivi-
lágítás gyanánt; mert örvend, hogy az embereket magához
vonzhatja — hacsak hármat is. Mily nagyra tartja i ..en az
embert I Micsoda bármily tűzijáték e csillaggal szer .ben?
Játék t Azok az apró, idestova röppenő tüzek hamar kialusz-
nak, füst és bűz marad belőlük, egy darabra emelkednek,
azután visszaesnek; ragyogásuk kőszén-, kén- s vitriolból
való. És az Isten mit tesz az emberért? Mindig nagyobbat
és mindig többet, mint amennyit az egész világ bír és ér.
Támaszt csillagot az égen, mely tán nagyobb, mint a föld s
ragyogóbb, mint a drágakő. De sőt maga is lejön végtelen
irgalommal; s hogy közelebb legyen a legszegényebbhez is,
s hogy ne kelljen szolgáktól, őröktől s udvari emberektől
kérni bebocsáttatást, istállóban születik. Csak az a csillag
hirdeti, fönséges néma nyelven, melyet a fül nem hall, de a
szív megérzi, hogy ez az ég Ura I

Ó kedves hallgatóság I Min ismerjük meg jobban Jézus
szíve forró vágyát üdvünk iránt, ezen csecsemő isteni szívé-
nek legőszintébb óhaját, melynél fogva mindnyájunkat maga
körül látni kívánna?! Ezért csillagokat is kész föltüntetni
az égen, sőt három emberért is megteszi ugyanazt I Ki ne
akarna ily forró vágynak híven megfelelni I

3. S miért hívja a napkeleti bölcseket épen csillag által,
s miért nem másképen? Ismét ugyanazon okból, mert forrón
kívánja az ember üdvét, ö ugyanis mindenáron meg akarja
nyerni szívüket, s hogy azt megtehesse, alkalmazkodik hozzá-
juk, mindenkit a maga módja szerint, természete-, állása-,
foglalatosságához mérten vonzza. Hogy hívhatta volna
Isten a bölcseket, ha nem csillag által? Talán zsidó próféták
által? De ezeknek nem hittek volna! Tán magasból eredő
dörgés és hangok által? De ezeket félreérthették volna!
Tán angyalok által? De ezeket téves hitükben talán imádták
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volna! Mindezt mellőzi, s vezeti a bölcseket csillag által.
Mert ők csillagvizsgálók voltak; tekintetük éjjel az égre
irányult, nézték, mint járnak a csillagok pályáikon; az Isten
tehát itt, a csillagok közt kereste föl őket; csillagot támasz-
tott, ami leginkább meglepte őket, s régi prófétájuknak is
megfelelt; s a csillag ragyogása által világított be lelkükbe.

Az Isten szeretete s irgalma nagyságában olyan lesz
tehát mint az édes anya: a kétéves gyermekkel másképen
beszél, mint a tízévessel, ezt máskép kecsegteti, mint azt.
A szeretet kicsinnyé teszi, gyermekké; szeretet nélkül ezt
meg nem tehetné. Az Isten is, mert forrón szeret s kívánja,
hogy hozzá jöjjünk, különféleképen hív, amint előre látja,
hogy hívásának engedünk.

Pedig úgy tesz velünk is folyton-folyvást I Különféle
jó gondolatokat támaszt bennünk, mindmegannyi csillagot!
Mást és mást — a szerint, amint vígak vagy szomorúk, szen-
vedők vagy őrvendők, szerencsések vagy szerencsétlenek
vagyunk. Ha szerencsétlenek vagyunk, lelkűnkben föltámad
a gondolat, hogy bízzunk az Urban, mert el nem hagy
— lám, ez a gondolat az Istentől jön, mint egy csillag; arra
való, hogy téged Istenhez vezessen. Ha betegen fekszünk,
lelkűnkben föltámad a gondolat, hogy ez az Úr látogatása,
aki ki akar próbálni, azután jutalmazni — lám, ez a gondolat
Istentől jön. Abban az éjben, melyet a fájdalom lelkedre
borított, úgy fényeskedik, mint egy csillag! Ha szegényt
látsz s Istenért megesik rajta szíved, ha keresztképet nézesz s
elérzékenyül a Megváltó szenvedésén lelked, ezen érzelmek
mindmegannyi csillagok az Istentől; sugallatoknak is mond-
ják. Ha valamikor temetés láttánál vagy jó gyónásnál vagy,
szent emberek példáján egyszerre áthatva érzed magadat
valami ismeretlen mély érzelemtől, mely kényszerít s szinte
rád ijeszt, hogy térj meg, élj jól — lám, ez is csak oly csillag,
melyet Isten tűzött lelked homályába. S így tesz mindnyá-
junkkal, így tesz folyton folyvást; számlálhatlan sok csilla-
got gyújt lelkünkben, hogy el ne tévedjünk.

4. Kísérjük tovább a napkeleti bölcseket. Hová is vezette
őket a csillag? Jeruzsálembe, Heródes király s a zsidó főpapok
és írástudók elé. Zsidóország fővárosában a népnek színe-
java elé állította őket, hogy mondják ki nyíltan: mi az
újonnan született zsidó királynak csillagát láttuk napkeleten,
s imádni jöttünk őt. Gondold el csak, k. h., nem vezethette
volna az Isten a bölcseket Betlehembe, anélkül, hogy kér-
dezősködjenek utána? Akinek csodajelt, csillagot támasztott
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az égen, szorult-e az a zsidókra, hogy utasait útbaigazítsák.
De Jézus szíve, mondtam, forrón kívánja az emberek üdvét,
s keresi azt mindén úton-módon. Ebben is kitűnik; mert
azért vezette a bölcseket Jeruzsálembe, hogy fölrázza a lakos-
ságot álmából, hitetlenségéből. Hiszen a zsidók is látták azt a
csillagot, s tudták nagyon jól Bálaám jövendölését, hogy
mikor a csillag megjelenik, a Messiás fog születni; sőt még sok
mást is tudtak: kezükben voltak a szentiratok, jól ismerték
a próféták szavát, s mégis tétlenül s hitetlenül élték világukat.
Pedig a Messiás köztük volt, két órányira messze volt Bet-
lehemben. Jézus szíve nem tűrhette, hogy ez a nép oly közö-
nyös legyen szent hite s reményei iránt, odavezette hát a
pogány bölcseket: ezek szavára majd csak hisznek. Ha lát-
ják, hogy a pogányok Jézust keresni indulnak, mennyivel
inkább majd ők; ha látják, hogy azok messziről jönnek,
mennyivel inkább özönlenek majd ők, kik közel laknak;
ha látják, hogy idegenek tisztelik jövendő nagy királyukat,
mennyivel inkább sietnek majd ők maguk hódolatára I
Bizonyára megszégyenülnek s a napkeleti bölcsekkel együtt
vonulnak Betlehembe! Ezt kívánta az Úr Jézus.

Lám, mennyi mindenféle módon vonzza Isten az
embert. Lehet-e valaki igyekvőbb, szemesebb, élhet-e valaki
jobban az alkalmakkal, az eszközökkel mások megnyerésére,
mint az Úr Jézus Krisztus? Ilyen szívet, ilyen szeretetet
hozott magával I Még csak néhány napos, s máris mennyit
tesz, hogy az embereket megnyerje. Angyalokat küld, azok
hirdetik a zsidóknak: jertek az Üdvözítőhöz, mert forrón
szeret; csak most született, s máris látni óhajt titeket.
Csillagot támaszt, hogy hívja a pogányokat, megindít három
bölcset, kik úton-útfélen hirdetik, hogy a Messiás született,
s hódolatára sietnek. Megindítja s megfélemlíti Jeruzsálemet
csak azért, hogy elhagyva a világias életet, reá is gondoljanak.
Megkérdezteti nyilvánosan a főpapokat és írástudókat, hol
kell születnie a Megváltónak, hogy a nép szemeit Betlehemre
fordítsa, ahol őreá vár. A kisded Üdvözítő ekkép folyton-
folyvást hangsúlyoztatja ama régi szót, mely őt oly szeretetre-
méltónak tünteti föl előttünk: örök szeretettel szerettelek,
azért magamhoz vontalak könyörületesen.

K. H., az a ragyogó csillag hajdanában a bölcseket
Jeruzsálemből Betlehembe Jézushoz is elvezette; elgondol-
hatjátok, hogy hűségüket és szereteteket az isteni kisded
kimondhatlan áldással és szívvigasszal jutalmazta. Meg
vagyok győződve, hogy aki az isteni Megváltó csodálatos,
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lángoló vágyát az emberek üdvözítése s magához való édes-
getése után csak némileg is átgondolta, annak lelkében izgett-
mozgott valami jó gondolat, valami jó érzelem: az a gondolat,
az az érzelem, hogy ezen isteni kisded Megváltónak megfelel-
jen s neki hűségét az élet nehézségei s kísértései közt bebizo-
nyítsa; az a gondolat, hogy őt híven keresse az isteni paran-
csok ösvényén, nem tekintve másokra, kik őt nem keresik,
vele nem törődnek. No lám, ez a gondolat, ez a jó föltét egy
új csillag, melyet az Isten lelkedben támaszt, ó, menj e csil-
lag nyomán; Jézushoz vezet! Ne hagyd el, ha néha le is
tűnik emlékezetedből. Ha imádkozol, ha jó tanácsokat kérsz,
ha az Isten szavát hallgatod, újra föl-föltűnik, s végleg is
Jézushoz érsz. Úgy legyen.

II. A népek meghívása.
(1899)

«Ubi est, qui natus est Rex Judaeorum, hol van a zsidók
született Királya?!, ezt kérdezték a napkeleti bölcsek s velük
kérdezik a Megváltót váró pogány népek; «eljöttünk imádni
őt!»De hiszen a zsidóké az a király; mit hódoltok hát neki ti,
idegen népek, távoli földek lakói? Hódolunk neki, — mondják
ők — mert hisszük, hogy ő az a nagy Úr, kinek hatalma,
mint csillagának sugara végig reszket a teremtésen s nincs
határa, s bár a zsidók királyának hivatik, trónja nem a zsidó
trón, hanem a világ maga: «thronus tuus, Deus, in saeculum
saeculi», a te trónod, Isten, őrökké áll.

1. A fölvilágosult szem a mai ünnepben a nemzetek
meghívására ismert rá; a zsidók kiválasztottságának ez a
csillag hirdeti végét, s ezentúl a zsidók reménye a népek
közkincsévé válik. Eddig a zsidóság tartogatta az igaz hit
magvát, most ez a mag a népek kebelében világot beárnyékoló
fává növekszik; eddig a zsidóság őrizgette az igazság élesztő-
jét, most a népek közé kevertetik, hogy erjedjenek tőle a
szívek, a lelkek. A három király a kis Jézus lábánál élő képben
megjeleníti azt a küldetést, melyet az Úr később adott:
menjetek, tanítsatok minden nemzeteket; a szende csillag-
fény emlékeztet az evangélium fényességére, mely kihat
minden népre s egy szent közösségbe köti majd az emberisé-
get. A különböző fajból és népből való férfiak hódolata jelenti
azt az országot, mely fajok, népek, országok, nemzetek
különbsége nélkül kiterjed a világra; szóval a három szent



62

király a kis Jézus előtt előjátéka az egyháznak, katholicitásá-
nak, az evangélium általánosságának, a népek nagy közös-
ségének, ahol Jézus lesz a király s mi leszünk boldog szolgái
és testvérei.

íme mi vagyunk azok. Hálás szívvel üljük meg az
epifaniát. A három szent király útja és hódolata rajtunk
teljesült, jelentése valósággá lett; mi keresztények vagyunk
«ex gentibus»; boldogoknak érezzük magunkat, hogy az
egyházhoz tartozhatunk s kegyelmének forrásainál, mint a
vízfolyások mellé ültetett fák, díszeleghetünk. Elgondoljuk,
hogy mi volna belőlünk más körülmények közt, hisz az embert
a körülmények teszik, s a sok eshetőség és lehetőség izgalmától
lankadtan, az Úr Jézus lábaihoz húzódunk, mondván: jó
itt nekünk.

2. Azonban az epifania más érzelmeket is ébreszt ben-
nünk; önmagunktól ugyanis másokra is fordítja tekintetün-
ket. Hiszen a pogányságnak járulása Jézushoz nem kész, nincs
befejezve, hanem egyre érvényesül és folytatódik. A csillag
most is az égen ragyog, a tudatlanság, a bűn éjében s a hit
homályában; egyre bujdosik, elnyelik fényét az eszmények s a
szenvedélyek, majd eltűnik, majd kigyúl, még keresztény
országokban is; azonkívül pedig vannak távoli vidékek a
lelki élet térképén, melyeket a pogányság s a tévely fest
sötétre; azokba még el nem jutott a csillag fénye. Rengeteg
sok lélek van távol az Úrtól: először a tévhitűek; tekints
végig Ázsián, melyet a skizma s a régi eretnekségek árnyai
borítanak; Európán, melynek legéletrevalóbb népei a refor-
máció áldozatául estek el; tekints végig az egyház kebelén
élő tömérdek sok megátalkodott bűnös leiken, azon a sok
helytelen, téves nézeten, azon a sok gyakorlati eretnekségen;
tekintsd a hitetlenséget, mely a kornak szellemével sok lelket
megtévesztett, s végül nézz végig a pogányságon, Elő- és
Hátsó-Indián pagódjaival, Kínán sárkányával és meg-
akasztott műveltségével; tekints északra, hol jégbe fagy a
pogányság, s Afrikára, hol fekete a bőre is... s képzeld el e
világ fölé a három szent király csillagát I Hol vagyunk attól,
mikor teljesedésbe megy a zsoltár szava: Et ambulabunt
gentes in lumine tuo et reges in splendore vultus tűi? Mily
érzelmek küszködnek szivünkben ennyi tévely láttára; fel-
nézünk az égre s kérdezzük: meddig, meddig, Uram, tart a
sötétség hatalma? Meddig viselsz s tűrsz el minket?! Megszáll a
kétség s tépelődünk a gondolaton: hogy van az, hogy az
evangélium nem terjedt el jobban? Hogy van az, hogy fénye
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nem űzte el végkép a sötétséget? Ügy látszik, mintha hitetlen-
kedő gondolatok volnának ezek, s bizalmatlanságot ébresz-
tenének bennünk az Isten kegyelme s az evangélium ereje és
hatalma iránt; de ha megfelelünk e kérdésekre, az ellenkező
jó hatást fogjuk észlelni: hitünk szilárd lesz s buzgalmunk
föléled. Meg is felelek rájuk.

3. Az Ur az ő műveit emberek által hajtja végre. A vég-
telen Isten számunkra [nézve] érthetetlen; gondolatai fölül-
múlják a mi gondolatainkat, mint az ég a földet; számlálha-
tatlan világokat alkot, melyekben kinyilvánítja hatalmát,
bölcseségét; de mindez, úgy amint van, hideg is, nehéz is
fejünknek és szívünknek; végre tehát gondolatait, szavait,
terveit, eszét, szívét emberi alakban lépteti fel köztünk:
postea in terra visus est et cum hominibus conversatus est.
Született; ha született, gyermek lett; ha gyermek volt,
gyönge lett; gyönge, mert emberi eszközökhöz nyúlt. Az
igazságot emberi gondolatokba foglalta, emberi szóval adja
elő. Velünk szemben úgy áll, mint ember emberrel szemben.
Terveit, szándékait, gondolatait közli velünk, s mi azokat
elfogadhatjuk vagy elvethetjük; a szabadság talajára áll s
fölhív, hogy kövessük, s mi követhetjük vagy elhagyhatjuk.
A kegyelem titkos ereje ugyan közreműködik vele, de ez az
erő is titokzatosan alkalmazkodik hozzánk, erőszak s kény-
szer nélkül. íme tehát az Isten ember lett; hol van bölcse-
ségének világossága? emberi gondolattá lett. Hol van az az
Isten, ki olvasztó tűz? emberi szeretetté lett. Hol van hódító
hatalma? emberi buzgalommá lett. Hol vannak seregei s
hadai? az apostolok, a hitvallók soraiban. Vannak neki
seregei, melyekről mondja: «plus quam 12 legiones angelorum»;
de azok színre nem kerülnek; hüvelyükbe csapják kardjukat s
ki nem rohanhatnak; mert hiába, a megtestesült Istennek
emberek a társai, emberi eszközök az ő hatalmának hordozói.
De ha az Isten is emberi lett; ha szava, szeretete, karja
emberiek lettek; ha útjai emberi utak, ha háztartása, élet-
módja emberi lett; ha az emberi viszonyok fejlődésébe fektette
világtervét: világos, hogy az embernek kell az Isten szándékait
végrehajtani.

Lépjetek tehát ki a színre nehézségteikkel s kérdezzétek
újra: miért nem terjed el jobban az Isten országa? S én azt
felelem rá: Nem mondta-e nekünk is az Úr: Menjetek,
tanítsatok minden népeket! Miért nem mentek? miért nem
buzgólkodtok? miért nem imádkoztok? miért nem adakoz-
tok missiókra? Kérdezzétek ismét: Hogy van az, hogy oly
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tehetetlen az Isten országa? S én azt felelem: Az Isten
országa bennetek vagyon; ha gyönge, ti vagytok okai;
ha tehetetlen, rajtatok múlik. Igen, k. h., mi rontjuk
el az Isten műveit; mi tartóztatjuk föl az igazság ter-
jedését; mi rontjuk el hitelét az evangéliumnak, s mi-
után elrontottuk, csodálkozunk s kérdezzük: miért van
ez így?! Miért nem terjed, miért nem győz az evangélium?
Rossz katonái vannak, gyarló apostolai vannak, azért
nem terjed, azért nem győz 1 Ez ugyancsak megszégyenítő
s megalázó igazság.

Nem üthetjük el ezt az igazságot azzal az ellenvetéssel
sem, hogy Isten műveiben nem ember dönt, hanem a kegye-
lem, s így az evangélium lassú térfoglalásának oka is alig-
hanem a kegyelem szűk mértékében van; ezt nem mondhat-
juk; mert igaz ugyan, hogy a természetfölötti rendben a
hódító erő a kegyelem, de a kegyelem lépten-nyomon, minde-
nütt föltételezi a természetet; rajta épül. Természet nélkül
nincs kegyelem; a kegyelem bele van szőve a természetbe,
mint ahogy a napsugár beleszövi magát a lombba s aranyos
zölden tetszik át rajta; őszi, sárguló lombban nincs aranyos
zöld fény, hanem bágyadt világosság; épenúgy beteg, erőt-
len természetben a kegyelem nem fejti ki erejét. Gyenge,
beteges szívvel fogjuk föl a kegyelmet, azért aztán a kegye-
lem is erejevesztett lesz; beteges, alantjáró lelkülettel nézünk
az Isten nagy gondolatai elé, azért aztán az Isten gondolatai
is ellapulnak. Miért nem nő a boróka sudár fenyővé? miért
nem a kökény izmos tölggyé? hisz van napsugara, van termő-
földje, meleg légárama, hűs harmata, üde esője 1 Azért, mert
a kökény fáján, azon a sejtszövedéken nem épülhet föl a
tölgy törzse. Ogy van ez a lelkiekben is. Az Úr Jézus maga
mondja, hogy ő üdvözíteni jött minden embert, s mégis nem
mindenki «alkalmas a mennyek országára». Vannak alkalma-
sak, vannak, kik nem alkalmasak. Némely lélekből a kegyelem
kökényt fakaszt, másból erős tölgyet formál. S ne vigyük a
különbség okát csak a kegyelem bőségére, vagy kisebb mér-
tékére vissza I ó, hiszen kegyelmet sokat ad az Isten; a
kegyelem úgy hull ránk, mint esőben a cseppek; de az emberi
gyarlóság a kegyelmet elüti céljától s nem termékenyít
lelket, nem gyújt szívet. Ha az Úristen kegyelme mindig
fogékony szívre találna; ha az Úr Jézus buzdító szózata
mindig visszhangra akadna; ha a kereszténység bennünk
szellem és élet volna: vájjon léteznék-e annyi bűn, boron-
gana-e a hitetlenség éje, aludnák-e a népeié a lelki halál
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álmát? Nem, soha! Látjátok úgy-e, k. h., hogy mi oltja ki
az epifánia csillagának fényét!

4. Azután van még egy akadály, mely már nem az egyes
emberekben, hanem a népekben s a történelem korszakaiban
rejlik. A népek fejlődése rossz irányt vehet; vannak kemény,
szívtelen, érzéketlen korszakok; a büszkeség, az önzés, az
élvezetvágy megdermeszti és elerőtleníti a népeket. Az igaz-
ság megismerésére kellenek megállapodott viszonyok; zavar,
hányattatás, háborúk, bizonytalanság, nyomorúság, emésztő
gondok lehetetlenné teszik az igazságba való behatolást.
«Sedete in civitate, donee induamini virtute ex alto», mondta
az Úr, üljetek, vonuljatok meg csendben, imában, úgy jön
majd le rótok a Szentlélek. Ülni kell, meg kell nyugodni,
önmagunkba térni legalább némikép, hogy a Szentlélek
eljusson hozzánk. Már most tekintsetek végig a történelmen, s
figyeljétek meg, hogy az igazságot kereső csendből, nyugalom-
ból, zavartalanságból, erényes törekvésből mennyi van ott.

Népek, melyek sátorokban laknak s barangoló életet
élnek, melyeknek nincs hazájuk és házuk, azoknak nincs is
egyházuk; az arabs a Mádián pusztáiban, az ázsiai vad nép-
csordák, a vándorcigányok nem alkalmasak az Isten országára;
először meg kell szeretniök a földet, hogy megszeressék az
eget; előbb meg kell pihentetni fejüket, hogy megnyugtathas-
sák szívüket; előbb barázdát kell vonni a mezőn, mielőtt
termőfölddé válik lelkünk; előbb dolgozik a kéz, utána művelő-
dik a szív. Amely népek le nem települnek, azokhoz nem hat
el az epifánia csillaga.

S miután már letelepedtek, még akkor is mi minden
zavarhatja meg a békés fejlődést! A kezdődő középkor zavarai,
a népvándorlás izgalmai, mikor a vallásosság a pogány elől
való futásban s a mindenszentek litániájának elmondásában
állt, s a jelenkor küzdelmei a kenyérért, mikor az emberiség
nagy része el van csigázva a megélhetés gondjaitól, mikor
egyik a másiknak szájából ragadja ki a falat kenyeret, vájjon
alkalmasak-e mély magábatérésre s a szívnek s telkeknek egy
fensőbb igazságban és szeretetben való megnyugtatására?
Az újkor küzdelmeiben egy imát szokás mondani: minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; egy okoskodást
szokás hajtogatni: ha van munka, megélek, ha nincs munka,
elveszek, akár imádkozom, akár nem.

Szegény, elcsigázott, elkeseredett emberek! Kemény a
szívetek s sötét gondok borújába merült a fejetek; szemeitek-
ből az elkeseredés s a gyűlölet villámai cikáznak; úgy-e,
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nektek fogalmatok sincs a kis Jézus hivó csillagának szelid
fényéről? S van-e nektek, kik gazdagságban, kincsszomjban s
élvezetben éltek? Ti, kiknek látszólag semmi sem hiányzik,
talán az égről is lemondtatok? Két szomj bántja telketeket:
a birvágy s az élvezetvágy: ez a ti kettős, sötét csillagotok, s
minél inkább csitítjátok e szomjatokat, annál inkább kivesz
belőletek a vágy a kegyelem s az Isten bírása után.

íme, k. h., az epifánia csillaga ragyog, de a földön a
g/űlölség, a vadság, az elkeseredés, a műveletlenség terjeszti
ki sötét, sűrű ködleplét; a csillagfény tehát át nem tör s vár
jobb időket. Jobb időket, mikor a rossz kiéli magát, mikor a
szív szenvedélyeinek fekélyei fölpattannak, mikor a mámor
eloszlik. Rongyokból nem varrhatni a Krisztus köntösét,
annak tündöklő gyolcsnak kell lennie; cafatokká tépett
népekből nem szövi az Úr az ő dicsőségének ruháját. A bűn
tönkreteszi a népeket, s néha annyira vagyunk, hogy senki
sem segíthet rajtuk. Új nemzedékeket kell nevelni, új állapoto-
kat kell teremteni, az evangélium elveit kell érvényesíteni
mindenütt. Mindenütt, k. h., nemcsak a templomban, nem-
csak a családban s az iskolában, hanem mindenütt: boltok-
ban, gyárakban, irodákban, műhelyekben, piacokon, adás-
' vevésben, cselédekkel, munkásokkal, hivatalnokokkal szem-
ben; mert a rendetlenség s a gonoszság mindenütt ront és
mérgez; rontja az embereket, elmérgesíti a szíveket; s ha
el vannak rontva, nehezen alkalmasak az Isten országára.

Íme a buzgalomnak mily tere nyílik az ember előtt.
Mindenki előtt; az asszony, a dajka, a szolgáló, a munkás, a
gyáros, a kereskedő, az ügyvéd, a hivatalnok előtt; mind-
nyájan közreműködnek az Isten országában; vagy rontanak,
vagy használnak, vagy emelik, vagy döngetik falait! Bár
értenők meg mindnyájan, hogy mindnyájunknak szól a
Miatyánk könyörgése: jöjjön el országod. Íme az Isten orszá-
gát mindnyájan építjük. Ne rontsuk, k. h., hanem építsük.
Ne vesszen el miattunk egyetlen egy lélek sem; ne lássa az
Úr Jézus bennünk az ő országának ellenségeit, verejtékének
és véres munkájának elrontóit. Isten ments! Sőt amennyire
tőlünk függ, segítsük őt; működjünk közre vele; szegődjünk
hozzá: akkor az epifánia csillaga nemcsak a mi szívünkbe,
hanem sok más nép és nemzet lelkébe fog behatolni s teljese-
dik majd az írás: Et ambulabunt gentes in lumine tuo et
reges in splendore vultus tui. Fiat, fiat! Ügy legyen!
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III. Az egyház kaiholicitása.
(1902)

K. T. U. ! Az Úr Jézus környezetében minden beszél;
csak meg kell érteni nyelvét; beszél a jászol, a barlang,
az éj, a tér; hasonlóképen az eseményeknek is, melyek a
jászol körül lefolynak, mély jelentésük van. Hogy az isteni
Megváltót a Boldogságos Szent Szűz fogadja és imádja,
hogy a Szent Szűz imádását a pásztorok tisztelete s hódolata
váltja föl, ez különös és bájos fényt vet az isteni gyermek*
nek hajlamaira. Ez azt hirdeti, hogy az isteni Megváltó,
mikor a világba jött, szűzies földre akart lépni s az egész
nagy teremtésből a Szent Szűz érzelmeit foglalta le maga
számára; édesanyjának bűntelen szépsége kárpótolta őt
mindenért; mit kívánjon még? No és a bűnös emberek
közül kiválasztott magának néhány egyszerű, alázatos pásztor*
lelket.

A mai ünnepnek is csodálatos, mély jelentősége van.
A csillag az égen jelenti azt az égi világosságot, mely a
magasból jön, hogy a mélységekbe vezessen. Az a csillag,
mely besugároz egy világot, jelenti az evangéliumot s misszió-
jának határtalanságát; a három napkeleti bölcs pedig kép-
viseli a nemzeteket, melyek az isteni Megváltónak hozomá-
nyát képezik. Mikor ezt a három bölcset a jászol előtt tér-
delni látjuk, el kell gondolnunk, hogy ez a katholikus egyház,
a «regnum Dei» csirájában, magvában, «simile grano sinapis»,
mely később terebélyes fává nő; bemutatott hódolatuk pedig
az imádás, odaadás, amellyel a szívek viszonozni fogják
az isteni Megváltó szeretetét.

1. Valóban, K. T. U., a mai ünnepnek első jellege az,
hogy a katholicitás ünnepe. Krisztus országa, a közönséges,
általános anyaszentegyház előre veti árnyékát; világot
felölelő királysággá kell lennie, melyet ez a királyi lélek,
az Úr Jézus alkot meg. ő alkalmas, ő hivatott arra; hiszen
meghódít, akit akar: hatalma mint a napsugáré, ki gyűlölné
azt? Azt csak szeretni lehet; már pedig Szent János írja,
hogy ez az a lumen, qui illuminat omnem hominem venien-
tem in hunc mundum. Aki az Úr Jézust egyszer látta, az
őt el nem felejti; aki az isteni Megváltót megismerte és sze-
mén keresztül a szívébe hatolt, annak a leilébe van beírva
Krisztus képe kitörölhetetlenül. Igen, mihelyt megismerjük
Krisztust, hódolunk neki; mert kinek hódoljon másnak az
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ember, ha nem az Isten felségének, nagyságának? És ezt
tudja Jézus is, s biztos győzelméről: omnia traham ad-
meipsum. Szent Pál is hirdeti, hogy minden térd meghajol
a Jézus neve előtt az égen és a földön, s így a szellemi hódolat
kimaradhatlan. De nemcsak ezt a hódolatot akarja, mely-
ben valamiképen minden nagy, hatalmas szellem részesül,
hanem ő külön akarja a hódolatot a regnum Dei alakjában;
királysággá akarja szervezni híveit, melyben megvalósuljon
az angyal szava: dabit illi Dominus sedem David, patris
eius, et regnabit. Ez intézménybe forrasztja majd a hozo-
mányba kapott nemzeteket; ez ország élére állítja majd
a földön az apostoli hatalmat, melyről az Úr Jézus mondja:
Tibi dabo claves coelorum. S figyeljék meg, hogy hányszor
beszél az Úr Jézus az Isten országáról, milyen nagy elő-
szeretettel emlegeti; paraboláiban játszik a «regnum Dei»-vel,
mint a gyermek az almával. Majd a belső regnum Dei-t
érti, majd ennek hüvelyét, az egyházat. Kimutatja szeretetét
és sürgős vágyát, mellyel ezt a regnum Dei-t megalkotni
kívánja: exito in plateas et vias et compelle intrare hue;
testamentuma is ennek a regnum Dei-nek szól: euntes docete
omnes gentes. Addig is pedig türtőzteti magát, míg teljesül-
nek vágyai, míg a világot bejárják apostolai, míg fölépítik
az általános anyaszentegyházat; de a gyermek szemeiből
kivillan már az öröm, a diadal önérzete, s mikor a három
szent királyon pihenteti tekintetét, a «granum sinapist»,
a mustármagot látja, melyből kifejlődik majd a katholikus
anyaszentegyház.

Igen, a mai ünnep a katholicitás ünnepe, és a három
királlyal ott térdelünk mindnyájan; a nemzetek képviselőik-
ben máris hódolnak és á csillag nyomán várják az apostolo-
kat, akik nem néma szólással, hanem lelkeket felderítő ékes-
szólással hirdetik azt, amit a csillagfény hirdet. Eljön majd
az idő, midőn az apostoli szó és belső kegyelem megalkotja
a minden nép, nyelv felett álló szellemi, lelki birodalmat.

Ennek az országnak kellett katholikusnak, vagyis álta-
lánosnak lennie; általánosnak mint az igazságnak, mint az
Isten jótéteményének, mint az Úr foglalásának, hol ő az
Úr, ő minden. A katholicitás képezi a Megváltónak egyik
vonását, szemben a pogány ziláltsággal s a zsidó elzárkózott-
sággal. A pogány politheizmus zilált volt, a tévely álta-
lánosságát léptette a világba, de az a tévely sohasem és sehol
sem volt egy. Viszont a zsidókat az igazság elzárkózottsága
jellemezte, az, hogy az igazság egy népé, a zsidó népé. A tévely
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általánossága és az igazság elzárkózottsága helyébe lépett
az igazság általánossága. Előbb hihetett mindenki, amit
akart. A költészet volt a pogányságnak theológusa, az csi-
nált isteneket; a helyi kultusznak föltétien hitet követel-
tek; hogy a második, harmadik városban mit hitt már az
ember, azzal nem törődtek. A zsidóság a faj, a vér, a nemzet
vallását ismeri; eredetileg nem térít; sőt nem is szabad
nemzetébe fogadnia idegent; szemet huny a nagy világ
baja előtt s azt mondja: ez nem az én dolgom; majd a
Messiás gondol rájuk. Mily óriási munka, mily isteni föladat
az, a tévely általánosságát legyőzni, s az igazság érvényesülé-
sét faj, vér, nemzetiségtől függetlenül biztosítani. Ez tör-
tént a katholikus egyházban; ez excesszusa, győzelme volt
a szellemnek az elmaradottságnak korlátain; azért nekünk
is a szellem ez érvényesülését, e legnagyobb világtőrténeti
vívmányt, mindenek fölé kell helyeznünk, faj, nép, állam,
haza fölé. Értelmes theológus, krisztusi gondolkozású férfiú
előtt valóságos rossz tréfaszámba megy az ilyen kérdés,
hogy mi több: a haza-e vagy az evangélium; a nemzetiség-e
vagy az egyház; a vér-e vagy a kegyelem; az igazság-e
vagy pedig a nyelv? Ki fog ily dolgokat egymással szembe
állítani? Miért kell gondolnunk, hogy az egyiket a másikért
el kell hagynunk? Annyi bizonyos, hogy az igazságot nyelv
és vér felett, az egyházat nyelv és haza felett kell becsül-
nünk. Különben pedig ne zavarjuk meg a harmóniát, melyet
az Úr Jézus teremtett család, n mzet, egyház között. Mind-
egyik dajkálja az ember életét; egy-egy magasabb kiindu-
lást ad szellemének; lépcsőket alkot a haladás fölfelé törő
útvonalán, hogy egyikről a másikra érjünk; miért rontanók
le az alsóbbat a magasabb miatt? Az igazság apostola soha-
sem zavarja össze az evangéliumot a nyelvvel és hazafi-
sággal; sohasem hirdeti az evangéliumot oly nyelven, me-
lyet a nép nem ért. Német gyereket nem tanít kátéra tótul,
a magyar gyereket nem németül! Derogál az isteni intézmény
méltóságának a lényeget a járulékért, a magot a hüvelyért
elcserélni vagy elhanyagolni. Nem tölti-e el az embert undor-
ral a «Los von Rom» mozgalom? Nem azért, hogy a katho-
likus protestánssá lesz, de hogy politikából vallást változ-
tatnak s a legfőbb kincseket a legzavarosabb s legpiszkosabb
üzelmeknek játéklabdájává alacsonyítják. Ez visszaesés há-
rom századdal hátrább, a «cuius régió, eius religio» korsza-
kába. Az ember subát cserél s vallást cserél a szerint, amint
német vagy cseh, osztrák vagy porosz határfákat lép át.
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Mily iszonyú elvadulása ez a kedélyeknek, s mennyire pusztul-
hatott el az emberekben a pozitív hittel Isten iránt s önmaguk
iránt való tiszteletük I Ez nemcsak bűn, ez merénylet az
emberi méltóság ellen. S ide, ragadja azokat a megtévesztett
dühöngőket a faj s a vér iránt való szeretetük; ennyire ragadja
a hazafiság a hitben megfogyatkozott tömeget. Nem fontos
intés-e ez ránk nézve, hogy a vallást a politika céljaira,
a magyarosítás, tótosítás, németesítés napszámában ne hasz-
náljuk, s a nemzeti géniuszok béka-egérharcát a templomba
bele ne vigyük? Az oltár a legszentebb áldozatnak szent köve,
a szószék az evangélium hirdetésére szánt hely; lábaink
alatt a pokol tátong, megtérésre s bűnbánatra van szüksége
szkithának és görögnek, magyarnak és németnek. Ezt adják
meg a szomjazó telkeknek: törjenek nekik kenyeret. Jó
hazafiak lesznek, ha az apostoli férfiaknak önzetlen, népet
mentő, erkölcsnemesítő munkáját és gazdasági kihatásait
képviselik. De az oltárnál s a szószéken politikai vagy faji
érdeket ne szolgáljanak. Ne ékesítsék az oltárt Magyar-
országon háromszínű szalaggal, Poroszországban hétszínű-
vel; az evangélium katholicitását sértik meg ily eljárás által.
Kegyetek nem fognak félreérteni. Én nem beszélek haza,
nyelv és faj ellen. Ezek előttem szent dolgok, mert az Úristen
gondolatait és rendelését látom bennük, s az ember nem tehet
okosabbat, mint hogy a rendet megtartja; tartsuk meg hát
a rendet; s akkor a faj jeles tulajdonságai az evangéliumot
s az evangélium a vér nemességét mozdítja elő; sanctum
érit religionis et patriae nomen 1

2. De ez az ünnep nemcsak a katholicitás ünnepe, hanem
a katholikus egyházat alakító erőnek, az Isten hívó kegyel-
mének is ünnepe; ma ünnepeljük meg azt a csodás jelentését
az egyháznak, mely nevében, az «ecclesiaban» nyer kifejezést.
Ecclesia annyit jelent, mint hívás. Hív az Isten, qui vocavit
nos, hív a csillag, nyomában járnak a népek. A hívó szózat
megtestesülése az egyház; az Úr Jézus az egyház által hív.
A csillag még csak néma hírnök, de az apostolok szava
elhat a világba; az evangélizáció siet szerte-széjjel: exit
cito in vias et sepes. Ez kell az Isten országához: apostoli,
hívó szózat. A nemzetek képviselete ma mutatkozik be az
Üdvözítőnek s viszonzásul apostolokat kér, sok, sok apostolt
kér. S Jézus biztosítja a népeket, hogy elküldi apostolait
hozzájuk. Érzik ezt a napkeleti bölcsek, s mikor a jászol
előtt térdelnek, lelki szemeikkel a sötét világot látják, de
rajta egyszersmind elsiető, ragyogó alakokat, az apostoli
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férfiak őrangyalait. A jászol előtt látják térdelni Szent Pétert,
Pált és a többi tizenhármat; látják a nemzetek apostolait,
Ágostont, Patriket, Remigiust, Bonifáciust, Emeránt, Szent
Istvánt, Olafot, Kanutot; látják Xaveri Szent Ferencnek és
más kínai és amerikai misszionáriusok őrangyalait; azután
látják az ima-apostolság híveit, az imádkozó apostoli lelke-
ket, Szent Terézia izzó lelkét, amint a reformációban elpár-
toltakért kér s kieszközöl kárpótlásul másokat az egyház-
nak. Dabo tibi gentes, mondja a zsoltár, s az egyház imád-
kozik: da nobis animas.

A három király alakja a barlangban izzó légkörben áll,
az apostoli lelkek feszültségében. Mennyi erő, mennyi nemes
egyéniség, jellem, hősiesség, áldozat, mily hő ima, pihegés,
vágy tölti el a jászol környékét; epifánia ünnepén az apostoli
egyháznak imája tölti be a földet a világ megtérítéséért:
ó adj, adj Uram apostolokat; sicut misit te Pater, sic et
tu mitte alios 1 Et quomodo praedicabunt, nisi mittantur?
Apostol annyit tesz, mint kiküldött; hát hogy legyen valaki
kiküldött, ha nem küldöd őt? Apostoli lelkeket adj, Uram!
Az hódítja meg a világot. Ezt az apostoli lelket kell nekünk
kémünk az epifánia ünnepén! Hogy az epifánia igazán
kinyilatkoztatás legyen, mutatkozzék be rajta az isteni
Megváltó azáltal, hogy csillagokat támaszt az égen, vagyis
apostoli férfiakat; mutatkozzék be azáltal, hogy ragyogó
lelkekben tüzet, lángot gyújt, mutatkozzék be azáltal, hogy
hideg szívünket a lelkek szeretetével izzítja át. Az apostoli
férfiakat mindenkor a lelkek szeretete jellemezte; átérezték,
hogy az Isten is szereti a lelkeket, szereti kimondhatatlanul.
Die Gleichheit der Seelen vor Gott, dieser Sprengstoff, dieses
Dynamit — mondja Nietzsche. A régi világot ez a meggyőző-
dés vetette szét, a meggyőződés, mint a kereszténység hir-
dette, hogy a lelkek Isten előtt mind egyformák, és úgy
szereti őket, hogy a szívét is odaadja értük s mindegyikét
külön-külön szentséges vérén akarja melengetni, leikével
éltetni, testével táplálni; velük akar egyesülni, mindnyáju-
kat corpus Christivé változtatni. A legutolsó lélek annyit ér,
mint a király lelke 1 S mindegyikért annyi áldozatot keli
hozni, amennyit Krisztus hozott. Azért az is igaz, hogy az
apostoli szellem borzasztó nyomokon jár; azon az alomszal-
mán és fövényen vémyomokat látok! Alighogy megjelent
az Úr s hívja a népeket, máris vér folyik; de mennyi vér!
Mennyi vértanúnak bíbor-tógás alakja merül föl a látóhatá-
ron; mennyi véres harcot vívnak a történelem távlataiban!
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Látom az albigensi, a huszita harcokat; látom a németalföldi,
az angol üldözéseket. Borzasztó; semmiféle hatalom sem
ontott annyi vért, mint a szeretet hite; semmi sem kínozta
az embereket annyira, mint a boldogság, az üdvösség reménye.
Dehát a kisded ontja-e a vért? Vagy a világ? Herodes,
a kegyetlen, önző, koronás bűn, a hatalomvágy, a kéj-és kincs-
szóm j, a gyűlölet, az elfogultság, a fanatizmus: ezek ontják
a vért; azok pedig, akik hisznek és remélnek, azok az áldoza-
tok. De áldozataik a legnagyobb kincset keresik, s azt óvják
meg az emberiségnek. Ők szenvednek, nem mert gyűlölnek,
hanem mert szeretnek!

Szeressünk tehát, k. t. u., szeressünk vérig, hogy az
apostoli szellem erejében, a vértanúk szeretetével meghódít-
hassuk a világot. Nekünk a három királlyal és a három király
által képviselt népek érdekében egyre a kegyelmet kell kér-
nünk, hogy adjon az Úristen apostoli buzgalmat. Álljunk
mindig a katholikus igazság szolgálatába, szeressük mindig
az emberi lelkeket s törekedjünk meghódítani a világot
abban a kis körben, melybe a Gondviselés állít: akkor
részünkről megtettünk mindent, amit tehettünk, s bizonyára
befolyunk abba a hódító hadjáratban, mely az Úr Jézus
szent nevét vér- és életáldozat árán is fölmagasztalni akarja.

IV. Apostoli szeretet és buzgalom.
(1903)

K. T. U.! Hogyan álmodhatott egy hívő zsidó réges-
régen a Messiás életéről? Hogyan képzelte el magának azt a
hatalmas imperiumot, amely kiterjed tengertől-tengerig,
amely összefoglal népeket, nemzeteket, amelyben Tarzis és
Szába a kis Messiásnak lábanyomát csókolják, mint a zsoltár
mondja? E ragyogó képeket színezhette színekkel, melyeket
a prófétákból meríthetett. De valljuk be, a kép, melyet magá-
nak alkotott, nem felelt meg a valóságnak. A valóság és a kép
úgy viszonylanak, mint az igazság és a tévely. Pedig a Messiás-
nak mégis csak jár imperium, és a mai nap a három szent
királynak bemutatkozása ennek az imperiumnak lefoglalása.
Primitiae gentium, a nemzetek zsengéje mintegy kis csokor-
ban át van adva a Messiásnak. Dabit tibi gentes in haeredita-
tem, nemzeteket kapsz örökbe. S mégis azok a bámulatos
bepillantások, melyeket a szentírás nyit meg előttünk a nagy,
világhódításra készülő Messiásnak lelkébe, azt látszanak
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mutatni, hogy neki az imperium nem kell. Nem kell neki
semmi, ami által a világot meghódítaná; nem keresi, sőt
visszautasítja az uralmat. Mindezt neked adom — mondja
a kísértő. Légy cézár, — ismétli — mindezt neked adom.
Jézus feleli: nekem ez nem kell. Légy cézár, csak úgy lehet
világot hódítani, lépj azoknak a nagy hódítóknak nyomába,
kik eddig uralkodtak, és terjeszd ki egyházadat erővel, joggal,
politikával, hatalommal. Mert hogyan hódoljon a tömeg?
A tömeg urat keres. Ülj a nyakára, és hódol neked. Halld,
mit kiabál a tengeren túl: Panem et circenses! és egy vas-
markot hozzá. Mert az embernek a szabadság nem való; az
ember örül, ha ettől a végzetes kiváltságtól megszabadul.
Nézz oda át, ott látod típusait a hatalomnak s a tömegnek.
De az Úr Jézus azt mondja: nekem ez nem kell. Adj neki
kenyeret, — hangzik ismét a kísértés — ha kenyeret adsz
neki, elveheted szabadságát is. Ha el tudod tartani a nemzete-
ket, rabszolgáid lesznek. Ne törődjél mással, ne adj nekik
eszméket. Mit eszme? Adj kenyeret 1 De az isteni Megváltó
azt mondja: erre az útra nem térek. A kenyér hozzáadatik
nektek. Még valamit, — folytatja a kísértő — a tömegnek
imponálni kell, csinálj csodákat. Ha fellépsz a te nagy, hatal-
mas egyéniségeddel, elbájolod, elbűvölöd őket; meglátod,
hogy lábaid elé feküsznek. Azért ne beszélj, hanem menj fel
a templom tetejére és szállj le. Az Üdvözítő azt mondja:
Nekem ez sem kell. De hát mi kell neked, Filius hominis?
Szabadság kell; a haja szálát sem görbítem meg senkinek.
Engem az emberek szeressenek. Senkinek sem adok enni azért,
hogy nekem szolgáljon; legyen szabad, mint én.

Belépett az isteni Megváltó mint az ember fia, szeretetet,
szabadságot, méltóságot hirdetett és birodalmát ez alapra
fektette. Ha csinált is csodát, szinte megbánja már, mert
«signa sunt propter infideles». Az ő hatalma az igazság és a
tiszta, meleg szív, amelynek sugárzását megérzi, akinek szíve
van. Én ugyan csinálok csodát, mert Jánosnak is azt felelem:
caeci vident, de nem a csodának imponáló hatalma miatt,
hanem az én imperiumomnak bemutatkozására, hogy lássák,
hogy az evangélium igaz s boldogító hatalom. Holtakat fel-
támasztok, de csak azért, hogy mutassam, hogy életet terem-
tek belétek. Elevenítő erőt árasztok; aki lélekkel megérint,
az feléled és engem megszeret. És, k. t. u., ez a dicsősége az
evangéliumnak. Mert az evangéliumnak nem kell jog és erő-
szak. Az egész Hegyibeszéd leheli a nemes, szabad emberisé-
get. Amit Szent Pál későbben mond: Regnum Dei justitia,
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pax... et gaudium. Hol van ez? Ott ül a hegyen s elmondja
a nyolc boldogságot. Jog, erőszak, imperium előtte nem jön
számba; az Úr Jézus úgy megy végig a világon, hogy szinte fel-
emeli ruháját, hogy ezekkel a különös, az embereket «boldo-
gító» hatalmakkal érintkezésbe ne jusson. Kell-e adót fizetni?
Mutassatok egy dénárt t Adjátok meg a császárnak, ami a csá-
száré, Istennek, ami Istené IA fő dolog az, hogy ti azt az új vilá-
got, új országot ne a császárnál keressétek, hanem keressétek
önmagatokban. Regnum Dei intra vos est. Hogyha én kér-
dezem, mik azok a hatalmak, melyek a Messiás új impériumát,
a próféták által megjövendölt országot meg fogják alapítani:
szeretet, lángoló buzgalom, nemes emberiség, mindez átszőve
az Isten kegyelmével, mert természetfeletti rendben állunk.

Valahányszor az isteni Megváltó fel-feltámaszt a világban
egy lelket, mely hódít az ő számára, valahányszor az anya-
szentegyház köpüjéből kiszáll egy új raj, mely szárnya alatt
viaszt és ajkán mézet hord, mindannyiszor észrevesszük, hogy
a világot ezen régi programm alapján akarja meghódítani:
szeretet. Szeretet, az igazi, őszinte jóindulat, mely az embert
fölkarolja és hozzá leereszkedik, mert látja, hogy szenved és
nyomorult. Az Úr Jézus gondja, mely az ő lelkét nyomja, a
világ üdvössége; az ő látomása: a tömegek pásztor nélkül.
Ezek közé a tömegek közé lép minden apostoli lélek, mert a
világ elsősorban lélek szerinti nyomorúságban szenved. És a
lelkeket emelni senki másnak nem lehet, csak a lelkeket meg-
becsülő, az embert tisztelő szeretetnek. Csak az a szeretet van
oly finom, hogy minden szenvedésnek jaj ja százszorosán
visszhangzik szívében; csak az a szeretet van oly érzékeny,
hogy mikor a kezét kiterjeszti, nem töri le a lélek fakadásait,
hanem óvja azokat. Csak ez a szeretet van hivatva, k. t. u.,
hogy az embereket mentse, emelje, tanítsa, öntudatukra
ébressze. Emelni embert, ahhoz finomság, ahhoz mérték-
nélküli szeretet, áldozatkészség kell; ahhoz türelem, kitartás
szükségeltetik. Ezt az erkölcsi erőt csakis a szeretet adja.
Később látjuk, hogy a szeretet lehűl, s az erő lép nyomaiba;
a jog, mely mindig alkonyodását jelenti a szellemnek. Először
jártak az emberek templomba szeretetből, és nincs törvény.
Később járnak az emberek törvényből: halálos bűn, ha valaki
nem megy templomba. Ez a szeretet alkonyodása. Először
járulnak az Eucharisztiához törvény nélkül, később járulnak
törvény alatt kényszerből. A kényszert, a törvény kényszerét
értem. Ahol a törvény és a jog fellép, ott a szeretetet gyámolí-
tani akarja, de tulajdonképen nincs szerencséje benne!
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Csináljanak, k. t. u., az anyák számára törvényt, hogy kell a
gyermeket nevelni, vége van az emberiségnek. Mihelyt az
anyai szeretetet kodifikálnák és azt mondanák: az anya, ki ezt
nem teszi, megbüntettetik, egy képtelen világba lépünk. Ha
mi kodifikálnók az apostoli szeretetet: a papnak ezt kell
tenni, akkor az egyház gyász-korszakát élné I Krisztus nem
erőszak és kényszer által, hanem a szeretet által győzött;
a buzgóságnak, a szeretetnek nincs mértéke, nincs törvénye
és nincs határa. A szeretetet leírta Szent Pál a korinthusi levél-
ben és magáról azt mondja, hogy dajka lett és nem prétor.
Itt-ott hivatkozott apostoli hatalmára, de nem azzal hódí-
totta meg a híveket, hanem apostoli szeretetével.

A szeretettel egyesítenünk kell az apostoli buzgalmat.
A szeretet lágy, a buzgalom erőt húz bele. Minden apostolnak
égnie kell. Mi a mostani felfogás szerint hajlandók vagyunk a
szeretetet mézesnek, lágynak képzelni. Ez a gondolat téves,
mert egyoldalú. Az igazi szeretet erős, szívós, tüzes, kitartó. Ez
az apostoli erő hitből és reményből táplálkozik. Hitből, mert
látja, hogy hová jutnak a lelkek; reményből, mert reményű,
hogy az örök életbe juttatja őket, ha kitartó lesz. És ez a két
sark hordja magába akasztva az apostoli buzgalomnak len-
dítő-kerekét. És nemcsak hordja, hanem tényleg lendíti foly-
tonosan. Az Úr Jézus maga jóllehet szeretettel akarja meg-
hódítani a világot, magáról mondja: Ignem veni mittere in
terram. Én tüzet gyújtottam, de akarom, hogy a tűzből tűz-
vész legyen. Szikrákat szórtam, de akarom, hogy minden
szikra lobbot vessen. Az Úr Jézusnak az apostoli buzgalom-
ban legsikerültebb tanítványa, Szent Pál, ezen a nyomon
jár; szenvedélytárul el, mikor lélekről beszél. Akár ő maga is
kárhozzék el, csak az emberek el ne kárhozzanak. Folytonos
kínban van, ha arra gondol, hogy testvérei elszakadnak tőle.
És a szentek később mind olyan energikusan lépnek fel, küz-
denek, szenvednek, belesántulnak mint Jákob látomásában a
küzdő, de mindegy; csak áldás legyen harcaikon! Végleg győz-
nek majd, de csak mikor áldás lesz. Ezt az apostoli buzgalmat
két forrásból meríthetjük: a pokolból és a mennyországból.
Miután megismertük a lélek értékét, ez az ismeret egy mély-
séges, titkos erőnk, erjesztőnk, mely egész életünket átjárja.
Erő, mely folyton nyomunkban van, minket pihenni, lemon-
dani nem enged. Az egész ember bele van állítva abba a nap-
számba. Nem egyik-másik tehetsége, hanem egész egyénisége,
nem hivatalos órái, hanem egész élete. Vos estis sal terrae,
vos estis lux mundi. Az egész egyéniség dolgozzék a hivatás-
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ban. Meg kell arról győződnünk» hogy az embereket máskép
meg nem téríthetjük, mint ha az evangéliumot, az Úr Jézus
kegyelmét mi magunk leheljük. Hogyha azt a békét és örö-
möt, melyet mi magunk átélvezünk, mások szivébe fektetjük;
ha a boldogító erőt, azt a megkoszorúzott iustitiát először
saját magunkban kifejezzük, hogy lássák bennünk Krisztust
és a szerint engedelmeskedjenek; ha ezekkel a gondolatokkal
lépünk fel, mindenesetre hódítunk. Aki nem él apostoli módon,
lehetetlenség, hogy Krisztus szellemében működjék. Mert
az ilyen a világi nagyravágyásba s abba a belső ellentmon-
dásba esik, mely a tett és a szó között, önmagunk és az evan-
gélium között van. Leszünk az evangélium olvasói, de nem
a lelkek szabaditól. Gyönge, jellemtelen, önző emberek
leszünk. Mindig a földet s a földieket keressük. Hej, ez nem
Krisztus apostolsága I

Azt mondta egy hires, középkori apát, Szent Ferenc
egyik előhírnöke: Quid verus monachus aliud in terra suum
reputat, nisi citharam? Mi kell egy igazi barátnak más, —
a barát alatt érti az akkori felfogás szerint Krisztus követő-
jét — mi kell egy Krisztust követő léleknek egyéb, mint egy
cítera? Mi kell egy a Krisztust szerető léleknek más, mint a
belső harmónia, mely bennünk énekel. Mi kell más, mint
mélységes átélése Krisztus szellemének. És mikor Szent Ferenc
kiküldte második világhódító útjára tanítványait, nem adott
nekik mást, mint: békét és örömöt, citerát. Énekeljétek el
az én énekeimet és meghódítjátok a nemzeteket. Érezze ki a
világ, hogy harmonikus lelkek, hogy egész emberek vagytok.
Érezze ki a világ, hogy telketekben az evangélium oly bűvös-
bájos világot teremtett, mely teljesen kielégít. Lehetetlenség,
hogy ily lelkek nyomaiban ne járjanak az emberek. Tehát,
k. t. u., nagy szeretetet, apostoli buzgalmat s mindkettőt
összefoglalva azt a citerás, harmonikus, nemes emberiséget
kívánom Önöknek, melyet az evangélium beleállított a
világba és amelyről az Úr akarja, hogy másokon úgy kihasson,
mint a só s a világosság a testekre, hogy hódító erő legyen,
mely az Ür Jézus számára megnyerje a lelkeket.
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V. Eljött-e Isten országa?
(1905)

«Α nemzetek a te világossá-
godnál járnak» (Izal. 1, 61).

Úgy látszik, hogy a három királynak fölvonulása nem
illik bele az evangéliumnak egyszerűségébe. Ha látom azokat
a tarka ruházatú embereket, a szőnyeggel borított tevéket,
a selymes-aranyos nyergeket, aggodalom szállja meg telkemet,
vájjon ez a menet eltalál-e az istállóba? Nem akad-e fönn
az egyszerűségen és szegénységen, mely a világgal mégis
csak ellenkezni látszik? Nemde épen a kegyelemnek története
tele van botránnyal, és az Úr Jézus maga mondja: «Boldog
ki meg nem botránkozik bennem». Boldog, aki eltalál hozzám,
aki az Istent nem kevesli az emberi fönségben, akinek az
egyszerű nem szálka szemében. Boldog, aki fölfogja azt,
hogy az Isten mikor megjelent, gazdaságban, fénnyel, pom-
pával övezve meg nem jelenhetett... Aztán hogyan illik a
betlehemi csendbe Jeruzsálem megháborodása? A kaján
Heródes tekintete ráesik Betlehemre, s Jeruzsálem melegen
érdeklődik; úgy látszik, valóban teljesül a próféta szava:

Kelj föl... Jeruzsálem! Emeld föl szemeidet és szemléld:
mindezek hozzád gyülekeznek és fiaid messziről főnnek és leá-
nyaid távolról indulnak» (Izai. 1, 63.). De a következő pilla-
natban látom, hogy nem a prófétának szava teljesül, hanem
hogy Jeruzsálem azért kel föl, hogy a Messiást halálra keresse.
Csupa ellentét.

Elvonul a fényes menet és leborul a kis Jézus előtt;
akkor meg a szentírásnak más lapjain ütődik meg és akad
fönn tekintetünk és sejtjük, hogy ezt jelenti tán az a másik
szó: «Α nemzetek a Te világosságodban járnak» (Izai. 1, 61.).
Meglehet, hogy ez a menet, a nemzetek jelmezes fölvonulása,
előképe az egyház katholicitásának, amely megtöri a zsidók
vallási egyeduralmát, és a három királyban mutatja be a
népek hódolatát. Nyolcszáz évvel Krisztus előtt mondta ezt
a próféta, Krisztus után pedig már 1904 év múlt, mindössze
2704 év; sok idő, ugyan hát teljesűlt-e már az a nagy szó:
1. hogy a népek a te világosságodban fognak járni? És 2. mit
kell tennünk, hogy ez beteljesedjék?

1. Igaz, hogy Európa és a világot vezető nemzetek tény-
leg mindent az evangéliumnak köszönhetnek. Sokszor tom-
bol ugyan a szenvedély viharja Európa fölött s néha az ész
istennőjét állítja az oltárokra, hanem ez csak pillanatnyi
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megzavarodás, olyan felhőféle, amely» nem is vonul el a földön,
csak az árnyéka esik a földre; néha úgy látszik, mintha a
szenvedélyek kitörései szét akarnák szedni a keresztény
műveltségnek termőföldjét és lávával elborítani a világot,
néha magát a kalendáriumot meg akarják változtatni s az
emberi gondolatoknak új árkokat vájni; azonban csakhamar
látjuk, hogy az eseményeknek és gondolatoknak folyása
visszatér régi medrébe. Az emberek s a nemzetek egy felsőbb
egységbe, a hit és szeretet egységébe iparkodnak; vannak
közös mozgalmaik, melyeknél fogva az egész világot akarják
kereszténnyé tenni és jóllehet sokszor az ipar bálványképeket
gyárt jó üzlet reményében, máskor kivonul Európa hadserege
és tengeri páncélos szörnyei, hogy a kereszténységet védjék.

Tagadhatatlan, hogy a világ homlokán a kereszt ragyog, és
a napkeleti bölcseket vezető csillag sugarát nem lehet onnan
letörölni. Mégse vagyunk hajlandók valami nagy lelkesülésbe
kitörni, mikor olvassuk a próféta szavát: És a nemzetek a
te világosságodban járnak. És miért? Azért, mert hiszen ha
csak a számot nézzük, nemde az emberiségnek mily rengeteg
része nincs bent a Megváltó világosságában? Ha végigtekin-
tünk Ázsián, látjuk, hogy a pogányság fönt belefagy a jégbe,
lent pedig Afrikában megsül a naptól; látjuk, hogy Ázsia
többi részét a szakadárság és az 1500 éves eretnekség árnyéka
borítja; látjuk, hogy magában Európában mennyi az eret-
nek, a tévtanitó, és hogy a hitetlenség hány szívben tette
tönkre és változtatta sötétséggé a Messiás világát. Látjuk,
hogy magában Európában is az epifánia csillaga majd kigyúl,
majd pedig végleg Idalszik; vannak felhők, melyek ezt néha
teljesen elborítják. Ha a pogányságra tekintünk, ott van Elő-
és Hátsó-India az ő pagodáival, Kína sárkányaival, a szigetek
bálványaikkal. Hány ember bujdosik még az epifánia csillaga
elől 1 Igaz-e tehát, hogy az egész világ imád téged: «Minden
nép eljön és hódolni fog neked, s a szerecsenek előtted a földet
nyalják mély hódolatuk jeléül?» Valóban nem. Megszáll minket
a hitnek nehézsége, érezzük ennek a kérdésnek keménységét, és
az ember várakozó szemmel néz az égre s kérdezi, mikor lesz ez?

Még nagyobb lesz a nehézség, ha elgondolom, hogy a
szentírás maga mondja, hogy az Isten többet nem tehet,
hogy az Isten mindent folyó pénzzé, eleven erővé váltott ki,
hogy az Isten minden hatalmát és erejét befektette, hogy nagy
művét megvalósítsa, hogy az Isten emberré lett, igazsága
evangéliummá, jósága irgalmas szeretetté, hatalma emberi
buzgósággá, befolyása kegyelemmé; összes terveit, azoknak
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kivitelét, mindent emberivé változtatott, hogy azáltal oda-
férkőzzék a szívekhez és meghódítsa a világot. Íme, k. h„
hát mit csináljunk ezzel az óriási nehézséggel? Magában a
nehézségben megvan a megoldás. Ember lett az Isten, követ-
kezőleg embereknek kell az isteni tervet megvalósítani.
Apostolkodni kell, hogy mielőbb megvalósuljon az ő országa.

2. Emberi testet öltött az Isten, emberi kezei vannak,
emberi ajakkal szól, emberi szívet vett, az Isten már szinte
nem létezik, minden emberi lett; az Istennek légiói elmarad-
tak — «tizenkét légiót kérhetnék az Atyától, egy légióval
tönkretehetném az egész világot». De az angyalok légiói nem
jöttek le, egy-egy angyal föltűnt a macchabeusok harcaiban,
hogy az ütközeteket eldöntse, de a Krisztus szellemi harcai-
ban nem lépnek föl; tizenkét légió angyal helyett ott van a
tizenkét apostol. Ezek az ő légiói, az ő hatalmi, ereje, mellyel
meg akarja hódítani a világot. Az emberi buzgóság építi,
emeli országát.

A mi nehézségűnk következőleg így oldódik meg: Az
Isten az ő tervét, a világ meghódítását, a nemzetek hódolatát
megszerzi magának az emberek által. Azt kérdezhetjük, hol
van az Isten országa? hogy lehet az, hogy az Isten országa
oly gyenge és gyatra? Az Isten országa bennetek van. K. H.,
rajtatok múlik, ha gyatra, rajtatok, ha erős. Azt mondjátok,
miért nem tér meg a világ, hogy van az, hogy a prófétai szó
nem teljesül? De hát miért nem lesztek apostolokká, miért
nem mentek szét hirdetni az evangéliumot? Nemde Krisztus
mondta: «Menjetek, tanítsatok minden népeket; ha nem mentek,
nem fognak a népek hinni». Azt mondjátok, hogy van az, hogy az
Isten országa, az Isten ereje keresztül nem tör a hitetlenségen
és nem változtatja virágoskertté a kőtörmelékes, omladék-
kal és rommal fedett világot? Miért van az, hogy a hit és
erkölcs nem bir az erkölcstelenséggel? Megmondta a szentírás:
Azért, mert ti az Isten igazságát igazságtalanságban lefoglal-
játok. Miért van az, hogy az a sok ezer szentmiseáldozat
láthatólag nem gyümölcsözik? Mert kevés, gyarló a mi
hitünk. Hogy nem jön el az Isten országa, hogy nem sétálnak
a nemzetek Krisztus világosságában, csak rajtunk fordul meg,
mert nem apostolkodunk.

Mindannyian apostolok vagyunk. Apostolkodnunk kell.
Keresni kell Krisztust, keresni kell nagy városokban, keresni
kell falun, hegyen, völgyben, sivatag és erdőségekben ...
Hirdetni kell őt az élet Betlehemjének útján. Másoknak is
meg kell mondani, hogy megjött, hogy köztünk van, hogy
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várja, hogy betérhessen szíveinkbe kegyelmével... De hát,
hogy apostolkodjam? mit csináljak, hogy eljöjjön az ő or-
szága? — kérded.

Apostolkodjál otthon. Ez az első ország, amit meg kell
hóditanod. Van férjed, szorítsd imára, templomba-járásra,
tisztességes életre. Van feleséged, ápold benne az erkölcsös
hitet... És a gyermekeid? szolgáid? hivatalbeli alattvalóid,
jóbarátaid, ismerőseid ...? Jaj, mennyi ország, amelyen
még nem Krisztus uralkodik 1

Apostolkodjál az életben. Apostolkodjál a sajtó útján,
hogy elterjedjen az igazság, hogy az emberek Krisztus vilá-
gosságában járjanak. Ne olvass, de másnál se hadd szó nélkül
az olyan olvasmányt, amely Heródes álnokságával Krisztus
ellen tör. Legalább hónaponként szánj bizonyos összeget jó
olvasnivalókra; ha elolvastad, add tovább.

Apostolkodjál az irgalmasság terén, ó azok a betegek,
elhagyottak, árvák szintén Krisztus országa akar lenni. Légy
te azoknak szomorúságos napjaikban vezérlő csillaguk. Vezesd
őket Krisztushoz, hogy imádkozzanak, hogy kérjenek, hogy
Krisztus betérjen bűnbánó lelkűkbe és megvigasztalja őket.
Támogasd a Szent Vince, Jézus szent gyermeksége, Oltár-
egyesület, Regis szent Ferenc, a Szalézi társulatokat stb.

Hát még a munkások között mennyi tennivaló van!
Mennyi lélek, de mennyi megtévelyedett lélek! Mikor a nap-
keleti bölcsek az úton haladtak, ők maguk hirdették, mi
járatban vannak. Talán munkában buzgólkodókkal is talál-
koztak az útfélen. Ha nem szólnak nekik, nem tudták volna
meg, hogy megjött a Krisztus. Ember, a te kezed a mun-
kára teremtetett, azaz hogy munkásságod üdvözítsen ...
Látod, Krisztus már megszületett, itt van a Krisztus, aki
várja, hogy háborgó, elégedetlen, panaszos szíveddel föl-
keresd. Nem a nyolcórai munkaidő, sem a fizetésfölemelés,
se a vagyonfelosztás, avagy az oltár és trón romlása nem elégíti
ki szívedet. Azok a napkeleti bölcsek az aranyat odaadták
Krisztusnak. Krisztus elfogadta az aranyat, de a mirhát, a
szenvedést is, és békességet adott sziveikbe. Nem fölemelt
fenyegető öklökkel, de imádkozó kezekkel jön el Isten országa,
jön a szocialista szívekbe a Megváltó... Ebben az értelemben,
így apostolkodjál. A gyár, a műhely, a munka dohos, bűzös
levegős pincéi is Isten országa, szentséges vérrel megváltott
lelkek vergődnek, kínlódnak ott; mutasd meg nekik az
utat Betlehem felé.

Apostolkodjál szünös-szüntelen ... Apostolkodjál úton-
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útfélen... Ne bízd azt az egyház szolgáira, a papokra csu-
pán ... Lásd, a zsidó főpapok kikeresték, el is mondták, hol
a Krisztus — de a betlehemi úton a napkeleti fejedelmeken
kívül a pásztorok jámbor serege is járdáit...

Nemcsak az apostolok, de tanitványai, sőt az első keresz-
tények is apostolkodtak. Tanítottak, hirdették az Igét s
nemcsak imádkozva kérték: hogy jöjjön el az ő országa.
De ugyancsak hozzáláttak, hogy eljöjjön ...

Ez a munkálkodás a kamatja annak a megbecsülhetlen
értéknek, amely a Fiúisten emberré-levésében nekünk ada-
tott. Nekünk egyenkint adatott abból a nagy kincsből: Jól
kamatoztassuk s ne kössük keszkenőnk csücskébe, félvén,
hogy valamit elvesztünk abból Rajtunk áll tehát, hogy
minden nép és nemzetek az ő világosságában járjanak...
Csak rajtunk, és senki máson.

Ó, tehát tárjuk ki a szivünket, feszítsük ki a lelkünket,
acélozzuk akaratunkat a nagy feladatokkal szemben. Az
epifánia csillaga ragyogtassa előttünk a buzgóság szükségé-
nek belátását és indítson arra, hogy amilyen igazán kívánjuk
az Isten országát, amilyen őszintén imádkozzuk: jöjjön el
országod, épen olyan őszintén adjuk rá lelkünket; legyünk
buzgók saját tökéletességünk előmozdításában; legyünk
apostolok, fáradhatlan apostolok. Ezen buzgóságunk lesz
az a feszerő, amely a világot mozgatja; saját lelkünk benső-
ségéből fognak más lelkek élni, és az evangéliumnak vilá-
gossága azáltal gyullad ki más lelkekben, ha először bennünk
vált világossággá. Akkor a nemzetek csakugyan az ő világos-
ságában fognak járdalni. Istenem, milyen nagy e föladat!
Nemde, nyugodtan zárom le szemeimet, ha az az öntudat
édesíti végső pillanataimat, hogy sok léleknek szemeit nyi-
tottam meg az epifánia világosságának. Ámen.

Vízkereszt utáni 1. vasárnapra.
I. Az áhiíat lelke.

(1898)
A vallásos telkeknek egyik legkedvesebb menhelyük a

názáreti szent ház, s az evangélium elvezet minket e szent
házba, hogy élvezzük csendjét, békéjét, bensőségét, áhítatát;
kiváltkép pedig szemeink elé állítja e háznak kedves gyerme-
két, az Ür Jézust. A názáreti ház, mikor ezt a gyermek Jézus!
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benne megpillantjuk, s körülötte a Szent Szűz boldogságát
sugározni s Szent József édes gondjait megpihenni látjuk,
olyan, mint egy gyöngyház, s e gyöngyháznak gyöngye a
gyermek Jézus. Csoda-e, ha e házba lépve, megszállja lelkünket
az áhítat, az imádás, a szív megnyugvásának kegyelme?
Csoda-e, ha itt kezdjük megtanulni s becsülni a világtól
elvonult életnek isteni értékét? Ha érzékkel kezdünk bírni
aziránt, hogy nagyobb a boldogság az egyszerű, szerény,
munkás életben, mely Jézus, Mária, Szent József társaságában
Istenért folyik, mint a világ nagyzásában, mely elérhetetlen s
tünékeny boldogság után uszítja az embereket, hogy azután
megcsalódva még keservesebben tengődjenek? Álmodozások-
kal, hiú reményekkel, sopánkodással tölti el a szíveket, s
azalatt elfordítja szemeiket az egyedül biztos, Isten szíve
szerint való s boldogító életmódtól; mindig azt keresteti velük,
amijük nincs s megakadályozza őket, hogy elvonultságban,
igénytelenségben, alázatban, szerénységben megtanuljanak
boldogan élni. íme, nézzétek az Isten életét a földön! — azt
kiáltja felénk a názáreti kis ház — emberek, jöjjetek I Meg-
mutatja nektek maga az Úr, hogy mikép kell élni szalma-
zsúpos, nádfedeles házakban, gyaluforgács és fürészpor közt;
szerény, polgári ruhában, kenyér és egyszerű koszt mellett s
mégis boldogan, kimondhatlanul boldogan, az egész menny-
országot hordva a szívben.

Ennek az imádandó, csodálatos életnek én ma csak egy
vonását tárom elétek, azt, hogy e házban úgy éltek, mint
akik érzik, hogy az Isten van köztük, hogy vele beszélnek,
szenvednek, dolgoznak; azt a vonását annak az életnek,
melynél fogva úgy éltek, mint akik Istenhez közel vannak,
az ő körében és közelségében s vele való egyesülésben tesznek-
vesznek, dolgoznak, söpörnek, főznek, esznek, szenvednek;
ami miatt megvalósult e házban a szentírás szava: ecce
habitatio Dei cum hominibus, ime itt lakik együtt az Isten az
emberekkel s az emberek az Istennel.

K. H.! miféle élet fejük ki az Istennek oly közvetlen
közelében, különösen, hogy mint érez az olyan ember, azt
akarom ma nektek kifejteni.

Az Istennek a közelsége a gyermek alázatos félelmét, de
ugyanakkor bizalmát is fölkelti az emberben. Közel van
hozzám az én Uram, mondja magában az ember, enyém s
hozzám tartozik; nem idegen velem szemben, hisz nálam
van, egy födél alatt lakik velem; igaz, hogy Uram, Teremtőm
s Istenem, s azért mély tisztelet s imádás jár neki; de velem
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osztozik mindenben, ő küldi rám a bajt s az örömöt s minden-
ben javamat akarja: tehát Atyám. Istent atyánkul nézzük, a
Boldogságos Szüzet anyánkul, a szenteket idős s dicsőséges
testvéreinkül, s amint nézzük, úgy bánunk is velük, úgy
érezünk velük.

Ezt a lelkületet kegyeletnek hívjuk, pietásnak, s a Szent-
lélek hét ajándékai közt magyarul az áhítat lelkének és ado-
mányának nevezzük. Az áhítatnak ez a lelke, az sugárzik ki
az Istennel egyesült lélekben; az volt a gyermek Jézusban,
Máriában s Szent Józsefben. Mi tehát az áhítat, mi a kegyelet?
Ahelyett, hogy száraz szavakban elmondanám, inkább föl-
sorolom azt, hogy mit tesz az, aki áhítatos és kegyeletes:
Az először Istent Atyjának nézi, vele gyermeki módon érint-
kezik, parancsait gyermeki lelkülettel s készséggel megtartja;
másodszor: a Szent Szüzet anyjának, a szenteket testvéreinek
tartja és tiszteli'; harmadszor: az egyház iránt úgy viseltetik,
mint szülői háza iránt, ahol atyja, anyja, testvérei laknak;
negyedszer: a vallás s istentisztelet minden gyakorlatát nagyra
becsüli s szereti, hiszen ezek az ő szülői házának, az ő otthoná-
nak szokásai, s azért kedvesek neki; ötödször: felebarátjaiban
küszködő testvéreit látja, akik a szenteknek, az idősb test-
véreknek nyomaiban járnak, s azért irántuk jó, testvéri
indulattal viseltetik s őket szívesen segíti; nem néz rájuk
gyanakodó, kaján, irigy, gyűlöletes szemmel, hiszen otthon
a testvérek nem szoktak így viselkedni egymás iránt I

Íme így tesznek azok, kikben megvan az áhítat lelke.
Sokan, mikor áhítatról van szó, imádságot értenek

alatta; ájtatos embernek hívják azt, ki szívesen és sokat
imádkozik, ki a templomba gyakran jár; de ezek a gyakorla-
tok csak jelei az áhítatnak; maga az áhítat abban áll, hogy
valaki Isten iránt bensőséggel, otthonossággal, gyermeki
kegyelettel viseltessék. Istennel lenni, Isten közelségét
érezni, szívben-lélekben valamikép mindig vele összeköttetés-
ben lenni, reá többször s könnyen, szinte felé húzódva gon-
dolni: ebben áll az áhítat kegyelme.

Siessünk a szentekhez, k. h., hogy megtanuljuk tőlük
is az áhítat szellemét, ők otthon voltak a názáreti házban, s
azért értenek hozzá, hogy mily szellemet lehel az a szent ház, s
mily létekre kell szert tenniök azoknak, kik házaikból názáreti
szent házat, családaikból szent családokat akarnak vará-
zsolni.

Emberek! Testvérek! — így szólnak ők hozzánk —
Isten a mi atyánk s testvérünk lett, hát viselkedjetek vele
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szemben Agy, mint atyátokkal és testvéretekkel, ő akarja
hogy szeressétek őt; hát ne fojtsátok el szíveiteket, hanem
nyissátok meg egészen, teljesen, s járuljatok hozzá úgy, mint
mi. Nézzetek ránk; mi szívünk minden érzelmével járulunk
hozzá, könnyeinkkel, fohászainkkal, gondjainkkal, nehéz-
ségeinkkel. Engesztelhetitek, sírhattok előtte, panaszkodhat-
tok ... ó lévén a szív alkotója, szeretetét elsősorban a maga
számára kívánja. Azután ott van Krisztus Urunk s az ő
csendes otthonai, a tabernakulumok az oltáron. E csendes,
hallgatag hajlékok felé vonzódunk; az oltárszekrény ajtaján
hallgatózunk, s mikor a szentmisében föláldozza magát,
hogyha csak tehetjük, oda sietünk. Vagy tán nem tudjátok,
hogy mit kell tennetek, mikor azt mondják nektek: Nézd,
itt az Isten, itt lakik, itt imádkozik érted s helyetted? Hát
van-e szív benned? Vagy miféle száraz szivacs van ott szived
helyén, ha ez igazságok nem melegítik föl, ha nem vonzanak
s nem tesznek téged alázatos, bízó, vonzódó gyermekké 1

Igen, k. h., az áhítat kegyelme a szív virága; ne tiltsátok
meg a szívnek, hogy ne nyíljék. Ha nyílik atyánk, édes-
anyánk, testvéreink, barátaink iránt: zárva maradjon-e
Isten iránt? Ha vonzódunk testi szüléink s közeli hozzánk-
tartozók iránt: hát lekössük-e lelkünket az érthetetlen közöny
békóiba, mikor Isten vonz minket? Ha meg nem tiltjuk,
s le nem kötjük, biztosítják, mindnyájan az áhítat lelkét
kapjuk meg.

Az áhítat e lelke az első Isten-gyermekről, a gyermek
Jézusról sugárzik felénk, s valamint első lakát, a názáreti
házat eltöltötte vele: úgy tölti el az áhítat e leikével az egy-
házat. Az egyháznak szívéből szakadt hívei, azok mind
gyermekek. Gyermekek Isten iránt, gyermekek az egyház
iránt, gyermekek örömeikben, gyermekek szivük romlatlan
érzelmeiben.

Isten iránt való áhítatukat már említettem; tekintsük
meg most az egyház iránt való lelkületűket. Forrón szeretik
az egyházat s mély tisztelettel viseltetnek az élő tekintély
iránt; szentségei, imái, szertartásai, szentelményei, templomai
szentek előttük; semmit sem korholnak abból, amit az egyház
rendel, lelkiatyáikat meg nem szólják. Az oltárok dísze
szívüket örömre hangolja; virágaikat hozzák el ékességül s
énekeikben szívük emelkedik ég felé; az öröklámpa nekik az
Oltáriszentség titkába világít, a gyertyák lobogó fénye az
oltáron örömöt sugároz szemeikbe. A harangszó, az orgona
lelkükben visszhangzik, a szentelt víz és olaj cseppjei valóságos
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harmata s kenete lelkünknek, a szent ereklyéket aranyba,
drágaköves foglalatba zárják.

S mit mondjak az áhítat érzelmeiről az emberek iránt?
Egy szó jelzi e lelkületet: testvéreink ők I Mély részvét s

nagy szolgálatkészség támad föl az emberek óriási világ-
családja iránt az áhítattól eltöltött szívben. Ügy tartja, hogy a
szegények szolgálata valóságos Isten-szolgálat, a betegek
gondozásában angyalokkal versenyezik, s a lelkek mentésében
a hősies és találékony szeretet csodáit léptette a világba.
Eladta magát Nolai Szent Paulinusban; Acrapionban, a
puszták lakójában nagy részvétet gerjesztett két színész
iránt, s hogy ezeknek lelkét megmentse, rabszolgákká tette őt,
ki mindenütt szolgálta, kísérte, követte urait, hogy az égbe
juttassa őket; Szent Márton szemeibe könnyeket csalt, mikor
látta, hogy a halászsas mint csap le a vízbe s kifogja a csillogó
halat, s elgondolta, hogy így halász az ördög a telkekre;
Szent Ferencet oly résztvevővé teszi, hogy a féregnek is
kitért, hogy el ne tapossa s kiváltatja vele a mészárostól a
bégető báránykát, hogy le ne őlessék. Gyermekekké, igen,
gyermekekké lettek mindazok, kik az áhítat kegyelmét
bírták, s midőn gyermekekké lettek, akkor magukat is,
másokat is boldogítottak.

Ezt az áhítatos lelket Isten, szentek, egyház, felebarát
iránt, ezt tanuljuk meg a názáreti házban, és sehol másutt,
vagy legalább sehol oly jól s oly könnyű szerrel, mint itt I

A világ ugyancsak nem ismeri. Ellenkezőleg, tele van
azzal az önös, önző, rideg, hideg lélekkel, mely az imát nem
szereti; tele van a frivolitás s az Istennel szemben való meg-
hidegülésnek leikével, mely fagyasztó egykedvűséggel beszél
mindenről, ami isteni. A szívek a világban kemények lesznek,
nincsenek lágy, jóságos indulataik az emberek szenvedései
iránt; botránkozva, szeretetlenül viselik felebarátaik hibáit,
mialatt önmaguk iránt csupa érzéssel és figyelemmel telnek
el, egészen úgy, mint az apostol mondja: Mert az emberek
önszeretők, kérkedők, kevélyek lesznek, szeretetlenek, irgal-
matlanok, kegyetlenek, inkább a gyönyörűségnek, mint az
Istennek szeretői (II. Timot. 2, 3).

Hol látjuk a világ nagy házában, hol vesszük észre, hogy
közel van hozzánk az Úr, akihez bízó törekvéssel járuljunk s
kinél bizalmas megnyugvással pihenjünk? Minden olyan
kegyetlen és száraz! A filozófia úgy emeli ki az Istent, mint a
szépség s jóság végtelen tengerét, de ez a tenger jégtenger;
a politika a hatalomnak tényezői közé sorolja az Istent.
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melyekkel számol, melyeket szükségesnek tart az emberi szen-
vedélyek s vágyak lenyűgözésére; a társadalom úgy beszél az
Istenről, mint forrásáról egy ködös, elmosódott, bizonytalan
vigasznak, melyről sok szépet lehet mondani, de ha valakinek
nem kell az Isten, annak nem rójják föl bűnül, hogy nem törő-
dik vele — de Istenem! hol fognak minket arra rátanítani,
hogy Isten a mi atyánk, s hogy mi a gyermekek bizalmával,
szeretetével, kegyeletével járuljunk hozzá? Hol van az az
iskola? hol az a filozófia?

Kedves názáreti ház, a te csended, békéd s az a benned
lakó gyermek Jézus, ez többet mond nekem erről, hogy az
Isten az én atyám s én az ő gyermeke, s következőleg hogy
gyermeki indulattal, áhítatos lelkülettel fogjam át őt, a
szenteket, az egyházat, az embereket, többet, többet, mint
az egész nagy, fényes, de hideg s önző világ, minden tudo-
mányával, okoskodásával, nagyzásával együtt! Kedves
názáreti ház, nyisd meg ajtódat, s fogadj be engem; közel
lenni az Úrhoz s vele lenni mindig, ez lelkemnek égő vágya!

Rajta, k. h., legyünk gyermekek az áhítat szellemében
Isten, egyház s felebarátunk iránti

Boldogok leszünk, ha Isten gyermekeivé leszünk; ha
eltölt minket az áhítat gyermeki lelkülete; az a szelíd, türel-
mes, odaadó, józan, értelmes, tisztaszemű, ítéletben érett, a
hallgatásban bőségesen szóló, az alázatban méltóságos, a
megaláztatásnak örvendő lélek. Az a lelkület, mely az Istent
mindenütt látja és soha sem szakad el tőle, s ha még oly
közönséges a foglalkozása, milyen a ház körül való, vagy az
iparos, fuvaros, szántó-vető munka, összeköttetésben marad
vele. Ez a lelkület Istent mindig közel érzi magához, s mindig
talál okot és alkalmat az Urat dicsérni; nem kell fejét törnie
azon, hogy hol fogja meg; minden napsugár és virágszirom
eléje tárja őt egész pompájában. így lesz a lélek Istentől
teljes; így lesz otthonunk názáreti ház, ahol Isten lakik
velünk.

A világ s az élet vajúdásaiban tehát, k. h„ engedd meg,
hogy egy igénytelen jókívánsággal toldjam meg azt a sok üdv-
kivánatot, melyekkel barátaid jóindulatukat az új év elején
kifejezték, s ez az: legyen otthonod a názáreti ház,lakjék az
Isten veled. Úgy legyen.
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II. Az egyház kei nagy kincse: a hit és az erkölcs.
(1904)

K. Η.! Az epifánia egyszersmind az egyháznak ünnepe
is. Megcsillan ezen az ünnepen az egyháznak katholicitása.
Előreveti árnyékát az a tény, amelyet a gondviselés a törté-
nelem folyamán majd bevált: quomodo sedet sola civitas
plena populo. Látjuk az anyaszentegyházat, nem annyira
a népek úrnőjét, mint inkább nevelőanyját s szeretetnek
révén királynőjét. Látjuk, hogyan jönnek hozzá a nemzetek,
hogy nevelje őket, nem, hogy uralkodjék rajtuk. Az Úristen
az anyaszentegyháznak rendkívül sok erőt, kegyelmet, kin-
cset adott.

És az epifánia, az aranya, tömjéné és mirhája nem-
csak a három királynak hódolatát jelenti, hanem jelenti azt,
amit az Úr Jézus tömjénből, aranyból, mirhából belefekte-
tett az anyaszentegyházba. Jelenti azokat a kegyelmeket,
azokat a nagy szellemi erőket, melyekkel az Úr Jézus az ő
kedves jegyesét felszerelte, hogy hivatására képesítse. S az
anyaszentegyház ezekkel a kincsekkel valóban megfelelt az
Úr Jézus terveinek. Mert mindenki elismeri, hogy az egész
kultúra keresztény. Mindenki elismeri, hogy polgárosodás-
nak alapját és az alapokra felépített templomot kizárólag
az anyaszentegyháznak köszönhetjük. Az egyház nevelte fel
a nemzeteket, a román és a germán népeket, amelyek eddig
a kultúrát hordozzák. Az egyház neveli továbbra is azokat
a népeket, amelyek később lépnek majd föl a kultúra szín-
terén. A XIV. századig, mondja maga a protestáns Harnack,
a népek mind (értsd Nyugat-Európát) az egyháznak útjain
jártak; csak a XIV. századtól kezdve térnek el, oly utakra,
melyekre az egyház őket nem követheti. Hogy ezeken az
utakon mennyire fognak előre haladni és fognak-e valamikor
visszatérni, az a jövő titka; mert kilengéseket, hullámzáso-
kat látunk, melyeket előre ki nem számíthatunk. Hanem
mi, k. h., meg vagyunk győződve, hogy az az út, melyet
az egyház kikezdett s amelyen a népek haladtak, az egyet-
len út, a boldogulásnak útja, s következőleg mindenkinek,
ki azt már itt a földön akarja magában hordozni, előbb-
utóbb ezekre az utakra kell térnie.

S mi teszi kizárólagos érvényűekké s nélkülözhetetle-
nekké az egyháznak útjait? Különösen két dolog: a hit és
a tiszta erkölcs.
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1. Sehol másutt nincs a természetfölötti krisztusi hit
biztonságban, csak az egyházban. Látjuk, hogy azok, akik
külön utakra tértek, bármilyen formában szervezkedtek,
előbb-utóbb ezt a drága kincset elvesztették, ezt az igazi
aranyát az emberi léleknek. Az Úr Jézus az anyaszent-
egyházra bízta kinyilatkoztatását, pihegő és szerető keblére
helyezte az evangéliumot és az evangéliumnál többet adott
mézédes ajkára, t. i. az egész kinyilatkoztatást. Ráültette
az anyaszentegyházat egy hatalmas szirtre és biztosította,
hogy lába alól ezt a szirtet soha ki nem mossa semmiféle
hatalom, ölébe tette az evangéliumot s a szentségeket, s
azt mondta neki: őrizd ezeket! S hogyan támadtak neki
a népeket oktató, nevelő egyháznak! Azt a dogmák törté-
nelme mutatja. Rávetette magát a sötét ármány s az ázsiai
gondolat, épúgy a derült világnézet, a hellén filozófia; rá-
vetette magát az erőszak és a halál irányzata Bizáncban.
Jöttek fiatal, kamasz népek, gótok, longobardok, avarok,
melyek nemcsak ármánnyal, hanem pikáikkal s kardjaik-
kal döfögették az írást s az egyházat. Az egyik leöntötte
a szent könyvet: ez a manicheizmus; a másik belekötött
lapokat: a gnoszticizmus; a harmadik összekötötte a szent-
írást Platóval és ráírta, hogy «klasszikusok»: ez a pelagia-
nizmus; a negyedik teljesen kiforgatott minden sort és betűt.
És végre jött a modern korban a papírözön, mely elől épúgy
kell a hegyek magaslataira menekülnünk, mint a régi víz-
özönben menekültek az emberek, de szerencsétlenül még a
legnagyobb hegyre is <feljut>. Gondoljunk csak arra, k. h.,
hogy ezt a hitet, kinyilatkoztatást mennyi ellenség támadja;
hogy óriási gépek, mint megannyi ágyú, rotációs sajtók,
hogyan dolgoznak éjjel-nappal; hogy mennyit ront egy könyv,
egy szám, és hányszor sokszorosíttatik a szellemi támadás
a sajtó által. Gondolják el, hogy hány téves elv, hány törté-
nelmi hazugság repül szét ólomszárnyakon, — az ólom-
betűket értem, — szerte a világon; mindenféle kiadásban,
a szépirodalom termékeiben szórja az egyháznak, a papság-
nak gyűlöletét. Ki bírja azt öntudatra hozni, hogy hányféle
ellenséggel kell az egyháznak küzdenie!

S az egyház küzd! Azt a tintát, melyet a manicheizmus
ráöntött a szentkönyvre, azt lemosta, a szétmarcangolt
kötést összefűzte, a kiszakított lapokat, a kitörült betűket,
szavakat kipótolta s a könyvet tisztelettel keblére szorította,
mondván: csak ez az; csak nála van az igazság. Jönnek
a mindenféle bölcsek és azt mondják: borzasztó könyv ez



89

a szentírás; haragudni akarnak az írásra, de megint csak
kinyitják és olvassák; veszedelmes könyv ez a szentírás,
ismétlik; dühösek lesznek, de nem bírják eldobni; kinyitják
és olvassák újra, mondván: bűvös-bájos könyv ez a szent-
írás; ki szabadít meg minket igézete alól? Eddig senki sem
szabadított meg. Sem a Buddha «Védá»-ja, sem másféle
bölcseség, sem a kritikának tettetett fölénye, sem az emberi
műveltségnek fitogtatása, hogy nem szorul rá; az emberek,
akik hallják az evangéliumot, visszatérnek hozzá.

Az emberi lélek visszatér a legtisztább és legnemesebb
emberi gondolatokhoz, visszatér ahhoz az egyházhoz, amely-
nek a kebelén a szentírás pihen. K. H., nekünk ezzel a mély-
séges öntudattal kell a szellemek óriási harcát vívnunk.
Bíznunk kell a győzhetetlen egyházban, melyet nem sisak
és pajzs, hanem a hit győzhetetlen karizmája óv és véd.
Elszakadni tőle annyi, mint elveszni; ha elfelejtlek Jeruzsá-
lem, sorvadjon el szívem, mondja a próféta. És Montalembert
a pápához, IX. Piushoz intézett iratában írja: Ha elfeledke-
zünk rólad, katholikus anyaszentegyház, sorvadjon el ke-
zünk, mert akkor elsorvadt már szívünk, lelkünk. Minél
jobban gyökeresedünk meg e hitben, annál jobban uralko-
dik majd rajtunk a hit szelleme.

2. Mert nem elég csak hinni, hanem a hitből kell élni I
A hitből való élet épen olyan, mint a többi élet; rejtélyes
forrásai vannak, s ami az embert át nem járja, az nem alkotja
életelemét. Valamint az arcszínt nem lehet festeni, — akik
festik, azok hervadó virágok, — hanem az életnek legtitko-
sabb forrásából, a vérből, az életerőből kell annak kigyul-
ladnia, épenúgy a hitnek szellemét nem lehet sem mondá-
sokkal, sem betanult prédikációval pótolni; meggyőződést
pótolni nem lehet. Ha a hit mint mély meggyőződés él ben-
nünk, akkor az embert Jézus iránt való imádás s mély tiszte-
let, az egyház iránt való teljes odaadás, saját üdvösségünk-
nek az ő üdvével való azonosítása járja át; ez a szellem
igazítja el minden gondolatában, érzésében, cselekedeteiben,
ez lesz a mi őrangyalunk. Hogy a lélek mily kincs, azt a hit
tudja; hogy a lélekért mennyit kell tenni és áldozni, azt
a hit oltja belénk; hogy az embert az élet bajaiban, az
emberekkel való érintkezésben a jóságos türelem el ne hagyja,
azt nem lehet egy feltétellel elérni, annak abból a belső
érzésből, az apostoli szeretetből kell fakadnia. Hogy az ember
a templomban mily tiszteletet tanúsítson, hogy a prédikációra
hogyan figyeljen, hogy a térdét mily tisztelettel hajtsa meg,
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hogy az Oltáriszentség előtt hogyan boruljon térdre, azt
nem lehet illemtanból tanulni, — ahhoz szellem és lélek kell!

A hitnek ezt á szellemét, k. h., ti a szentmiséből, a
prédikációból, a szent tanításból, az esetleges szent olvas-
mányból merítitek, mely belső meleggel, meleg párázattal
tölti be az embert. Nem fog akkor titeket megingathatni
sem a világ az ő könnyelműségével, sem a hitetlenek az
ő kifogásaikkal. Mert tietek lesz az élet, a meleg, erőteljes,
boldogító élet! Azoké a betű, a forma, az agyarkodás!
S mi több: az élet vagy az ellene hajtogatott szó? Egy virágzó
gyermek több, mint egy göthös orvos minden tudományá-
val. A liliom a kertben több, mint valamennyi botanikus
rendszer; a madár az ágon több, mint az egész zoológia,
izom- és hártyaszövettan, mert az a valóságos, igazi élet.
Ha én a hitből élek, én egy teljesen befejezett alak vagyok,
aki tudja, honnan és hová. Meggyőződéses ember vagyok,
aki harmóniát mutat érzéseiben, gondolataiban. S ez kell
a világnak.

Jól mondja Morin, az arsi plébános életirója, hogy az
emberek nem akarnak betűt s elméletet, hanem embert
akarnak látni, egy hitből élő embert, egy a hit szerint élő
embert, kinek láttára mindenki öntudatára ébred annak az
egységnek, bensőségnek, annak a megtestesült szépségnek,
melyet egy, a hitből élő, boldog ember képvisel s önmagán
kifejez. Ha a hitből élek, a hit szelleme áraszt reám szép-
séget, az lelkesít engem. Én egy típus vagyok, amilyent
Krisztus gondolt. Ember vagyok, akiben az örök boldogság
és az idő egybe van kötve. Ember vagyok, ki az élet nagy
föladatának él, de azért az élet apróságaira is tudja árasz-
tani az élet szeretetét. Az ilyennek az élet nem üres, akár
a betlehemi istállóban lakjék, akár a názáreti házhoz hasonló
házban, mindent megvilágít boldogságának fényével, min-
dent kitölt tartalommal; az ilyennek az élet nem üresség,
nem lángoló kin, nem sorvasztó panasz, nem égető könny.
Ezt a fölényét s meleg életrevalóságát a hitnek nem képes
eldisputálni tőlünk semmiféle rendszer, tudomány, művészet,
kultúra, civilizáció, politika I

Mi nem disputálunk, mi élünk! Mily erőszak! Ellen-
állhatatlanul hódít! Ráerőszakolja magát nem erővel, hanem
boldog életének fölényével kihívja az embereket versenyre!
«Lelkek, szeressetek valami hozzám foghatót; de ha nem
találtok, jerték ide vissza, s legyetek ti is oly boldogok,
mint én!» E fölényünk öntudatában nem leszünk erőszako-
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sak. Traján, mikor császár lett, legnagyobb ellenségének azt
üzente: evasisti, megmenekültél! Mintha azt mondta volna
neki: én hatalmas lettem, rád sem tekintek; a hatalom
öntudata bennem oly nagy, hogy valamint az oroszlán
legyekkel nem él, úgy én sem nézek oda ellenségeimnek.
Aki hitből él, az ily hatalmas és boldog; s ép azért türelmes;
aki a hitből él, az tudja, hogy hit nélkül nincsen boldog-
ság. Akin pedig meglátják a hit boldogságát, annak hisz-
nek mások is. Mert önmagukban is érzik már a vallásosság
boldogító erejét s a vágyat is jobb élet után, ámde az élet
zajában az édes hangok csakhamar elhalnak; de ha látnak
meleg valóságokat, jellemes férfiakat, akik hitből élnek,
elszánják magukat s azt mondják: ha valakit követünk,
követjük ezt. így mindegyikünk apostolává lehet az Ür
Jézusnak, mert példájával másokat is a hitből táplálkozó
életre ösztönöz, sürget, vonz és magával ragad. Tehát, k. h.,
melegen hitből élni, a hitnek boldogságát lehelni, az erény
szépségét s az életnek harmóniáját szeretni 1 Ezzel a telt
szívvel járjunk itt a földön, hogy eljussunk az égbei Ámen.

Vízkereszt utáni 3. vasárnapra.
Krisztusi élet a papságban.

(1903)

K. T. U. 1 Minél többet járok és minél többet olvasok
és tanulok, annál inkább értem azt, hogy mit kíván a világ
az anyaszentegyháztól. Ha rossz emberekkel, hitetlenekkel
társalgók, azt veszem észre, hogy nekik nincs kifogásuk az
evangélium ellen és nem becsmérlik Krisztust, hanem leg-
inkább kifogásuk van az egyház ellen. Ha beszélek jó embe-
rekkel, akik buzgók, akik a jobb után vágynak, felpanaszol-
ják ők is, hogy mi az, amit nélkülöznek: krisztusi életet a
papságban. A mai világ határozottan individualista és realista
s a vallásosságban sem éri be szavakkal, hanem akar tetteket,
nem éri be hivatalnokokkal, hanem apostolokat keres, nem
éri be formákkal, hanem életet sürget. S valljuk be, az Úr
Jézus ugyanezt akarja. Ha kegyetek olvassák az evangéliumot,
észre fogják venni azokat a nyílt és titkos támadásokat,
melyeket Krisztus intéz a mózesi papság ellen. Ha csak az
irgalmas szamaritánusról szóló parabolát olvassák, mily sértő
abban a parabolában az a körülmény, hogy az ügyefogyott
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mellett az Úr elmeneszt egy papot s utána egy levitát s
hegyibe egy szamaritánust. A szamaritánusban több élet van,
mint a papban és mint a levitában. Igaz, hogy az Úr Jézus
hirdeti: super cathedram Moysis sedebunt sacerdotes ...
tiszteljétek őket; de: opera autem illorum ne faciatis. Dicunt
enim et non faciunt.

A mai világ, ha életet sürget, szintén csak azt mondja:
dicunt enim et non faciunt. Hogy az anyaszentegyháztól
elidegenedjenek a szellemek, nem kell ahhoz más, mint hideg
papok, önző leviták s mások, kik a hivatalos egyházhoz nem
tartoznak s mégis több szeretetet és vallásosságot hordoznak
magukban. A középkori herezisek a tizenharmadik századtól
kezdve, mind ezen a húron pendülnek. Igaz, hogy Dante szen-
vedélyesen szereti az egyházat, jóllehet olyanokat üt és rúg
a pápákon, de azok, akik utána jönnek, szenvedélyes szerete-
tében nem, hanem csak szenvedélyes gyűlöletében osztozkod-
nak. ők nem tudják szeretni az egyházat és korholni a papokat,
hanem ők a papok miatt már ellenségei az egész intézmény-
nek. Wicclef elpárologtatja az egész egyházat a rossz papság
révén. A rossz pap kezében szinte nincs misztérium és a rossz
pap homlokán nincs tekintély. És nem tudván eligazodni
az iránt, ki igaz és ki nem, az egész anyaszentegyház intéz-
ménye olyan, mint a reggeli kőd, melybe belesüt a nap; szét-
foszlik. Látjuk a protestantizmus történetében, hogy Luther
néhány év alatt úgy megrendítette a német nép rajongó
áhítatát a szentmise iránt, hogy a szentmise valóságos hókusz-
pókusz lett és a megvetés és gúny tárgya, de nem más által,
csak a rossz papságra való utalás által. Mihelyt átvitték a
papság bűneit az intézményre, az intézmény gyűlöletes lett.
Azt mondhatnám tehát, nem valami újság, hanem csak a
régi, ösztönszerű hajlamnak a folytatása, hogy a mai világ is
nem papokat, hivatalnokokat, hanem apostolokat keres és
akar. Nem akar embereket, akik prédikálnak hideg szavakat,
hanem akik feltűnnek és ragyognak meleg élettel, akik sür-
getik folyton, hogy az anyaszentegyház a krisztusi élet
szerve, s a papságnak nem kell más, mint ez a krisztusi élet.

1. K. T. U., ha kegyetek megértik az idő szükségletét,
meg fogják ragadni ezt a gondolatot, hogy kegyeteknek is
meleg, bensőséges, szerető vallásosság kell. Kegyetek meg-
értik majd a világot, hogy mi igaz van abban, mikor nem
dogmákat, hanem szeretetet akar. Nem abban a vizenyős,
a fogalmakat összetévesztő felfogásban, hogy a dogmák
mellékesek; dehogy mellékesek! Hiszen a dogma a bölcseség
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talaja; de mit ér a talaj, ha nincs virág rajta, mit ér a kőszén,
a holt energia, ha nem gyűl ki sehol melege. Nem kell mindig
a legrosszabbat feltételezni. A világnak is van jó érzéke, és ha
néha-néha rosszul is fejezi ki magát, de megérti, hogy mi kell.
Valóban nem kellenek dogmák mint holt energiák, hanem
élet kell, életté kell azokat változtatnunk. Hogyha pedig ezt
elfogadjuk, elsősorban szert kell tennünk egy mélységes,
bensőséges, szerető vallásosságra. Az evangélium szeretetre
tanít. En azonban nem maradok ennél a sokszor használt és
sokszor semmit sem jelentő frázisnál, én megmondom, hogy
mit kíván kegyetektől. A szeretet kívánja elsősorban a halálos
bűnnek mindenekfölött való kerülését, a lelki életnek leg-
nemesebb motívumokból való kifejlesztését egész az exsztatikus
szeretetig. Hogy azután mennyire emelkedik valaki a ma-
gasba az Úr Jézus édes és lángoló szeretetében, az inkább a
kegyelemnek, mint a jó akaratnak műve — értem a termé-
szetes akaratot, — de ami illeti a szeretetnek országútj át,
melyen mindenkinek járnia kell, az abba az irányba vezet,
hogy a halálos bűnt ösztönszerű gyűlölettel gyűlöljük. Bele
kell magunkat nevelnünk abba, hogy az isteni Megváltóhoz
szenvedélyesen ragaszkodunk és ezt a szeretetet a kereszt-
áldozatból, az eucharisztiából és a názáreti házból, az evan-
géliumnak e három titkából merítjük. Kereszt, eucharisztia,
názáreti ház, mind a három leheli a bensőséges, mélységes
szeretetet az aranyos, édes gyermek, az édes ifjú s az ideális
tökély, Jézus iránt. Mind a három leheli az áldozatkész, igény-
telen, de mindig tüzes szeretetet, melyet az Úr Jézus hozott
magával és amelyet ki akar árasztani szivünkre. Hogyan
állunk, k. t. u., e szeretetet illetőleg? Mennyi vért és áldozatot
vagyunk képesek felajánlani Istennek, hogy a szeretetnek
lángja soha ki ne aludjék lelkűnkben? Ha ragaszkodunk
Istenhez mindenek felett és a halálos bűntől annyira vagyunk,
mint a pokol az égtől, akkor azután térjünk be a názáreti
házba, hogy a szeretetnek bensőséges életét megtanuljuk az
isteni Megváltó közelében. Ha valaki akar szerető életet, ne
menjen máshová, csak a názáreti házba. Tudom, hogy a
hálás szeretet elvisz a kereszt alá, elvisz az utolsó vacsora
termébe, de ezek a jelenetek meteorok, melyek sisteregve
égnek, ezek átmenő aktusok, de az állandó szerető atmosz-
férát, ahol minden villamos és mégis nyugodt, hol minden
erős és igénytelen, a názáreti házban találjuk meg. Az ember
szíve úszik abban az emberivé vált Isten-szeretetben. ó, le-
gyünk hálásak az Úr Jézus iránt, hogy ezt a házat, az igény-
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télén Isten-szeretet házát, iskoláját megnyitottál Itt tanuljuk
meg szeretni őt, kivált mi, kik annyiszor be-betérünk hozzá 1
Mert ki szeresse az Ür Jézust, azt az aranyos fiút, ha nem mi?
Ki érezze magát közelebb Krisztus szívéhez, ahhoz a köztünk
élő lángoló szívhez, ha nem a pap? Mi, kik a názáreti ház
szellemében, Jézussal egy födél alatt élünk, mi, kik a szemi-
náriumban neveltetünk, mi, kik reggel meditálunk, s az Úr
Jézushoz napközben be-betérünk, mi, akik választott fiai
vagyunk a Szentséges Szívnek, mi nem értenők meg, hogy
lehet az isteni Megváltót szenvedélyesen és őszintén szeretni?
Azok, akik szép frázisokban írnak s lelkes cikkekben akarják
megreformálni az anyaszentegyházat, a tűzhelytől messze
állnak, az evangéliumi életnek csak egy-egy szikráját kap-
ják; de mi a tűzhelynél melegszünk; remélhetőleg tehát mi
jobban értjük meg, hogy mi kell a szívnek s hogyan lehet azt
megújítani. Bár öntudatára ébrednénk föladatainknak s
Jézus iránt való kötelességeinknek! Félre a megszokottság
bilincseivel, félre a lelketölő gondolatlansággal, félre a tehe-
tetlenséggel, nekünk szeretnünk kell Krisztust lelkesen és
őszintén, tehát egész szívvel! Ha valaki csak külső gyakor-
latokkal akarja megreformálni az életet, az nem fogja meg
gyökerénél a fát, az csak fönn a levelek közt motoszkál; mi
teljes odaadással akarjuk Krisztust szeretni, öntudatos
szeretetet sürgetünk Krisztus iránt, mely tudja, hogy az
evangélium a legfönségesebb, hogy Krisztus az egyedül imá-
dandó, Krisztus az eszménykép, senkiért sem lehet úgy
rajongni, senkit sem lehet exstatice úgy szeretni, mint az
isteni Megváltót. Ó, bár tudnók mindnyájan átérezni azt,
ami Szent Pál lelkén átvonaglott, ami a középkori zárdák
szüzeinek szivében égett, ami Szalézi Szent Ferenc lelkét mé-
zessé tette, bár tudnók mi is úgy szeretni az isteni Megváltót.

2. E szerető vallásosság, mely a názáreti ház küszöbén
átvezet minket, megszeretteti velünk a magányt, hogy jobban
szeressünk. Mert a szent szeretetnek magány kell; magány-
ban lesz csak erős a lélek. Magányban fejük ki az öntudat,
magányban születnek a nagy gondolatok; abban a csendes
elszigeteltségben, mely távol tartja a világ szellemét, képe-
sittetünk az isteni Megváltó gondolatainak, sugallatainak
fölértésére. Igaz, a magányt kell szeretni; a bensőséges vallá-
sosság nem fejtik ki sehol oly hatalmasan, mint a szent
magányban. Ebben a magányban sok élvezet van; édes
zenét hall az ember; azoktól a néma gondolatoktól tud fel-
lángolni a szív. Ebben az elszigeteltségben lesz élvezetes a
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világ. Minden szól hozzánk különös csengő, édes nyelven,
melyet a szív s nem a fül ért.

Továbbá a magányos bensőséges életben válik az ember
lelkes emberré s ez oly szükséges, mint a karaj kenyér. Aki
akar egész ember lenni, annak lelkes embernek kell lennie.
De honnan vegyük a lelkesülést, ha nincs meg bennünk a
szent szeretet ösztöne és lángja, ha nincs vallásosságunk,
mely önzetlenségre és vallásosságra nevel? A lelkes korszakok
a mélyen vallásos korszakok. Volt-e valamikor nagyobb lel-
kesülés, mint a keresztes hadak napjaiban? 1 Ezren és száz-
ezren mennek a szentföldre az Úr Jézus szeretetéből. S ugy-e
kell nekünk Ielkesülés, hogy megálljuk helyünket és szeressük
az embereket? Hogy az ember jól gyóntasson, már ahhoz
nem is elég a köznapi szeretet, ahhoz lelkes szeretet kell. Hogy
az ember úgy álljon be egyéniségével az életbe, hogy minde-
nestül benne éljen s összes erőivel szolgálja a célt, azt nem
lehet megtenni, csak lelkes szív által. Pedig egyéniségek kelle-
nek manapság, kellenek férfiak, akik nem beszélnek, hanem
tesznek; kiknek nemcsak a szavuk meleg, hanem a szivük,
akik igazán föloldódnak az életben és ezáltal megízleltetik
másokkal is az erénynek mézét és édességét. Olyan feladatra
férfiak csak lelkesülésből születnek.

Ez a Ielkesülés bennünk is számtalan élvezetet fog terem-
teni. Élvezetet a lelki világban, élvezetet a lelkek megmenté-
sében s azokban a szolgálatokban, melyeket az isteni Meg-
váltónak felajánlunk. Élvezetet a gondolatban, hogy Krisz-
tusnak élűnk, erőnket, mindenünket neki fölajánljuk. Élve-
zetet abban az érzésben, hogy életünk nem napszám, hanem
a szent szeretet áldozata; ó, ily élvezet nem található fel,
csak a mélységes, szerető lelkek világában. Ezek az élvezetek
kárpótolnak a világ élvezetéért annyira, hogy üreseknek
találjuk azokat, s képesítenek arra, hogy az erényért mindent
megveszünk; ez lévén örömünk, mely nélkül nem lehetünk 1
Következőleg, k. t. u„ járjanak buzgón a názáreti házba.
Kérjék az isteni Megváltót: Úr Jézus, nekem élet kell 1 Én
azért is jöttem, hogy életemet neked felajánljam. De ha azért
nem is jöttem volna, látom, hogy szolgálatodban meg nem
állok, ha egész életemet át nem adom. Vezess el engem szere-
teted édes magányába, gyullaszd fel telkemet szent lelkesülés-
sel és add nekem azokat az örömöket, melyek kárpótolnak
engem a világ örömeiért, s föltüzeljenek még izzóbb szere-
tetedre, hogy mély érzéssel mondhassam: «mihi Deo adhaerere
bonum est».
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Vízkereszt utáni 4. vasárnapra. 

Az élet igaz realizmusa.
(1900)

K. T. U.! Mi nem érjük be azzal, hogy mondjak: 
Domine doce nos orare; mi többet akarunk, mi azt mondjuk: 
Domine doce nos vivere, Uram taníts meg élni. Mert mi azt 
akarjuk, hogy életünk teljes, tökéletes legyen, hogy vissza-
tükröztesse az Úristen gondolatát, s természetfölötti termé-
szetté kiváltott isteni gondolat legyen; azt akarjuk, hogy 
miután lelkünk átsiklik az életen, úgy térjen meg az Isten 
szine elé, hogy az Úr ráismerjen: ez belőlem való. Ez oly 
fontos, hogy az ember ezért járja be az eget, a földet, kér-
dezze, kutassa, miben áll az igazi és teljes élet.

Múltkor az életbölcseségnél tudakozódtunk és kaptunk
három szóban feleletet, hogy mi kell az igazi és teljes élethez.
Gondolatok, jelentékeny tettek és örömök kellenek; most
megint három szót találunk a szentírásban, Szent Pálnál.
Három szót, mely egész mennyországot jelent, három szót,
mely mindazt jelenti, ami szép, nagy, fölséges, amiért élni
érdemes. Regnum Dei non est potus et esca, séd iustitia, pax
et gaudium. Mi a teljes élet? Iustitia, pax et gaudium. Az
első a iustitia. Róla mondják: iustitia fundamentum regno-
rum, s ime Szent Pál fölfogása szerint nemcsak regnorum,
séd et regni Dei. A szentirásban általában az erényt jelenti.
Azt mondja az Úr Jézus Keresztelő Szent Jánosnak: Sine
modo, sic enim decet nos implere omnem iustitiam. Az Isten
gondolatai és parancsai szerint élő férfiú igaznak mondatik,
s aki bűnből kitér s az Isten hasonlatosságát ölti magára,
az megigazul. Előbb nem volt igaz, hanem látszatos, hamis,
kétszínű; miután a jót szereti, lett igaz és való. A iustitia
alatt tehát az Isten gondolatai szerint való igazságot, az igaz
valóságot értjük, mely az emberi életben testet ölt. Az egész
emberi életben, nemcsak valamely részében, pl. nemcsak
észben, hanem akaratban és érzületben is. Az életté kivál-
tott valóság az a iustitia, mely nem önámítás. Az életben
megtestesült igazság, mely nemcsak az észnek gondolata,
nemcsak tudás, nemcsak eszme, hanem átélt valóság, ez a
iustitia. A veritas más. A veritas az észnek a valósághoz való
helyes viszonyát jelzi; mint ilyen az észre szorítkozik s más
egyébre nincs tekintettel. A veritas azt mondja, hogy mi az
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én viszonyom az Istenhez, a végtelenhez. A iustitia ezt a tant
kifejezi hitben, odaadásban, szeretetben, bizalomban. A veri-
tas tájékoztat engem, hogy mi vagyok én, megismertet önma-
gámmal. A iustitia ezt az igazságot életté változtatja; életté
az alázatban, bánatban, törekvésben, buzgalomban és a
többi nekem való erényben. A veritas a felértése annak, hogy
az engem környező világ mily viszonyban van hozzám.
A iustitia az elhelyezkedés, egyensúly az engem környező
világ körében.

Tehát a veritas csak képlet, a iustitia ennek a képletnek
kialakítása életben. A veritas csak rezgés, mozgás, súly és
mennyiség, a iustitia a szín, hang, íz, illat a valóságos élet-
ben. Mit használ a veritas, ha nincs iustitia! Mit használ a
valóság, ha eleven életté nem lesz! Élni valóban, igazán:
ez a mi feladatunk. Ha valaki ebbe beletalálja magát, legyen
meggyőződve, hogy az Isten gondolatait találta meg s gaz-
dag forrására akadt az erénynek s a tiszta életörömöknek,
termő földbe rejtette a gyökeret, és az ki fog hajtani; életét
az örökkévalóság sarkcsillaga alá helyezte, lelke nem lesz
romlás felé iramló, pályáját tévesztett bolygó, hanem Isten
útjain tör a boldogság felé. Egy ilyen öntudatos, magát min-
dig számonkérő, valóságot kereső, hiúsággal szakító élet
olyan, mint a trópusok növényzete: párás melegben kifejti
összes életerejét; a szentírás szerint ut palma florebit, s
amellett nem puha, nem álmos, van benne erő, sicut cédrus
Libani multipücabitur, s nő a magasba az Isten hegyein.

De nem könnyű valóban, igazán élni, és nagyon kevés
ember él a valóság szerint. Fontoljuk meg először, mit jelent
való-igazán élni Istennel szemben.

1. Valóban élni Istennel szemben annyit jelent, mint
klauzulák, kifogások, föltételek nélkül teljesen meghódolni
neki, átadni neki magát eszünkben a hit által, szívünkben
életünk odaadása által, törekvéseinkben, minden munkánk-
nak, verejtékünk s könnyeink gyöngyeinek fölajánlása által.
E valóságnak sok foka van; az élet körülményei határozzák
azt meg; más a papnak, más a családatyának életvalósága;
többet ad neki az egyik, kevesebbet a másik; de bármennyit
ád, a valósághoz az is kell, hogy ne tartson magáról semmit
a legnagyobb hűség mellett sem: servus inutilis sum, quod
debui, feci; hogy ne igényeljen maga számára semmi különös
kegyelmet, semmi különös providenciát, elég, hogy az Isten
szeret minket és szeret engem; hogy ne várjon különös reve-
lációkat, elég nekem a reveláció napja, melynek sugaraiban
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én a nagy Istennek kis mezei virága vagyok. Nem várok
jelenéseket Krisztustól vagy a Szent Szűztől; elég nekem,
hogy az Úr Jézust megismertem az evangéliumból. Hogy én
valami rendkívüli, valami különös teremtménye vagyok az
Úristennek, ez nem való, ezt nem képzelem. Hogy én a magam
számára igénylenék különös tehetségeket, gondviselést: ez
nem való. Jól tudom, hogy Európában, Ázsiában, Afrikában
sok olyan lélek van, mint én vagyok; tudom, hogy sok erdei
tisztáson gyönyörű virágok nyílnak, szebbek, érintetleneb-
bek, mint az országutak árkaiban; látom, hogy a homokban
a kis kvarc-jegecek sziporkáznak a nap fényében, pedig
azok csak homokszemek s az ember tapossa őket; tudom,
hogy a világban sok lélek jobban megfelel az Úr szándékainak,
mint én magam; s azért mégsem vesz róluk tudomást sem
az egyház, sem a világ; félre tehát képzelgés, félre illúziók;
valóságot keresek; elég nekem, ha mezei virág lehetek, mely
oly szerény, hogy senki számba nem veszi, de oly szép, hogy
a szentírás is megakad rajta.

Ez a valóság tetszelgés nélkül, ez a szent egyszerűség
hiúság nélkül, ez a iustitia olyan, mint az egészséges gyökér,
melyet beteges képzelgések, valótlanságok férge nem rág.
A világban sarjad, de nem a világ számára. Neve nincs,
valósága van. Nem névért él, de örök valóságért. Azok a
vértanúk, kiknek nevét nem ismerjük, kik nem törődtek
azzal s nem okoskodtak azon, hogy milyen pálmát nyernek,
hanem a kínok közé rohantak Istenért; a milánói leányok,
kiknek neveit Szent Ambrus nem említi s csak azt mondja
róluk, hogy oly buzgók s áldozatkészek voltak, hogy anyáik
őrizték őket, nehogy Szent Ambrus beszédeit hallva, a vilá-
got is elhagyják: e mosolygó névtelenek a valóságnak ked-
ves alakjai!

Ó, de úgy-e mennyit képzelődik az ember! És néha még
meditációk is elkényeztetnek s az Isten szeretetének s
kegyelmének elgondolásával beleringatnak szent hiúságba;
ilyenkor éldelgünk azon, hogy mily kedves gyermekei vagyunk
az Istennek, mily különös gondviselés kísér minket. Valóban
az Isten nagyon szeret minket, de különös gondviselést ne
igen foglaljunk le magunk számára; ez szubjektív nézet s
gyakran beteges érzelem. Maradjunk csak mezei virágoknak,
használjunk fel mindent és ne képzelődjünk; ha nem kép-
zelődünk, való lelkek leszünk.

2. Még nehezebb a valóság önmagunkkal szemben.
Fölismerni önmagunkat s méltányosnak s igazságosnak lenni
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e többé-kevésbbé titokzatos ismeretlen iránt, vajmi nehéz.
Az ember test és lélek, értelmi, érzéki és tenyésző élet, és
ez mind egy akaratban; rendkívül sok nem függ tőlem, ami
bennem van. Valamint külső testalkatom nem tőlem függ,
úgy az egész bensőség közvetlenül nem tőlem függ. Az Isten
beleállít a világba egy-egy lelket, teremt egy-egy szívet;
más-más szálakból, sejtekből, hajlamokból, benyomásokból
épül föl mindegyik; az élet végighúzódik rajtuk, elborítja
hullámaival, kedvelt gondolataival; a törvény s az erény
pedig azt mondja: uralkodjál magadon, hódítsd meg maga-
dat. Jár felettük derű és ború, bű és bánat, szenvedély, harc,
betegség, s a lélek, a jellem ezek közt érvényesül. A gyeplőt
foghatja, de a szenvedélyt el nem tagadhatja; a hullám
gördül,' a talaj nem biztos; a tengeren járni nem lehet, de
evezni igen. Aki pedig evez, az elkerülheti a hullámokat, de
meg nem rögzítheti, felhasználhatja, hegyén-völgyén átsiklik,
hogy célt érjen. Zajongó tenger a világ, nem lehet meg-
fagyasztani, megrögzíteni; hullámzik, apad-dagad; meg nem
fagy; s rajta élünk.

Káromkodnék Isten ellen, ki a tenger hullámzását kifogá-
solná s szárazföldet kívánna helyébe; nem volna igazságos,
nem ismerné a világ rendjét, ki a hullámmal való küszködést
elítélné; de époly nagy hibába esnék az is, ki a lélek s a szív
hullámzását, a szenvedély izgalmait, az érzelmek járását
kifogásolná, aki elégedetlenkednék abban, ami természetes, s
elítélné magamagát azért, amiről nem tehet; ha szenvedne
türelmetlenül azon benyomások alatt, melyeken nem változ-
tathat. Milyen nem való lelkek, akik panaszkodnak, hogy
kísértéseik vannak, kik az igazságot abba helyezik, hogy szívük
ne fájjon, hogy ne járjon felettük szomorúság és jókedv,
buzgalom és szárazság s a hangulatok változó világa. Mily
nem való lelkek, akik csakis panaszkodnak, kik az élet fejlő-
dését siettetni akarják, s mikor az egész világon tavasz, nyár,
ősz, tél jár, azt kívánják, hogy a lélekben minden egyszerre
készen legyen, és ne legyen semmi, amivel az Isten kegyel-
mének meg kell küzdenie. Vájjon tengeren járnak-e ezek
vagy szárazföldön? Ez nem igazság, nem valóság 1 Legyünk
igazságosak magunk iránt is.

Azonban azt mondhatná valaki csitító szavainkra:
hát a szentek nem panaszkodnak-e? Telve vannak ők is
panasszal és — mondjuk — igazságtalansággal önmaguk
iránt. Panaszkodik Szent Pál, hogy mily szerencsétlen ember,
Szent Bernát, hogy mily gyarló teremtés; panaszkodik
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Boldog Alacoque Margit, hogy mily gyatra lélek. Ügylát-
szik, hogy a lelkiélet folytonos elégiázás.

De kedves barátaim, vigyázzunk, hogy a szenteket igaz-
ságtalanokká ne tegyük. Mindezekben szükséges mértéket tar-
tani, és csak az igaz, ami természetes. Ha valaki keresi az
erényt ott, ahol nincs s olyan módon, ahogyan nincs, az nem
való lélek, s a nem való léleknek tökéletesednie nem lehet; ha
abban túloz, az igazi szentségtől messze elesik. Nekünk tehát
való életet kell élnünk és azt kell tudnunk, hogy a tökéletesség
nem abban áll, hogy kísértések ne legyenek, s hogy változó han-
gulatok vannak, az nem tökéletlenség. Az erény nem abban áll,
hogy lelkünk változást, emelkedést és leszállást ne érezzen; s
a tökéletesedésnek nem az a követelménye, hogy a természetes
fejlődési menet ne tartassék meg. Nem, éz mind nem jó;
ez nem kell nekünk. Hogy egyszer bánkódom, majd örülök,
hogy lesiklom és megint felemelkedem, hogy van napom
és éjem, hogy fázom és melegem van, az az igazi valóság;
ez kell nekem. A puritánok, fanatikusok, zelóták nem isme-
rik a természetet s azért nem is győzhetnek fölötte, azaz, hogy
nemtelenségei fölött; a fanatikusok nem való emberek.
A szép, a jó, a valóság az, hogy az ember mindenütt ember;
a kegyelem befolyása alatt is. E méltányos gondolkozással,
önmagunknak igaz és igazságos fölismerésével helyezkedünk
el jól a minket környező világban. Mi nem akarunk esprits
forts lenni, kik megvetik az embereket; nem filozófusok,
kik a profanum vulgust megvetik, hanem abban a körben,
hová az isteni gondviselés állított, valósulni kívánunk. Ki az,
aki valósul? Aki köztük hisz, szeret, köztük él. Lelki, társa-
dalmi, gazdasági, történelmi viszonyaink vannak, vannak
szülőink, barátaink, embertársaink; éljünk itt, de éljünk
valóban. Az az elégedetlenség, mely mindig más világot
keres, mindig máshol keresi súlypontját, a jelent feledi és a
jövőről álmodik, az semmitsem ér. Maradjunk a való élet
szilárd talaján, itt keres fel minket az isteni kegyelem, ebbe
a való életbe szövődik bele gondolataink, indulataink révén
s testet keres cselekedeteinkben, testet azaz való életet!
Ebben a körben, ezekkel az emberekkel szemben sürget
természetfölötti életet, ezekkel a kellemetlenségekkel, meg-
próbáltatásokkal szemben helyezkedik egyensúlyba. Ez a
valóság. Itt kell türelmesnek, engedelmesnek, alázatosnak
lennem, ez a valóság. Megvetni pedig, kicsinyleni, elégedet-
lenkedni, ez nem valóság, hanem álmodozás, öncsalás. Nekem
az embereket úgy kell vennem, amilyenek, nekem nem lehet
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siettetnem semmit, egyik napot át kell élnem, hogy a másikra
ébredjek. Az embereket úgy kell vennem, ámint vannak, ki
jó, ki rossz; gyöngéi a jónak s jótulajdonságai a rossznak is
vannak. Alkalmazkodom, dolgozom és bízom. Erőt használok,
de nem erőszakot.

Hát hogy dolgozik az élet? Erőszakkal? Úgy-e nem;
nem vasfogóval húzza ki tavaszkor a füvet, lombot, nem
dolgozik szegekkel és kalapáccsal, hanem tavaszi fuvalom-
mal, meleggel; épúgy tesz a való élet; a természet és a kegye-
lem erőivel dolgozik, türelemmel, mindig a földön járva,
vágyai szerint néha repülve, de a valóságos erényt mindig a
valóságos körben keresve él és iparkodik.

Ha kegyetek ezt a való életet sürgetik, ha a természet-
fölötti kegyelemnek megvalósulásait az élet tetteiben keresik:
akkor reális s amellett ideális emberek egyaránt. Érzelmeiket,
föltételeiket, buzdulataikat, ömlengéseiket tegyék próbára
az élet valóságában. A belső hőt az erény tündöklése jelezze;
az ömlengés a nemtelen természet rögeit ömlessze; a lelkesü-
lés az érzékiség sötétségét derítse világos nappallá; hadd
lássuk, van-e tisztulás, salakkivetés, fölvilágosodás; ha van,
akkor valóság lett az érzetből és tett az érzelemből. Ellenkező
esetben lesz sok érzelgés, ömlengés, sopánkodás, de nem lesz
valóság; nem lesz egyensúly lélek és világ közt; ki többet
akar, mint amennyit lehet, magát aggasztja s önmagával
meghasonlik. Az ilyenben sem pax, sem gaudium in Spiritu
Sancto nincs, s nincs azért, mert nincs igazság, nincs való-
ság. Keressük tehát az Isten országának igazságát: iustitia
fundamentum regni coelorum.



A húsvét ünnepköre.
Hetvened vasárnapra.

I. A jócselekedelek érdemszerző ereje.

(1898)

K. Η.! Gyakran megesik a szívünk önmagunk fölött,
gyorsan tűnő, rövid életünk fölött, s néha úgy vagyunk
hangolva, mint akik sírni szeretnének, mint akik meg akarnák
siratni üres, hiú életüket. Mert napjainkat elragadja a múlan-
dóság, s azon vesszük észre magunkat, hogy esteledik, s jön a
halál éje, mikor már senki sem dolgozhatik. Mi lesz hát éle-
tünkből s fáradságainkból? Mi lesz törekvésünkből s munkánk-
ból? Vájjon szétfoszlik-e az is? Vájjon csak olyan lesz, mint a
napalkonyat felhője, mely míg a látóhatár fölött ég, addig
izgat s gyönyörködtet, de amelyet rövid néhány perc múlva
megsóhajt az ember? Valóban, aki gondolkozik s nemcsak
arasznyi életet élni, hanem örökké élni akar, az nem surran-
hat el e legfontosabb kérdésen, azon a kérdésen, hogy hát
hiába dolgozunk-e? Azon az aggodalmon, hogy hát van-e
kihatása s eredménye, nyoma műveinknek? Szerezhetünk-e
magunknak jutalmat annál, akinél van az igazság s az
ítélet?

Erre a kérdésre felel meg az evangélium mai példa-
beszéde, melynek értelme következő:

Isten országában ugyanaz történik, mit egykor a család-
atya cselekedett. A családatya az Isten; a piac a világ, hol
Isten hívása előtt mindenki mintegy hivalkodva áll; a szőlő
az istenes élet az anyaszentegyházban; a mívesek a hívők;
a gondviselő Krisztus, ki minden munkásnak megadja bérét.
S mi az a bér? egy tízes; a tízes jelenti az örök életet. Meg-
nyeri azt minden jó munkás, de nem egyenlő fokozatban,
ha nem egyenlők érdemeikre nézve. E példabeszéd tehát
tanítja, hogy a jócselekedetek érdemet szereznek az örök
életre.

Mindenekelőtt ujjongjunk s örvendjünk, k. h., e jó hír
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hallatára: az ember érdemeket szerezhet az örök életre!
Az ember, kinek élete s dicsősége mint a mezei virág, akár
előkelő, akár szegény legyen, akár tudós és művelt, akár
egyszerű s együgyű legyen, közönséges jó cselekedeteivel örök
érdemeket szerezhet. S hogy az ember eszméljen s becsülje e
nagy szerencsét, az Isten jár utánunk, s hív és küld: menjetek,
menjetek I Ti is menjetek szőlőmbe, ti is; mindnyájan, kik
éltek, főleg ti, kik a nagy meghívást megkaptátok a kereszt-
ségben. A hivalkodóknak pedig szinte nyomában van, s nem
szünetel nógatni, akár kora reggel, akár dél legyen; mert az
Úr legjobban tudja, hogy egyszer él az ember; ő tudja meg-
becsülni legjobban azt a kegyelmet, melyet az embernek adott,
hogy az saját jócselekedeteivel örök érdemeket szerezzen
magának.

Már most, k. h., ha semmi sem lehet ránk nézve fonto-
sabb, semmi vigasztalóbb, mint az, hogy érdemeket szerez-
zünk magunknak: iparkodjunk megismerni s megtudni
azokat a föltételeket, melyek alatt cselekedeteink Isten előtt
érdemszerzők lehetnek.

1. Az első föltétel az, hogy kegyelem állapotában végez-
zük jócselekedeteinket. Megjegyzem, hogy itt cselekedetek
alatt nemcsak a látható, külső műveket értjük, hanem
mindent, amit az ember akar és megkíván, tervez, beszél,
tesz és tűr. Amit kívül nem látni, az az ember belső világa,
melyben szintén minden Isten előtt folyik le; Isten veszi
számba annak minden lüktetését, s előtte minden belső
moccanásunk, gerjedelmünk s vágyódásunk tudva van.
Tehát egész belső és külső életűnkről van itt szó; ez az egész
élet Istené lehet, s Isten szemei előtt oly ragyogó lehet, mint
egy kristályos, jegeces barlang, melybe a napfényt árasz-
tottuk. A föltétel pedig, mely alatt a legkisebb s legközönsége-
sebb cselekedetekből örök érdem válik, az, hogy kegyelem
állapotában legyen lelkünk.

Kegyelem állapotában legyen, vagyis Krisztussal össze-
köttetésben legyen s ezáltal isteni életet éljen.

Ezt az összeköttetést jelezte az Úr, midőn mondotta:
«Én vagyok a szőlőtő s ti a szőlővesszők. Aki bennem marad s
én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem semmit sem
cselekedhettek» (Ján. 15, 5). Igen; Krisztus Urunk az örök
élet tőkéje, s csak e tőkén fakad az a gyümölcs, mely az Isten-
nek tetszik, s azért azt aztán az örökkévalóságra méltatja.
Ha igaz hit és élő szeretet által e tőkébe vagyunk beleoltva s
ha parancsának hűséges teljesítése által szívünk tisztaságában
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e tőkétől el nem szakadunk: akkor tényleg örök s Isten előtt
kedves gyümölcsöket hozunk. De ha szerencsétlenségünkre
az Úr Jézustól a bűn folytán elszakadunk, akkor jó gyümölcsö-
ket, milyeneket az Úr kedvel, nem hozhatunk, mint ahogy
nem hoz gyümölcsöt a venyigevessző, melyet a szőlőtőkéről
lemetszünk. «Nélkülem semmit sem cselekedhettek», t. i.
semmi érdemeset; semmit, amit Isten az örökkévalóságban
jutalmaz, nem művelhettek.

Ne csodálkozzunk azon, hogy az Úristennek csak a
kegyelem, csak az isteni tetszik; hogy csak azt kedveli, ami
isteni ismeretből, a hitből fakad s amit az isteni szeretet
éleszt. De hogyan is lehetne az máskép? ő maga lett emberré;
szent Fiában elénk állította az isteni embert, s úgy akarta,
hogy mi mindnyájan hozzá hasonlók legyünk. Isteni gondola-
tokat közöl velünk a hitben; vájjon elvessük-e azokat ma-
gunktól? S ha elvetjük azokat, s nem szerintük cselekszünk,
vájjon lehet-e tetszése az Úrnak az ily cselekedetekben? Barát-
ságát ajánlotta föl nekünk szentséges Fiában, sőt megosztja
benne velünk életét s azt akarja, hogy oly bensőségesen
egyesüljünk vele s oly osztatlanul éljünk belőle, mint a szőlő-
vessző a szőlőtőkéből, s ha mi ez összeköttetést kicsinyeljük
és semmibe se vesszük, s életünket s erényeinket s remé-
nyeinket e leereszkedő Istentől függetlenül rendezzük el:
vájjon ezt az életet jutalmazza-e az Úr?

Nem jutalmazza, figyelmére sem méltatja; olyan az
előtte, mintha holt, mintha hulla volna. A szentírásban
határozottan állítja elénk az Isten, hogy nem tetszik neki a
bűnös embernek jócselekedete, ha nem irányul a kegyelemnek
visszaszerzésére; a bűn állapotában végzett jócselekedetek
Isten előtt halvaszülött gyermekek; s melyik atya vagy még
anya is öleli keblére a halvaszülött gyermeket? Inkább undor
jelentkezik ilyenkor szívünkben, mint vonzalom és szeretet.
Ha tehát imádkozol is és bőjtölsz, ha alamizsnát adsz és
kórházakat építesz s a bűnnel szakítani nem akarsz: hiába
dolgozol; «in vanum laboravi», hiába dolgoztam, így kiált-
hatsz föl te is az örökkévalóságban fölébredt gazdaggal.
Akárcsak a Dunába szórtad volna a pénzedet; Isten előtt
cselekedeteid nem jönnek számba.

Erre talán azt fogja valaki mondani: de ha a bűnös
jócselekedetei Isten előtt számba nem jönnek, akkor hiába
imádkozik, bőjtöl, tart penitenciát; hiába igyekszik meg-
térni; mert hogyan térjen meg a bűnös? Bánata is a bűnösnek
bánata lesz!
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Igaza van; a bánat a bűnösnek bánata; de az Isten úgy
akarta, hogy a természetfölötti bánat, bár a bűnösnek bánata
az, megigazulást szerezzen; úgy akarta, hogy az imádság,
mely az Istent engesztelni kívánja, bár a bűnösnek imádsága,
mégis Istenhez elhasson s a bűnbocsánat kegyelmét elnyerje.
Azért tehát a bűnösnek törekednie kell, hogy mindenekelőtt
bűnei bocsánatát elnyerje s a kegyelem állapotába jusson.
Tisztítsuk meg a gaztól és bojtorjántól a szántóföldet, mielőtt
magot vetünk bele; jó és egészséges lehet az a mag, melyet
elvetni szándékozunk, de ha föl nem szántott földbe vetjük,
mi lesz belőle? Épen úgy, k. h., tisztítsuk meg előbb szívün-
ket a bűntől, s csak azután vessük bele a jócselekedetek
magvait. A jócselekedet magában kifogástalan lehet, de bűnös
szívből eredve bojtorján, s Isten átka közt nincs áldás rajta;
erre figyelmeztet minket a próféta, mikor írja: «Törjetek föl
új ugarat magatoknak és ne vessetek tövisek közé!» (Jer.
4, 3). Ez legyen tehát első gondod: Istennel összeköttetésben
lenni s ezáltal a jócselekedeteknek örök értékét biztosítani.

De ha még bűnben is vagy, akkor se hanyagold el az
ima, a mise, a böjt, az irgalmasság gyakorlatát; mert ha nem
is szereznek neked ezek a bűn állapotában végzett cselekede-
tek örök jutalmat, használnak mégis közvetve, amennyiben
ezek által Istentől a megtérés kegyelmét nyerheted; az
imádkozó. Istenhez vonzódó lélek ugyanis, ha bűnben is van,
vallásos cselekedetei által megnyeri a fölvilágosítás s a meg-
törődés, tehát a bűnbánat kegyelmét.

Ez tehát az örök érdem első és fő föltétele: a kegyelem
állapota, az Istennel való összeköttetés.

2. De mondok még egy más kelléket, amely ugyan nem
oly főbenjáró, mint az első, de mégis igen fontos és sok embert
igazíthat el jobb s észszerűbb életre. Ez a kellék abban áll,
hogy az a jócselekedet, mellyel érdemet szerezni kívánunk,
állásunknak megfeleljen s állapotbeli kötelességeinkkel ne
ellenkezzék.

Ne kicsinyeljétek, k. h., ezt a kelléket. Hiszen ép ennek
elhanyagolásából származik sok mindenféle baj s lesz hitel-
vesztetté sok ájtatos embernek istenes élete. Akárhány van
ugyanis, aki érdemeket akar szerezni, de a maga esze és
kemény feje szerint. Elhanyagolja saját állapotbeli köteles-
ségeit s más fölös jócselekedetek után töri magát. Innen
azután ered a sok kemény szó és kíméletlen ítélet, mellyel a
kevésbbé buzgó emberek pálcát törnek az ilyen buzgólkodó,
de oktalanul és helytelenül buzgólkodó lelkek fölött. Azt
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mondják: Nézzétek, ez búcsút jár, a templomban órákat
tölt, s kötelességét elhanyagolja; a szentségekhez járul, s
gyermekeit nem gondozza. Nézzétek ezt a vallásos urat,
aki hisz és templomba is jár, de a munkáját nem végzi; nem
lehet belőle kivárni semmit. Nézzétek ezt a jó embert, az
ingét is odaadná, de dolgaiban semmi rendet nem tart, a
Csáky-szalmája a jószága. Nézzétek ezt a jó asszonyt, sírni
tud, mikor imádkozik, de a leányaira nincs gondja, azok
szabadon viselkednek s a fegyelmet nem ismerik.

De minek folytatni az életnek e szomorú sorsát; jól
ismeritek ti ezt, k.h.! De ép ezért, mert ismeritek, be fogjátok
látni, hogy Isten előtt kedves s örök érdemszerző cselekedet
az nem lehet, ha valaki könnyelműségből vagy helytelen föl-
fogásból mindig a fölös vagy nem neki való jócselekedetekben
bővelkedik s állapotabeli kötelességeinek elhanyagolása foly-
tán könnyen halálos bűnbe eshetik; s mit használ akkor a
jócselekedet, ha nincs meg a lélekben a kegyelem!

Ennek a második kelléknek a megokolására csak azt
mondom: K. H., akartok Istennél érdemet és jutalmat?
Ha akartok, akkor azt tegyétek, amit ő akar és követel
tőletek. Ahová s aminek rendelt titeket az Úr, azt cselekedjé-
tek. Akarja-e az Isten, hogy az almafa szőlőt s a rozs körtét
hozzon? Nem akarja; hanem azt akarja, hogy minden fa a
maga gyümölcsét hozza s az a gyümölcs jó gyümölcs legyen.
Épen úgy rendelt az Isten az embereknek hivatásokat;
kijelölte állapotaikat; meghatározta kötelességeiket; ezeknek
meg kell felelniök; ha többet tesznek ezeken kívül, jól van,
dicsérem őket; de ha mást tesznek s ezeket elhanyagolják,
vagy ha olyasmit tesznek, ami kötelességük teljesítésében
gátolja őket: akkor nem dicsérem őket; nem dicséri őket az
Isten, de még a világ sem, sőt ez ítéli el őket legélesebben I

Erre figyelmeztet Szent Pál, sőt nemcsak figyelmeztet,
hanem kér, midőn írja: «Kérlek titeket, hogy a hivatásban,
melyre hivatva vagytok, méltólag járjatok» (Efez. 4, 1).
Hivatás alatt ő a keresztény életet érti; de e keresztény
életbe bele van foglalva minden egyes hivatás és állapot;
benne van a keresztény anya, a keresztény atya, a keresztény
ügyvéd, a keresztény tanító, a keresztény hivatalnok, a
keresztény pap, stb. hivatása. Kérlek titeket, hogy e hivatás-
tokhoz méltólag járjatok. Szalézi Szent Ferenc pedig igen érde-
kesen ír ekkép: Minden állásnak és hivatásnak megvan a maga
sajátos erényé, melyben kiváltkép kell magunkat gyakorol-
nunk. Más erényei vannak a püspöknek, más erényei a király-
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nak; mást követelünk a katonától s mást a hitvestől; másban
kell kitűnnie a kereskedőnek s másban a magában élő, el-
vonult özvegynek. Szent Paula nagyon szerette az önsanyar-
gatást, hogy a lelki élet örömeit annál nagyobb mérvben
élvezze; de szükségesebb volt neki az engedelmesség lelki
vezetője iránt, s azért gáncsolja is őt Szent Jeromos, hogy
elüljárójának parancsa ellenére megtörte egészségét szigorú
élete által. Azért mondják az apostolok is, hogy a szegények
gondozását a diakonusokra hagyják, mert különben az evan-
gélium hirdetését el kellene hanyagolniok. Pedig a szegények
gondozása nagy erény; de ha olyan végzi azt, akinek más a
kötelessége, akkor oktalanul és Isten akarata ellen cselekszik.

Állapotbeli kötelességeid ellen volna, ha te mint család-
atya ház körüli gondjaidat elhanyagolnád, s hátul a kamrában
remete életet élnél. Állapotbeli kötelességeid ellen volna,
ha te mint családanya apácamódra élnél; ha te, mint szolga,
csak jó könyveket olvasni, vagy mint szolgáló, csak bőjtölni
akarnál. Jó az istenes, a szűzies, az eszmélő, az önmegtagadó
élet, de ne legyen az azután Isten akarata ellen; ha ilyen
cselekedeteket végzünk, akkor hasonlók vagyunk ahhoz a
vándorhoz, ki nagy lépéseket csinál, de rossz irányban,
útvesztőn. Mire való az ilyen iparkodás, s ki dicsérje meg az
ilyen buzgóságot? A végtelen bölcseség ugyancsak nem
dicséri meg az ilyen buzgóságért, hanem inkább azt fogja
kérdezni tőlünk a próféta szavaival: Ki kívánja ezeket a
cselekedeteket kezeitekből»? (íz. 1, 12.) Az ember sajnálja
az effajta buzgóságot s szeretné jó irányba terelni azt.

Íme, k. h., itt a jó irány; tenni azt, amit Isten kíván
tőlünk; amire állapotunk s hivatásunk rászorít; tenni azt,
ami okvetlenül szükséges, s csak azután azt, ami hasznos és
dicséretes; tenni azt, amit a jól rendezett szeretet követel, s
csak azután azt, amit hajlamunk sugall; tenni azt, amit a
hit s az ész javai, s ne azt, amit a természet ajánl. így ha
valaki másnak üdvösségét keresi s a magáét elhanyagolja,
vájjon buzgóság-e az? S ha valaki imádkozik, mikor dolgozni
kell; szelíd és engedékeny, mikor szigorúan kellene föllépnie;
szemet húny alázatos gyávaságból, mikor bátran kellene
megküzdeni a rosszal; ha a jót rosszkor teszi s többet ront
vele, mint használ: ugyan megérdemli-e élete az erény
dicséretét? Nem önámítás-e ez inkább, melyben az ember
saját hajlamait, saját természetét követi s azért teszi a jót,
mert jól esik neki, s nem azért, mert Isten parancsolja? Ne
ámítsuk magunkat, k. h., csak tiszta, természetfölötti· s
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Isten akarata szerinti jócselekedeteket jutalmaz meg az Isten;
de azokat azután megjutalmazza isteniieg, százszoros bérrel s
örök üdvösséggel I

Föl tehát a munkára, k. h., dolgozzunk, míg bírunk;
szerezzünk magunknak érdemet, míg élünk. Az örök érdem
többet ér, mint minden nyereség, mint minden kincs. Mondd
meg csak, ha állapotbeli kötelességed teljesítéséért mindennap
este ezer aranyat fizetnének: nem kelnél-e föl kora reggel, s
nem fognál-e nagy buzgalommal munkádhoz? elkerülné-e
valami figyelmedet? tán fölhánynád, hogy sok a dolog, nehéz a
munka? nem volnál-e jókedvű, mint akire mosolyog az egész
világ? Jól éreznéd magad kunyhódban, jól az istállóban, jól a
konyha körül; de még jól a zimankós télben vagy a forró
nyárban is 1 S miért? mert nagy jutalom vár reád 1

Nagyobb azonban az Isten jutalma; nagyobb, mintha
ezer aranyat fizetne bármily potomságért; nagyobb, mert
örök boldogságot ad, örök életet. Ezzel szemben a királyok
kincse koldusság s a világ dicsősége merő szegénység. Nézz
csak a gazdag kriptájába vagy a királyok koporsójába,
odaadnád-e ezért szíved egy dobbanását vagy a tavaszi réten
pihenő szemednek egy tekintetét is? Megbillentenéd-e ezért
csak a kis ujjadat is? Úgy-e nem? hisz amit fogsz, por és
hamu az I «Menjetek szőlőmbe», szólal meg ezzel szemben az
Isten; menjetek, ne resteljétek a munkát, a verejtéket és
hőséget; hiszen megjön az este, a leghosszabb nyári napnak
is van estéje, s akkor én fizetek; minden munkáért örök
jutalmat adok; nem port és hamut, hanem boldogságot.
Siessünk tehát, menjünk széjjel az Úr szőlőjében; dolgozzunk,
ki-ki a maga helyén,, a maga állapotában és hivatásában
erélyesen, s kivált kegyelemteljes, Isten-szerető és együttérző
és együttélő lélekkel. Jöjj, Ür Jézus I... kiáltjuk akkor majd
este, éltünk estéjén, jöjj és gyújtsd meg számunkra az örök
világosságot!

II. Szent Pál apostol.
(1903)

K. T. U.I Ezen három vasárnapon: septuagesima, sexa-
gesima, quinquagesima vasárnapján az egyház, talán hogy
felpezsdítse lelkünket, három lectiot olvas Szent Pál két
korinthusi leveléből. Ez a három darab három ének, három
elragadtatás; mondhatnám, hogy elragadtatott a harmadik
égbe. Úgy érzem magam, mint hogyha égő erdő szélén állnék,



109

melyből izzó zsarátnokok vetődnek rám, forró, meleg áramok
csapják meg az embert. Végre azután nagy recsegéssel és
ropogással leszakad az egész, és az ember nem lát mást mint
izzó vörös parázstengert. Szent Pál megmutatja lelkét; ki-
gyullad ez a szép hatalmas lélek és a leggyönyörűbb színek-
ben játszik előttünk.

Valóban minek nevezzem másnak, mint izzó kigyulladás-
nak azt, amit a mai lectioban olvasunk: Omnes quidem
currunt, sed unus accipit bravium. Sic currite, ut com-
prehendatis. Omnis autem, qui in agone contendit, ab omni-
bus se abstinet: et illi quidem ut comiptibilem coronam
accipiant; nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro, non
quasi in incertum; sic pugno, non quasi aerem verberans:
séd castigo corpus meum, et in servitutem redigo, ne forte
cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. Nektek kell
ezt írnom, ti korinthusiak, nektek, kik ott az Isthmoson laktok
s a küzdelmekben a viaskodásokhoz szoktatok. Lássátok,
én is valóságos gladiátor vagyok, azaz, hogy inkább olympusi
küzdő vagyok. Küzdők, leteszek mindent, csak egyet látok;
látom azt a hervadhatlan koszorút, melyet nekem az Úr ígért.
Azért kifeszitem és megfeszítem magamat; ezért égek és
lángolok és amellett oly alázatos, félénk reszkető lélek vagyok.
Apostol vagyok, az evangéliumot hirdetem a világnak, de
amellett bűnbánó lélek vagyok, mert félek, hogy elvesztem
azt, amit másoknak ajánlok.

1. Ez magában is fölséges lelkűiét. De az ember kérdezi,
mi indította Szent Pált a lelkületének kitartására? Mi hevítette
őt e szenvedélyes, lelkes kitörésre? Gondolhatjuk, hogy nem
dicsekvésből teszi, hanem, mint mindent, úgy ezt is csak a
telkekre való tekintetből teszi. Szent Pál meg akarja hódítani
a korinthusiakat; apostoli lelke tüzeli őt: nyerd meg az
embereket, s ha kell, mutasd be önzetlenségedet, vágyódáso-
dat, törekvéseidet, csakhogy őket megnyerjed. Szent Pál
elhatározza magát arra is. Előadja, hogy neki joga van arra,
hogy a korinthusi hívek őt eltartsák, de ő e jogot nem vette
igénybe. S ennek kapcsán lefesti apostoli lelkét, hogy tulaj-
donképen hogyan is érez ő. Megtanuljuk ebből, hogy egy
apostoli léleknek mi a lelkülete. Megtudjuk, hogy ő apostol
szenvedélyből s nem hivatalból. Az ő apostolkodása hév és
tűz, oly nagy az a cél, melyre ő életét szentelte: a lelkek üdvö-
zitése, és a lelkeket azért kell neki üdvözítenie, mert szereti
Krisztust. Neki nemcsak az lebeg szeme előtt, hogy lelkek
pokolba ne jöjjenek, hanem ösztönzi őt az Úr szeretete,
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mintha úgyszólna hozzá: «Pál, szeretsz-e engem? Ó, ha sze-
retsz, akkor tudod, hogy mit tégy? Ments, üdvözíts!» Ez a
szeretet ragadja őt, ez a szeretet az ő ura; ő a szolgája. Szent
Ágoston erre azt mondja: luminosissima, flagrantissima
caritas, ineffabilis potestas. S hogy mennyire hatalmas ez az
erő, s mily heves ez a szent szenvedély, azt Szent Pál találóan
jellemzi, mikor azt szükségességnek mondja: necessitas
mihi incumbit. Látjátok, hogy dolgozom, buzgólkodom,
égek; de ne csodálkozzatok. Nekem kell ezt tennem, ragad
a szív. Annyira megy, hogy azt mondja, hogy neki ebben
érdeme sincs: Ne dicsérjetek engem mindezért a munkáért,
mert ha ezt önként tenném, volna dicséretem, de mikor ezt
akaratlanul is teszem, mit dicsértek? én ragadtatom. Azt
mondhatnék erre Festussal: «Pál félrebeszélsz. A szeretet
megzavart téged I» Valamint másutt Pál annyira embernek
érezte magát és gyengének, hogy azt mondta: érzek egy más
törvényt tagjaimban és véremben: nem azt teszem, amit
akarok; itt pedig hasonlókép egy más törvény, az égő, a
lángoló szeretet alattvalójának vallja magát. A szeretet
tesz velem, amit akar; ne dicsérjetek. Infelix ego homo —
kiáltott föl az előbbi törvény említésénél, most pedig mi kiált-
juk: O felix homo, mily boldog ember, aki így szeret. Szent
Pált a buzgóságra, a lelkek iránti hevülésre az Úr Jézus iránti
szeretet izzítja. Ha valaki buzgó akar lenni, annak sok min-
denféle motívumból lehet kiindulnia. De a legtermékenyebb
motívum a szeretet az Úr Jézus iránt. Ha valakit hevít az
Úr Jézus, ha a szeretet ragadja, annak van kifogyhatlan,
mérhetetlen buzgósága.

2. Másodszor Szent Pál ezt a buzgalmat azonosítja egy
teljes odaadással és alázattal, ő belefekteti apostoli munká-
jába egész életét, mindenét. Maga számára csak kezeinek
munkáját akarja hasznosítani. Az ősi evangéliumnak ez egy
gyönyörű vonása, amelyet Assisi Szent Ferenc is utánzott,
mert ő kezdetben nem kolostorokban lakó barátokat, hanem
oly híveket akart nevelni, kik a világban Krisztus törvénye
szerint s kezük munkája után élnek. Szent Pál tényleg egy oly
lélek, mely mindent befektetett hivatásába: örömet, gondot,
szabadságot; mindenhez alkalmazkodott, hogy mindenkit
megnyerjen. Ezt is fölemlíti ott, hogy lebilincselje a szíveket
magának s Krisztushoz vezesse őket: Mikor független voltam
s senkire sem szorultam, lemondtam szabadságomról s min-
denkinek szolgájává lettem. Élhettem volna mint tisztességes
farizeus elvonultságban; nem tettem. Szolgálni jöttem s
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szolgálatba fektettem bele életemet. Lehetnék anachoréta,
élhetnék magamnak; lehetnék tisztességes keresztény, élhet-
nék csendben Istennek; nem teszem. Mindenkinek élek most,
szolgálok mindenkinek, hogy mindenkit Krisztushoz vezessek.
Máshol elmondja egy kedves hasonlatban, hogy olyan mint
a dajka. Dajka, aki édes tejével táplálja Krisztus gyermekeit.
Tényleg ez a legnagyobb szeretet, ha valaki odaadásból és
nem bérért teszi. K. t. u., miféle aranyos, felséges, ragyogó
lélek lehetett ez a Szent Pál I Hogy kell egy apostoli léleknek
melegedni a tűznél, hogy kell az embernek ide iskolába járnia!
Csak akkor lesz boldog, ha ezt eltalálja. Csak akkor lesz tel-
jesen boldog, ha vérével, életével, erejével másokat iparkodik
segíteni és mindenkit segít, akit lehet. Mily áldott hivatás,
ha valaki apostolnak válik be, ha boldogságát lemondásban
lelheti. De az a lemondás gazdag; boldogsággal s élvezettel
teljes. Egy ily lélek oly remek, oly mély, élvezetes, hogy a
gondolat másokért, minden tekintet más szükségért s üdvö-
zítésre kiváltja benne az energiát, és ő dolgozik.

3. Harmadszor Szent Pál az ő apostoli lelkét teljes önzet-
lenségben mutatja be nekünk. Nem keres ő a világon semmit.
Hiszen a buzgalom e kirohanását azok ellen intézi, akik
gyanúsítják, hogy ő valamit keres. Nem keresek semmit,
pedig a törvény azt mondja: «non alligabis os bovis trituran-
tis», és a cézár azt mondja: «quis militabit stipendiis alienis»,
és az Úr Jézus azt mondja, hogy akik az oltárnak szolgálnak,
az oltárról egyezek, és Szent Pál mégis mindenek után azt
tartja: nekem az sem kell. Inkább meghalok, semhogy a
teljes önzetlenség dicsőségét magam számára meg ne tartsam.
És mi lesz végre is az én összes dicsőségem, koszorúm? Semmi
más, mint az evangélium maga; én boldognak érzem magam,
ha az evangéliumot hirdethetem. K. t. u., önzetlenség legyen
lelkületűnk, mert aki önző, az lealázza a hitet, az evangéliumot
s a kegyelmet; ami önző, az a legnagyobbat nem tartja leg-
többre s kisebb dolgokat többre becsül.

A papnak önzetlennek kell lennie. Az önzés degradálja
őt, a hőst béressé lefokozva. Maradjon a sas sasnak, maradjon
a hős hősnek, ne keressen alábbvalót! Az én glóriám, hogy
én csakis titeket szeretlek és tőletek semmi szolgálatot nem
fogadok el; én szolgálok nektek.

És mikor ily hévvel és tűzzel és amellett teljes odaadással
és önzetlenséggel szolgál a «Paulus insaniens», amellett olyan
mint a gyerek. Hős ő és apostol, de ugyanakkor gyermek,
s az apostolnak ragyogó és felséges lelkén a legragyogóbb
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vonás, a gyermekded alázat. Sic curro ... sic pugno...
castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte,
cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar. Ezek a ter-
mékeny lelkek; lelkek, melyek égnek, de amellett alázatosak
a félénkségig, lelkek, melyek hősök, de amellett aggályosak,
azt mondhatnám a kislelkűségig; nem mintha kételkednének
Istenben, de mindig tudják, hogy <ott> van az emberben az
«inferior homo», akinek mindig sarkantyú, fegyelem, önmeg-
tagadás, letörés kell, még az apostolban is. 0, én értem Szent
Chrizosztóm lángoló szeretetét Szent Pál iránt, értem, hogy
fölkiált homiliáiban: «Paulus, Paulus, mit beszélsz? 1 Meg-
nyílnak majd egykor a sírok a feltámadás napján, de főleg
egy sírra lesz a világ szeme függesztve, Péter és Pál sírjára.
Ó, ki adja nekem azt a szent kardot, amely Pál fejét vette.
Koronát csináltatnék belőle, nem kellene nekem más korona
az örök dicsőségben, mint amelyet Pál kardjából kovácsol-
tatok».

Mi pedig, k. t. u., ennek a nagy léleknek izzó szivétől
tanuljunk buzdulást. Gyakran említettem és ajánlom mások-
nak is, hogy főleg kinn, ha megcsappan buzgalmuk, ha az
emberi hálátlanság kioltja a szent tűzet, melyet szivükben
gyújtottak, ha a nagy világnak posványos légköre veszéllyel
fenyegeti az apostoli önfeláldozást, olvassák Szent Pál leveleit.
Amit nem értenek, olvassák a jegyzetekből. Ez a lélek 1900 év
múlva is oly erős, hogy magával ragadja a lelkeket. Tanuljunk
tőle apostoli buzgalmat, hogy szenvedéllyel dolgozzunk Krisz-
tusért, önzetlenül, odaadással és amellett a lelki életnek
azzal az aggályosságával tegyünk s dolgozzunk, mely nem
bízik magában. Az a hős, ki ezreket kiemelt a bűn fertőjéből
a kegyelem világába, az a lélek, mely számtalan lelket az
örök dicsőségbe segített, az a lélek legyen alázatos is. Ennek
a kettős léleknek összekapcsolásából fejük ki bennünk az
apostoü lelkűiét, és mi is beleéljük magunkat, hogy hogyan
kell boldognak és szerető léleknek lenni áldozatok közt is;
hogyan kell mindent, az életnek minden áldozatát meghoz-
nunk abban az érzületben, hogy Krisztus szerelméért dolgoz-
zunk, nem keresvén semmit magunknak, csakis a lelkeket
szolgálva. Biztosan várom, aki oly önzetlenül futottam be
pályámat, hogy az Ür megadja a koszorút, remélem, hogy
lelkem, mely úgy futott, úgy áldozott, nem esik el az apostol
dicsőségétől.
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Hatvanad vasárnapra.

I. Apostoli szereld.

(1900)

K. T. U. ! A második korinthusi levélben igazán lendületes
leckét olvasunk ma. Az apostol előadja életét, nem hallgat
el semmit, elmondja még gyengeségeit is. Előadja, hogy
mit várt: hálát, elismerést, és hogy mit kapott helyette.
Előadja külső szenvedéseit, hogy százkilencvenöt botot ka-
pott, hogy háromszor megvesszőzték, hajótörést szenvedett,
hogy végtelen sok baj, nyomorúság, veszedelem érte. «In
itineribus saepe, periculis fluminum, periculis latronum ...
in laboré et aerumna, in vigiliis multis, in siti et fame, in
ieiuniis multis.» Leírja lelkének szenvedéseit: «quis infirmatur
et ego non infirmor, quis scandalisatur et ego non uror?»
Nyomja őt az egész egyháznak a baja: «sollicitudo omnium
ecclesiarum». De nemcsak a közembernek, nemcsak az apostol-
nak szenvedései érik, vannak kísértetei is. Igaz, hogy az Úr-
isten felemelte őt a harmadik mennybe, de megint lenyomja
őt az emberi gyarlóságnak mélységébe. Arculcsapdossa őt
az ördög úgy, hogy kéri az Istent, hogy vegye el tőle legalább
a testi kísértéseket. De az Isten ebben a kegyelemben nem
részesíti, hagyja őt nyögni: sufficit tibi gratia mea. Ráhagyta
tehát, hogy nyomorúságában keressen vigasztalást: «propter
quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in
necessitatíbus, in persecutionibus», mert a nyomorúságban
érzem az Isten kegyelmét. De egy baja van még mindenek-
felett, hogy apostolságát nem akarják elismerni. Elmondja
tehát, hogy «signa apostolatus mei facta sunt super vos in
omni patientia, in signis et prodigiis et virtutibus». Hát
mivel vagyok én kisebb, mint a többi? Abban vagyok talán
kisebb, hogy kenyeret nem kértem tőletek; quid est enim,
quod minus habuistis prae ceteris ecclesiis, nisi quod ego
ipse non gravavi vos? És ebben a keserűségben az apostol
szinte gúnyossá lesz: «donate mihi hanc iniuriam». Igen,
megsértettelek titeket, érzem, igazságtalanságot követtem el
rajtatok, nem fogadtam el a párbért, elengedtem a stólát,
magam kenyerén éltem, ebben hibáztam úgy-e? Bocsássátok
ezt meg nekem.

Szent Pál lelép arról a piedesztálról, hová mi az apostolt
képzeljük, szétoszlatja a fénysugarat, melyet feje köré szö-
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vünk, szétszakítja azt a ragyogó felhőt, melyben a mi képzele-
tünkben úszik és lelép erre a sáros, poros, nyomorult földre.
Az apostol befekteti összes reményeit, vágyait, fájdalmát
a küzdelmes életbe, szétszedi magamagát és azt mondja:
nézzétek, ez az apostoli élet. Ne ijedjünk meg tőle, hanem
legyünk hálásak Szent Pál iránt, hogy úgy kitárta saját
lelkét. Mindazokat az álmokat, derűket, borúkat, reménye-
ket, fájdalmakat és kísértéseket, mindazt, ami keserűség lelkén
átvonul, kijelenti nekünk. Nézzétek, ilyen az apostoli lélek.
Mit képzeltetek róla? Mikor apostolt emlegettek, elfelejtitek
tán, hogy ember, s mikor emberre gondoltok, megszűntök
tán az apostolt tisztelni? Tévedtek mindkét esetben; keres-
sétek az igazságot, a valóságot; ismerjétek meg az apostolt,
amint tényleg van I

Kérdezzük hát ezek után, miben áll az apostoli lélek,
amely Szent Pált jellemzi? Szenvedések, keserűségek, bántál-
mák elviselésében, türelemben? Nem. Égő, kitartó ember-
szeretetben áll, mely az apostolt mindezen külső és belső
bajokat legyőzni segíti, mely a világba beleáll s privilégiumo-
kat nem vár, mely kisértetik és küszködik, mely az embere-
ket úgy veszi, amint vannak, s ebbe a tarka egyvelegbe
beleállítja az apostol szeretetét.

1. E szeretetnek első jellemvonása: szeretni mindenkit
Istenért. Szeretete a caritas Dei. A szentírás az emberszerete-
tét az Isten-szeretet foglalatába zárta; az Úr Jézus tanít
ki minket eziránt legékesszólóbban, mikor kérdezik tőle, hogy
melyik az első parancsolat. Az első az, hogy szeresd a te
Uradat Istenedet, de hozzáteszi, jóllehet senkisem kérdezte:
de szeresd felebarátodat is, mint tenmagadat. Miért köti
össze az Úr Jézus ezt a kettőt, mikor csak az elsőt kérdezték?
Melyik az első parancsolat? Az Isten-szeretet? Igen, az;
de Isten-szeretet nem létezik emberszeretet nélkül, a kettőt
mindig össze kell kötnötök. Szeretni az Istent és szeretni
az embert: sohasem lehet ezt a kettőt elválasztani, követ-
kezőleg a mi szeretetünkben az emberek iránt az éltető ideg,
lüktető ér maga az Isten-szeretet. Az apostol szeretete az
emberek iránt az Istenből táplálkozik. Megfordítva van a
mai világban. Ma emberszeretetet, humanizmust emlegetnek
s mindenütt ki akarják hagyni az Istent; régen az Isten-
szeretetet emlegették, de az Úr Jézus példája szerint seholse
hagyták ki az embert. Ma szeretetet emlegetnek az ember
iránt, de elmetszik gyökerét, a caritas Dei-t. Régen a caritas
Dei és a caritas erga homines testvér volt, most a humaniz-
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mus meg akarja tagadói az Istent, de nem boldogul; legalább
azt az egyetlen páratlan gyengédséget, mely erőt és lelkesülést
ad, azt elveszti. A régi apostoli szeretet Isten-szeretet s az
Isten-szeretetből fakadó emberszeretet; a hálátlan, a plety-
kás, a könnyűvérű korinthusiakat az apostol Jézus szive
érzelmeivel, «in visceribus Christi» szereti. Azért azonosítja
magát az isteni Megváltó mindenkivel, aki szeretetre szorul.
Amit egynek ezen legkisebbek közül cselekedtek, azt nekem
teszitek. És mivel a szerint fogtok megitéltetni, hogy mit
tesztek nekem, minden fel lesz írva, amit a legkisebbnek
is tesztek.

Az Isten-szeretet emberszeretetté váltva az apostoli szív
első jellemvonása. Ha apostoli szeretetet akarunk, kell ugyan
az embereket szeretnünk; hogy nagyon, kitartóan, nagy-
lelkűen, kifogyhatlanul, apostoli szívvel szerethessük, Krisz-
tusban kell őket szeretnünk. Krisztus felé tör az apostoli
szív szeretete s róla leáradva, rajta irányt nyerve vissza-
hull a földre s átfogja az egész emberiséget.

2. De ez csak egyik jellemvonása ennek a türelmes,
hősies, küzdelmes szeretetnek. A másik az, hogy e szeretet
nem jár a felhők között, hanem a földön és alkalmazkodik
az élet körülményeihez. Ha valaki meditál s szép gondolatok
felhőin úszik, ha a szent szeretetért lelkesül, talán könnyen
elhiteti magával, hogy valóban szereti az emberiséget. Ha
beszél jótékonysági vagy kultúregyletekben és az emberisé-
get, a népet, a testvériséget emlegeti, ezek a szavak édes-
deden hangzanak s visszhangzanak mindenki szívében, de
úgy-e, ki bíznék ez elvont szeretetben? Ebben a szeretetben,
mely csak fényben úszik, de meleget nem sugároz; mely
szívesen elismeri, hogy minden ember testvér, de iparkodik
minden ily testvértől lehetőleg messzire állni? Ebben a szere-
tetben, mely azt mondja, meg kell osztani mindent, életet
is másokkal, de önzésében elvonul minden ily közösségtől.
Ki bíznék ily szeretetben?

Az apostol a köznapi élet útjain jár, érintkezik minden-
kivel, elviseli mindenki tökéletlenségeit, nehézkességét, dara-
bosságát, szellemtelenségét s lendíteni iparkodik rajta. Nem
vagyok filozóf, nem rétor, nem szenátor, apostol vagyok;
tehát dajkává lettem köztetek, úgy ápollak, alkalmazkodom
mindegyiktekhez, elnézem hibáitokat, sok keserűséget nyelek
el, iparkodom alkalmazkodni minden szokástokhoz. Nézzék,
k. t. u., ez szeretet, mely csupa élet.

Felolvastam önöknek az egyik előadáson, hogy mily
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különbséget talál még Henrik porosz herceg is a katholikus
és protestáns missziók között. A katholikus missziókban a
páterek előélnek, a protestánsokban a prédikátorok bibliát
olvasnak föl. Vagyis valamint szokás hímzés előtt a vászonra
nyomatot készíteni s csak azután hímezik ki a rajzot, épúgy
az apostoli szeretet a vadak közt él, életében kirajzolja azt
az életet, melyet a tudatlan, vadembereknek utánozniok kell.
Az apostol ilyen dajka Korinthusban, Philippiben, Macedóniá-
ban. Mindenütt letelepszik, megnyeri az embereket, elnyeli
gyengéiket, alkalmazkodik szokásaikhoz.

Íme, az apostoli szeretet földön járó, köztünk járó
szeretet, gyalog és nem hintón járó szeretet. A kunyhókat,
tanyákat, szérűket, falukat végigjáró szeretet; a velünk
letelepedő, köztünk szenvedő, velünk küzdő, éhező szeretet.
A konkrét élet szeretete. Mire van inkább szüksége a buzgó
lelkipásztornak, mint hogy belenyúljon a konkrét világba, az
életbe; hogy érezze szükségét annak, hogy életét szétszedje
és másokkal megossza?

Csak az szeret minket, ki köztünk és velünk él, ki úgy
él, úgy imádkozik, úgy szenved kísértést és éhséget, mint
mi. A konkrét életben lelkendező szeretet az apostoli szeretet.

Ha a pap elmegy a betegekhez, szegényekhez, és a
szegényekkel szegény, s a betegekkel beteg lesz, a bűnbánók-
kal sír, a hívekkel imádkozik, velük jár ugyanazon utakon,
él és meghal kunyhóikban, ez a konkrét szeretet. Szent Pál
egész élete mindig azokkal közös, akik között megfordul.

3. S végül az apostoli szeretetnek e két felsorolt tulajdon-
ságtól elválaszthatatlan jellege a személyes szolgálat. A szent
szeretet csupa személyes, egyéni szolgálat. Ha valaki ád
egy milliót, de nem adja önmagát, annak van ugyan szere-
tete, de nincs igazi, keresztény, apostoli szeretete. Csak aki
önmagát adja, aki érezteti, hogy testvérünk, az szeret iga-
zán. Ha Szent Erzsébet csak leküldte volna Wartburgból
ajándékait, de nem ment volna le önmaga, nem ünnepelnők
őt mint a szegények angyalát, és ha társzekeret küldött
volna le, de maga le nem jön, nem érezték volna akkor
sem s mi sem hétszáz év múlva meleg szívének hevét. Hagyja
ott a társzekeret és fogja kötényébe azt a néhány kenyér-
darabot, akkor visz rózsákat, különben követ küld. Mi által
lesz rózsává a kenyérdarab? A személyes szolgálat által.
Ha az ember küld a betegnek orvosságot, ez sokszor nagyon
keserű, de ha maga nyújtja neki, megnyerő, szíves mosollyal
megédesíti azt. És a kereszténység életében ez a személyes
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szolgálat képezi a szeretet gyöngyének magvát. Másban a
keresztény szeretet nem konkurrálhat sem az állammal, sem
a humanizmussal, sem a zsidók millióival, csak a személyes
szolgálat szeretetében. Maximé Du Camp írja, hogy a leg-
több alamizsnát Franciaországban a zsidók adják. íme,
leesik tehát a kereszténység fejéről a szeretet mirtuskoszorúja!
Azzal dicsekedett, hogy szeretete van, s íme ezt a díszét is
elhomályosítják? — Ne féljetek s meg ne zavarodjatok!
Szeretetet kerestek; ugyan mi a szeretet? Pénz? Föld? Ház?
A szeretet a magamagát odaadó jó szív 1 Láttatok már zsidó
apácákat, zsidó kedvestestvéreket? Azok nem testvérek,
legfeljebb egymás közt, de odaadást nem ismernek. És ha
adnak milliókat, de hiányzik azokból az egyéni szolgálat,
akkor a millió a társadalom baján nem segít; az örvényeket
ki nem tölti, át nem hidalja; az emberek egymással szemben
idegenek maradnak, mert nem érzik, hogy testvérek; szere-
tet, mely ad dolgokat, de nem ád személyeket, önmagát,
nem hegeszti be a társadalom bajait.

És e személyes szolgálatot mindenki nyújthatja. Példá-
kat nem mondok; bámulattal tapasztalják majd, hogy az
egyszerű emberek mily hősies odaadással segítenek gyakran
egymáson 1

Az apostolnak pénze nincs; pénzt nem adhat, de min-
denkinek odaadja önmagát. «Omnia impendam et superin-
pendar ego ipse», s kitart ebben a szolgálatban még akkor is,
mikor látja, «etsi plus diligens minus diligat.» Vigaszát képezi
az Úr Jézus Krisztus, aki a legnagyobb szeretet indulatában
önmagát adta oda azokért, kik nem szerették, hanem gyűlöl-
ték; de ugyanakkor tudta azt is, hogy e szeretet áldozatában
fölmagasztaltatik, minden szíven győz.

E győzelmes, apostoli szeretet legyen eszményképünk,
s ha nincs is pénzünk, legyen szívünk, melyet személyes
szolgálatban felváltsunk. Ezt kell nekünk már itt egymás
közt is gyakorolnunk, s ha ezt a szeretetet gyakoroljuk és
meleg szívünket, egyéni szolgálatunkat belefektetjük, meg-
édesítjük életünket, érezni fogjuk, hogy legszebb erény a
testvéri szeretet, mert más erényben csak egy darabja lehet
az embernek, ebbe az erénybe az egész ember felmegy. Nos
és mi az apostol? Ember, ki egy gondolatnak él s úgy él,
hogy életét emészti föl érte! Önmagát fölemészteni mások
éltetésében — ez az apostoli szeretet!
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III Apostoli áldozatkészség.
(1903)

K. T. U. I Álljunk meg mégegyszer Szent Pálnak sírjá-
nál, csináljunk «statio-t ad Sanctum Paulum» és hallgassuk
meg azt a második éneket, melyet a korinthusi levélben
prózában zeng az apostol lelke: Libenter suffertis insipientes:
cum sitis ipsi sapientes. Sustinetis enim, si quis in servitu-
tem redigit, si quis devorat. Vannak köztetek is ingadozó
lelkek; de én azt nem tűrhetem, hogy titeket félrevezessenek,
korinthusiak; gondoljatok arra, hogy mit tettem értetek 1
Bízzatok bennem, mert szenvedtem érettetek, buzgósággal
akartam meghódítani telketeket. Szenvedtem testemben,
szenvedtem lelkemben. Periculis fluminum, periculis latro-
num, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in
civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in
faisis fratribus Sollicitudo omnium ecclesiarum. Nyomja
a telkemet egy félvilág terhe. Aggódom, nincs nyugtom: quis
infirmatur et ego non infirmor, kicsoda szenved, hogy ne
szenvedjek vele? Quis scandalisatur et ego non uror? Kicsoda
szenved kárt lelkében, kicsoda zavarodik meg s én nem égek
a buzgóságtól érte? Mivel nem vagyok képes máskép bírni
veletek, kitárom mindezt, hogy talán ennek emlékével meg-
hóditlak titeket.

Talán nem tudtuk volna meg, hogy mit szenved Szent
Pál, ha szívének e kiárasztásával nem akarta volna meghódí-
tani a korinthusiakat. K. t. u., aki akar a lelkekért dolgozni,
annak okvetlenül buzgónak kell lennie, s aki buzgó akar lenni,
annak okvetlenül kell szenvednie. Buzgóság, amely a szen-
vedést nem veszi programmjába, mindenesetre ál-buzgóság
lesz. Lélek, mely kíméli magát, mikor telkekről van szó, az
ne kecsegtesse magát, hogy a lelkeket meghódítja.

1. Es miért kell a buzgóságnak, ha az akar lenni, szen-
vednie? Kívánja ezt először az isteni Megváltó maga, mert
Krisztus ezeket az utakat taposta ki az apostolok számára.
Aki az Ür Jézus nyomában akar járni, annak szenvedni,
küzdeni, lemondani kell. Az Úr Jézus azt a szőlőtőkét, mely-
nek venyigéi aranyos gerezdekkel, gyönyörű lombbal ékes-
kednek, kavicsos földbe ültette, karót tűzött melléje, mely az
ő szent keresztje. Aki nem köti a venyigét a karóhoz, gyü-
mölcsöt nem remélhet. Mert a venyige, ha buján is hajt, de
a főidőn kúszik, virágait elveszti, a szél a kőhöz csapdossa,
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leszedi a hímport, gyümölcs nem lesz rajta. Fel kell kötni
azokat a venyigéket a kereszthez. Minden tökéletességi fokon
az Ür Jézus áldozatot követel; az apostoli munkásokat sem
veszi ki e kötelezettségből; azoktól önmegtagadást és áldo-
zatot vár. Valamennyi apostol e részben úgy hasonlít egymás-
hoz, mint egyik tojás a másikhoz, mind krisztusi arc. Ezen a
krisztusi arcon ül a méltóság kifejezése, de van rajta szent
ború is. Ezt az árnyat a gond veti rá. Mindezeken az arcokon
elomlik a szépség, de felszántják azokat a szenvedés baráz-
dái is. Ezeket a barázdákat a küzdelem, a kin szántja belé-
jük. Mert minden apostol szenved és aggódik; siratja gyönge
gyermekeinek botlásait; bántja őt visszaesésük. Bántja őt a
világ érzéketlensége. Aggasztja a lelkek üdve s elszomorítja
a lelkek kárhozata. E vonások az Úr Jézus vonásai s minden
apostolon föllelhetők. Valamennyiükről lehet elmondani
Szent Ferenc meséjét, hogy volt valahol egy király és fele-
ségét a sors csapása elszakította tőle, ki is pusztába kerülve
nevelte gyermekeit. Megemlékezvén pedig uráról évek múl-
tán, elküldte hozzá fölnőtt gyermekeit. A gyermekek aggód-
tak, hogy a király meg nem ismeri őket s kérdezték anyjukat:
Mit szóljunk, ha a király elé jövünk, honnan tudja meg, hogy
gyermekei vagyunk? 1 «Ne féljetek, arcotokra néz és meg-
ismer.» Minden apostol arcán ott van a krisztusi vonás.
Az önzetlen, áldozatos lélek. Ne gondoljuk, hogy mi más
utakat találunk. Áldozatot hozni, az legbiztosabb útja az
apostoli szeretetnek, legbiztosabb kulcsa a lelkek meghódí-
tásának.

2. Azonban nemcsak azért kell áldozatosakká lennünk,
hogy az isteni Megváltóhoz hasonlítsunk, hanem önérdekünk
is kötelez minket az áldozatra, mert aki buzgó akar lenni,
annak saját maga lelki javáért áldozatot kell hoznia. Magunk-
nak teszünk szolgálatot, ha áldozatos lelkek leszünk. Ez úton,
az áldozatok útján biztosítja Szent Pál saját maga üdvét,
ez úton kell nekünk is járnunk, ha üdvözülni akarunk. S most
nem is a szenvedélyek leküzdésére vonatkozom ezzel, hanem
inkább arra, hogy a buzgóság és az áldozatkészség együtt
jár. A buzgóság áldozatból él, abból táplálkozik. Mennyi
áldozatot követel az a kifeszült lélek, melyről Szent Pál írja:
Elfeledkeztem arról, ami mögöttem van, csak azt látom,
ami előttem van. Mindig csak azt látom, ami hiányzik még
nekem; hogy mit értem el, fel nem számítom. És mi minden
hiányzik még nekem? Végtelen sok. Hány lélek vár még
rám, hány nyomorult és tehetetlen, hány eltévelyedett, hány
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a világ gondjaitól feltartott vár szabadiítót? Ugyan hány?
Meg se tudom, hogy hány, ha buzgó nem vagyok. Mert ezt
a privilégiumot, hogy legyen szemem és ne legyen hályog
rajta, s hogy megérezzem a világ baját és ne legyen kő a
szivem helyén, csak akkor nyerem el, ha áldozatkész lélek
vagyok. Az ilyen úszik az ár ellen; s ki nem fárad, mert
aki a kezét az ekére tévén, visszanéz, nem érdemes a meny-
nyek országára, mondja az Úr Jézus. Az, aki tétováz és nem
akarja az ekevassal a földet túrni, aki a már fölszántott
barázdákon éldeleg s nem nézi a még föl nem szántott nagy
mezőt, nem érdemes a Krisztus országára. íme, mennyi
munka, fáradság és áldozat! S hozzájárul az a belső munka,
mely elcsigáz, a lelkekért való tépelődés, önemésztés, mely
kiszi, elfáraszt s gyöngít. Áldozat, áldozat kell neked, buzgó
lélek, a tökélyesbülésnek minden fokán; akár a tisztulás
útján jársz, akár a felvilágosulás útján, akár haladó vagy,
akár már az egyesülés magaslataira törsz, mind ez az út küz-
delmes út, áldozatok nélkül nem haladhatsz rajta. Az bizto-
sítja csak lelkünk üdvét, az tesz minket érzékkel bíró lei-
kekké, s nem enged pihenni; mert jóllehet sok kegyelmünk
van s a kegyelmet föl is használjuk, de a kegyelmek láncának
csak az egyik végét tartjuk kezünkben, a másikat meg be nem
akaszthatjuk. Csak ha a jó halállal be lesz akasztva az örök
révpartba a másik lánc-vég, csak akkor pihenhet el tulajdon-
képen az áldozatkészség.

3. Harmadszor, k. t. u., áldozatot kell hozni, mert az
ember embereket munkál, lelkekkel dolgozik, szenvedélyek-
kel küzd, s ez a matéria porfirnél keményebb; a lelkek oly
nehezen kezelhetők; a szenvedélyek vadállatoknál vérszom-
jasabbak. Ha az ember porfir-követ munkál meg, végtelen
sok acélvéső kopik el bele, míg egy alakot váj ki benne:
hasonlóképen aki lelkeket munkál meg, sokat izzad, szenved,
gyötrődik; szikrázik és csorbul, s az mind fáj 1 Mert az embe-
rek nem veszik észre saját érdeküket és képesek azokat
elhanyagolni, mindenféle alacsony érdekért feladják a leg-
nagyobb érdekeket. Aki e lelketlenséggel akar küzdeni, annak
okvetlenül hősnek, kemény munkában megacélosodott mun-
kásnak kell lennie. Kell sokat és buzgón imádkozni, kell
magunkat mélyen megaláznunk, kell az emberi telkeknek
változékonyságával számolnunk. Nem lehetünk egészen
nyugodtak, míg a haldoklónak le nem csuktuk a szempilláit
s nem vittük át szinte kezeinkben lelkét a föloldozás kegyel-
méből az Isten színe elé. ó, mily munka és mily gond! Aki
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a lelkeket szereti, abban az szenvedéllyé válik, szenvedéllyé,
mely olyan, mint a tűz, harapódzik egyre és nem mondja,
hogy elég, felszítja munkaerőnket és áldozatos szeretetté és
buzgalommá változtatja azt. Gondoljanak arra, hogy egy
faluban, hol 100 lélek van, az apostolnak százféle vesze-
delemmel, százféle visszavonással kell megküzdenie. De te
lelkeket mentsz, ez a gondolat nyugtat meg minket. Tu ani-
mam lucraveris 1 S ez a legnagyobb tény! Mert bármit teszesz
és bármilyen költségen emelnél intézeteket, segítvén a sze-
gényeket, mindezzel nem teszesz oly nagy jó.t, mint ha egyet-
len egy lelket üdvözítsz! Az apostol sem akar más dicsőséget,
mint azt, hogy ő lelkeket menthet. Ha van szenvedély, mely
képes az apostoli lelket áldozatra vinni, úgy ez a lelkek üdvö-
zlésének vágya, semmibe sem venni az áldozatot, ha lelke-
ket menthet. «Ti vagytok a mi dicsőségünk», ti, mondja Szent
Pál a hívekről. Nem akarok más koszorút, nem akarok más
virágot, mint azt, amelyet szeretetemnek tüze nevelt.

Hol nyílnak pedig ezek a virágok? Mindenfelé, a népnek
szenvedő rétegeiben csak úgy, mint a királyi udvarokban.
Nyomorult földből fakadoznak, sárból, de az Isten kegyelmé-
nek s a gondos nevelésnek erejében, melyben én részesítem
őket, fejlenek. K. t. u., ha kegyetek kint ismertek már buzgó
papot, azt nagy kegyelemnek vegyék, mert látták, mit kell
tenni, mennyire kell szenvedni, bánkódni, mennyit szomor-
kodni a lelkekért; a buzgó pap nagy kegyelem egy kispapra
nézve. Valamint nagy baj, ha lanyha, rest, béreslelkű papok
közt nőttünk fel, mert így kevés lendületben részesültünk a
gyakorlati élet részéről. Már pedig mi nem dicsekedhetünk sok
buzgó pappal, keveset látunk abból a buzgalomból, amelyet
a szentek kifejtettek s azok, akik az ő nyomukban jártak.
K. t. u., ne fegyverezze le az önök fiatal buzgóságát a nyo-
morult példák szemlélete. Ne nézzenek azokra, qui retro sunt,
hanem azokra, kik ott elől ragyognak. Gondoljanak az apos-
tolokra, akik világot mozgattak, akik azt a szent keresztény-
séget nevelték: csupa vér, csupa verejték, csupa áldozat.
Csont és vér termékenyítette meg a világ szántóföldjét. Az
apostoloknak örökébe akarunk mi lépni, mi is buzgó és láng-
lelkű papok akarunk lenni. K. t. u., ha ily lelkek akarnak
lenni, áldozatos lelkek legyenek, iparkodjanak megtagadni
önmagukat nemcsak a szigorú kényszerűség miatt, hanem
az apostoli szeretetnek lendületes, derült motívumaiból is.
Én akarok küzdeni, akarom magamat a küzdelemre nevelni,
akarok áldozatos lélek lenni, s már jókor hozzászokom, hogy
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áldozatokat hozzak. S be nem érem azzal, hogy magamért
hozok áldozatot, hanem már most akarok áldozatot hozni
az Úr Jézus Szentséges Szívének a lelkekért és azért, hogy
buzgó pap legyek. Akinek van már erre érzéke, az észre
fogja venni, hogy ez a felfogás nemcsak erőt ad, hanem vigaszt
is ad. Jól érezzük magunkat mindazokban az áldozatokban,
melyeket az apostoli buzgóság sugallataiból hozunk. Vágyó-
dunk korona után, mely lelkekből van kötve, hogy az apos-
tolhoz és az apostol által Krisztushoz hasonlók legyünk.

Farsangvasárnapra.
I. Jézus Szentséges Szíve.

(1899)
K. T. U. 1 Magna de Christo sentire, eximiae virtutis

est — mondja Aranyszájú Szent János; Krisztusról nagy
fogalommal bírni és ennek a fogalomnak a behatása alatt
cselekedni — kitűnő erény. Valóban a fogalom adja első-
sorban is a meggyőződést, legalább ez az első kelléke; nagy
eszmékről meggyőződni máskép, mint azokat magasztosan
és lelkesen felfogni, nem lehet. De úgy látszik, hogy nem
szabad a fogalmaknál maradni; magna de Christo sentire
nemcsak azt jelenti. Érezzük, hogy itt az egész embernek
bele kell menni a gondolatba, azt pedig csakis ésszel tenni
nem lehet, ahhoz szív kell; magna de Christo sentire, nagy-
lelkűen érezni Krisztussal szemben, kiváló erény; nagy-
lelkűen úgy, hogy az Úr Jézusnak adjuk át magunkat, ki
tudunk tartani mellette hősiesen, következetesen, elszántan;
fel tudunk áldozni életet, sok küzdelmet, reményeinket hozzá-
fűzzük, belőle élünk; ez a nagylelkű érzés és gondolkozás
Krisztussal szemben: nagy, kiváló erény. Már pedig ez java-
részben a szívből való; a gondolatok nem ragyognak és nem
gyúlnak ki soha, ha szivünk lángján nem hevítjük. Fiziká-
ban lehetetlen, hogy a fény hő nélkül legyen, a pszichológiá-
ban azonban lehetséges, hogy nagy gondolatok nem moz-
gatnak, nincs hevük, mert szívünk nem ég. Ha tehát nagy-
lelkűen érezni és gondolkozni akarunk, járjunk a szív iskolá-
jába; ha magasra akarunk törni gondolatainkban, ne bízzuk
magunkat az ész fényére, vegyük hozzá a szívnek melegét;
menjünk egyenesen oda a szívbe és a szívhez: az Úr Jézus
Szentséges Szívéhez, tartsuk oda szívünket ezen Szentséges
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Szívhez, kölcsönözzük ki ezen Szívnek dobbanásait, dobban-
jon vele a mi szívünk is, akkor fogunk nagylelkűen érezni
és gondolkozni Krisztussal szemben. Mindenesetre a Szent-
léleknek, aki korszakok szerint más-más kegyelmet osztogat
az egyháznak, kiváló ajándékát kell az Úr Jézus Szentséges
Szíve tiszteletében látnunk, és mindnyájunknak, már azért
is, hogy a Szentlélek indításának megfeleljünk, kiváló tisz-
telőivé kell lennünk az Úr Jézus Szívének.

De, hogy önöket erről meggyőzzem, más gondolatok
helyett figyelmüket irányzóm az egyház történetére.

1. K. T. U. ! Körülbelül 300 év óta ragyog áhítatunk
egén Jézus szive. Hát 1600 évig hol volt? 1600 éven át nem
tudta azt az egyház, hogy Jézusnak van szíve? Hát nem volt-e
azoknak a nagy görög és latin egyházatyáknak finom és
gyengéd érzékük, hogy eltalálhassanak nagylelkű érzés útján
az Úr Jézus Szívéhez? Hiába okoskodunk, erre egy felelet
van: a Szentlélek maga tűzi oda az egyház elé azt, ami
neki való. És tény, ha a történelmet tekintem, más feleletet,
amely kielégítene, amely valamikép megoldaná ezt az én
kétségemet, nem találok. Azt akarja az Isten most, hogy
az ember a buzgalmat, a mély kereszténységet, főleg pedig
az apostoli, papi lelkületet az Úr Jézus Szentséges Szívéből
merítse. Szent Vazulnak és a Gergelyeknek áj tatosságában
nem találom ezt a vonást: az Úr Jézus Szívét. A Gergelyek
kora a klasszikus kifejezést viseli homlokán, előkelő s valami-
kép merev, azt a nemes, finom szubjektivizmust nem értette;
pedig a szív a szubjektív világnak színtere. A régi tévelyek
az emberiség figyelmét egyre a kereszténységnek legmélyebb
titkára, Krisztus istenségére irányozták, és e fölötti küzdel-
mükben és harcaikban úgy látszik, mintha a szívet s az emberit
szem előtt tévesztették volna. Nem mintha az első herezisek
között is nem voltak volna olyanok, amelyek Krisztus ember-
ségére vonatkoztak; voltak; mondták, hogy Krisztusnak
nincs teste, mert ő Isten és az anyag rossz, hogy Krisztusnak
nincs emberi akarata, mert az emberi akarat ellentétes lehetne,
de mikor emberséggel foglalkoznak, azt filozófiai szempont-
ból, a dolgok lényegét s kivált az Isten fönségét tekintve
teszik. Az Istenember pszichológiája, istenemben érzése s
akarása még nem szerepel náluk. Az isteni Gondviselés azt
akarta, hogy a kereszténységnek ez a gerince és tengelye,
Krisztus istensége és a Krisztus istenségébe fektetett hit
sziklakőzetté váljék. Csak később, mikor a szikla már állt,
kezdi borítani pázsit, akkor nő ki rajta a leggyengédebb
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érzelem virága, az áhítat Krisztus embersége és különösen
Szent Szíve iránt.

De azért nem úgy van, mintha ezt a vonást egészen
és teljesen nélkülözné a régi történelem. A lyoni és viennai
vértanúk szenvedésének leírója Blandinus és Sanctus vér-
tanúságáról szólva csodálkozásának ad kifejezést a fölött,
hogy a fiatal diakónus és a leány ily rettenetes kínokat bírtak
kiállani, s okul azt hozza föl, mert az az eleven víz tartotta
bennük a lelket és üdítette fel őket kínjokban, amely az
Úr Jézus szívéből folyik. Tán ez az első hely, ahol az Úr Jézus
Szíve egyenesen és közvetlenül mint a kegyelemnek kútfeje
meg van említve. A középkornak, ah, annak nagy szíve volt,
de különös, hogy e lángoló szívek kiváló figyelmét, amelyek
pedig éreztek Jézus Szívével, senkinek sem sikerült Jézus
Szívére fordítania. Kell-e lángadozóbb lélek, mint a keresz-
tes hadak gyujtogatója, a clerveaux-i apát, Szent Bernát?
Szent Bernátnak áhítata Jézus Szíve körül is forog, de még
nem volt itt az idő, hogy Szent Bernát, aki a világot moz-
gatta a Szajnától a Rajnáig, az Ardennektől az Alpesekig
és aki beszélt latinul és franciául a németeknek, s jóllehet
egy szót sem értettek belőle, mégis utána tódultak, ez az
ember nem mozgatta a keresztény áhítatot Jézus Szivével;
rámutatott Jézus sírjára, s a templáriusok fehér köpenyegére
nem a szívet, hanem a véres keresztet tűzette. Menjünk
tovább I Egy másik lángadozó szenttel találkozunk, akin
Krisztus öt szent sebe kiverődött. Látom a vézna, hala-
vány alakot, amint jár-kel az Alvernia hegyén, Krisztus
dicsőséges szegényét, Assisi Szent Ferencet; szeretetből szere-
tetet merített, sebből sebet vett, s jóllehet Assisi Szent Ferenc
Krisztus Jézus Szíve sebét is hordozza magán, de a Szent
Szív áhítatát sehol se vezette be. Tanítványa, Szent Bona-
ventura ír Jézus Szívéről; de hogy a Szent Szív a szerafikus
rendnek s áhítatának új tűzhelye legyen, arra nem gondol.
Ott van a másik hírneves és befolyásos egyházi rend. Látom
Szent Domonkos fehér gyapjúruhájában Szienai Szent Kata-
lint, aki úgy tudott olaszul beszélni, mint alig valaki az ő
korában, aki városokat békített és véres ellenségeskedéseket
megszűntetett; ki a pápát visszahozta Avignonból Rómába,
akinek maga az Úr Jézus megmutatta lángadozó Szívét,
sőt Katalin oldalából kivette szívét és a maga szívét tette
helyébe, hogy úgy érezzen, mint Krisztus: ez a Szent Katalin
semmit sem szól Jézus Szívéről, csak Jézus véréről. Egyszer
mintha nem is kerülhette volna el, szinte beleakad, egy alka-
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lommal kérdezi Krisztus Urunkat: És mért szúrattad át,
Uram, oldaladat? Azt várjuk, hogy most okvetlenül a szív-
ről lesz szó; de az Ür Jézus feleli: «hogy megmutassam
szívem kincseit és végtelen szerelmét» és ezzel vége lett.
Szent Katalin azóta is csak a vérről álmodozott s a szívről
nem beszélt.

2. Hát mit akar az Úr Jézus Szentséges Szíve most?
Okvetlenül azt kell mondanom: bizonyára vannak különös
szándékai, s biztosít arról maga Szent Mechtild, vagyis inkább
Szent János evangélista, aki Szent Mechtildnek azon kér-
désére: «Hogy van az, hogy Jézus Szívén pihentél és erről
a Szent Szívről evangéliumodban nem beszélsz?» — azt
feleli: Fel van tartva ez a későbbi időkre: «in tepescentem
et torpescentem mundi aetatem»; midőn a szeretet kialszik,
midőn a szívek szeretni többé nem igen tudnak, akkor
nyilatkozik meg majd a Szent Szív, és tényleg boldog Alacoque
Margitnál, mikor a Szentséges Szív kinyilatkoztatja magát,
nemde ugyanazokat a húrokat pengeti: «torpescens caritas»,
arra való ez a Szentséges Szív, hogy ezeket a szíveket, melyek
el vannak zsibbadva és többé a nagy gondolatokat, az áldo-
zatos érzelmeket felfogni nem képesek, fölhevítse.

És ki akarna ennek az útmutatásnak ellentállni és az
Úr Jézus Szentséges Szíve vonzó igézetét megvetni? Ki
akarná egyik fülén be, a másikon kiereszteni azokat a fen-
séges ígéreteket, amelyekkel az Úr Jézus szíve mintegy sok-
pontú szerződésben lekötelezi magát, hogy azokat a lelke-
ket, amelyek szívéhez bizalommal jönnek, felvillanyozza, új
embert alkot belőlük, azok a lelkek, amelyek szeretni nem
tudnak, szeretni megtanulnak, azok a papok, akik apostoli
papok akarnak lenni, az Úr Jézus Szentséges Szívében a
legmegrögzöttebb bűnösök megtérésére is elegendő kegyel-
met merítenek. Meglehet, nem akarom önöket ijeszteni,
meglehet, hogy nem érzik magukban ezt a vonzalmat Jézus
Szíve iránt és nem tudnak talán még most úgy lelkesülni,
benne bízni és megnyugodni, belőle lendületet és hevülő
szeretetet meríteni; nem baj, ezt is kérni kell. Magna sentire
de Christo, eximiae virtutis est, nagylelkűen érezni Krisz-
tussal szemben, kiváló erény. Ha valakinek szívét melegíti
Jézus Szentséges Szíve, ez nagy, kitűnő kegyelem. És ezt
a kegyelmet nem kell-e kérni? nem kell-e kedvéért a meditáció
ekevasával felszaggatni a közöny hantját? Nem kell-e a nagy,
szép gondolatokat, melyeket Jézus Szívéből az evangélium
és a szentek révén szerzünk, eleven mag gyanánt önmeg-
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tagadásunk barázdáiba elvetnünk? Csak ez úton remélhet-
jük, hogy szívünk is majd egyet dobban, és ez a dobbanás
meleg érzés, részvét, szeretet, lelkesedés lesz az Úr Jézus
Szívében.

3. Az egyház történetéből vont érven kívül a mai világ
irányzata is buzdít Jézus Szíve tiszteletére. Korunk minde-
nütt csak az emberit és az embert keresi, még a vallást is
természetessé akarta tenni; naturalizmus, verizmus uralko-
dik a művészetben; közvetlenség mindenütt; embert nevelni,
emberileg érezni, embert tisztelni, ez a kor iránya. Legyünk
vallásosak és erényesek, de emberileg; uralkodjék közvetlen-
ség Isten és ember közt; legyen a vallásos érzület szívünk-
ből fakadó, ne legyen ez ránktukmált érzelem. E fölfogásnak
az Úr Jézus Szívéhez kell vezetnie. Igen, mi úgy akarunk
érezni Istennel szemben, mint atyánk-, urunk-, királyunkkal
szemben.

Jézus a mi testvérünk és szeretett mesterünk; tőle
tanulunk gondolkozni, érezni, szeretni. Nézd e Szívet, ha
Istenről méltóan gondolkozni s őt szeretni akarod. Isten
gondolatai és gondjai nekünk Jézus Szívének aggodalmai;
Istennek tervei a vajúdó Szent Szívnek vágyai. íme a vallás
Jézus Szívén emberivé lett I Viszont egész életünket, bút,
bánatot, örömet, gondot, aggodalmat, félelmet, mindezt istenít-
hetjük Jézus Szentséges Szíve érzelmeivel egyesülvén; ami
bánt egyedi életünkben, ami botránykő a világ járásában,
ami a lelkesedést emeli, a buzgalmat lankasztja, mindazt
ember-isteni érzelemmé olvasztva megtalálják az Úr Jézus
Szentséges Szívében. Kivált pedig, ha a bűn bánt, ha saját
bűneink ijesztenek s a világ bűnei keserítenek s engesztelést
s vigaszt keresünk, mily fenséges engeszteléssé váltja ki
keserűségünket s bánatunkat az Úr Jézus Szíve iránt való
áhítat.

Farsang van, k. t. u.; mutassuk be az Úr Jézus Szíve
iránt ápolt vonzalmunkat az engesztelés, megkövetés, meg-
kérlelés érzelmeivel. A megkérlelés gyakran hathatósabban
ébreszti föl a szeretetet, mintha közvetlenül szeretetre akar-
nék gyullasztani szívünket. Egyesítsük megkérlelésünkkel
áldozatainkat. Az áldozat a szeretet eleven idege; engesz-
teljük meg az Úr Jézus Szentséges Szívét önmegtagadásaink-
kal, buzgó, fegyelmezett élettel; apró áldozatokkal, amelye-
ket az engesztelés koszorújába fonunk, okvetlenül kieszkö-
zöljük az Úr Jézus Szíve szeretetét, ha nem a lángját, legalább
szikráját; ha nem delelő hevét, legalább hajnalhasadását.
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II. A szent szeretet iskolája.
(1900)

K. T. U.! Nem nehéz szeretni az Istent; sőt azt kell
mondanom, hogy az Úr mindenképen megkönnyítette ezt
nekünk. Legalább a nemes és Isten kegyelmétől átjárt s
sugallt léleknek nem nehéz az Istent szeretni. Nem nehéz az
Úr Jézust szeretni, miután ő tényleg egy lett közülünk, bele-
állt életünkbe, viszonyainkba és oly közel van hozzánk, hogy
szinte lehetetlen, hogy szivünk fel ne melegedjék közelségétől.
Ügy bánhatunk vele, mint bárkivel közülünk; akarja, hogy
a közönséges életnek szolgálatait vele szemben teljesítsük,
hogy a szerető szívnek figyelmét, érzelmeit, áldozatait neki
bemutassuk. Jó néven veszi, ha előtte, kivált templomaiban,
a legnagyobb figyelmet tanúsítjuk; ha lábujj hegyen járunk
körülötte tiszteletből, szeretettől; ha virágot letörünk és
odatűzzük az oltárra; ha röpimával feléje emelkedünk. De
azt gondolom, hogy a szeretetnek e természetességét és köz-
vetlenségét illetőleg semmi sem lep meg annyira, mint az Úr
Jézusnak az a kívánsága, hogy iránta való szeretetünk szána-
kozó szeretet is legyen. Jézus panaszkodik, panaszolja szívének
kínját s várja, hogy mi eltaláljuk szívünk sugallatából a
hangot, mely a sírásra felelni, fájdalmát enyhíteni, panaszát
csitítani tudja. Semmi sem bizonyíthatja jobban, hogy
Krisztus egy közülünk; Jézus szeretetének közvetlenségét s
szeretetünknek iránta természetfölötti természetességét semmi
sem tünteti fel úgy, mint az, hogy Szentséges Szíve részvétet
keres, elégtételt szomjaz. Ügy-e az okoskodó embernek ez
szeget üt fejébe; különös, bizarr gondolatnak látszik előtte,
hogy az Isten szánalmat keres. Hogyan, mikép szánjuk meg
az Istent? Mit nélkülöz a minden? Mit adjunk a végtelennek?
E gondolatok a nehézségek borúját öntik a gondolkozó fölé;
de a szív ebben különös nehézséget nem talál. Tapasztalásból
tudja, hogy e világon minden az ellenkezés, a harc, a törtetés
útjain jár; tudja, hogy minden, tehát az Isten, tehát az Úr
Jézus is, aki beleáll ebbe a világba, annak okvetlenül szeretni,
de szenvedni is kell; sőt minél inkább s minél nagyobbat
szeret, annál több jut ki neki a gyötrelemből. Az Úr Jézus-
nak érdekei vannak a földön, és ezek az érdekek harcba vannak
beleállitva; hogy pedig, aki harcol, sebet ne kapjon, még ha
Isten is, hogy aki küzd, vereséget ne szenvedjen, még ha
Jézus is, túlsók volna a csodából, s tényleg nem is történik.
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1. Az Úr Jézus érdekei a földön egészen emberiek, és ami
emberi, bármi legyen, még ha legjobb is, annak bölcsőjét
küzdelem és harc ringatja. Még az erény is a harc útján törtet
előre. Tehát, ha az Isten beleállt a világba, szeretet, szenvedés,
küzdelem, győzelem és szánalom viszonyába állt bele.

Az Úr Jézusnak vannak törvényei, azokat meg lehet
vetni; ha vannak lelkek, kik el is ájulnak ezen vakmerőség
láttán, ha vannak, kiknek elszorul, sőt meg is reped a szívok
a bűn iszonyától: vannak viszont mások, kik Istent nem
tekintik s a bűnt úgy isszák, mint a vizet. Mit csináljon velük
az Úr? Sújtsa villámmal? Temesse örvényekbe? Az Úristen-
nek szent akarata bármily végtelen s abszolút legyen, itt a
földön csak mint hipothetikus akarat jár köztünk. Ha akarod,
megteszed, amit én nagyon kívánok, szeretek és megjutal-
mazok, de ha nem akarod, megvetheted. így állunk az egy-
házzal is. Az egyház az Úr Jézus teste. Mily harc folyik körü-
lötte 1 Vaj j on j óbban bánnak-e a misztikus testtel, mint bántak
a megtestesült igével? Mily megvettetés, üldözés, mily hideg
szívek fogadják mindenfelé 1 íme az Úr Jézus sorsa a földön.
Tövis és bojtorján terem számára is bőven, sőt úgy látszik,
szenvedésből s kínból seholsem kerül annyi, mint épen az
Isten ügyeiben. Tapasztalják ezt mindazok, kik hevülve,
lángolva Krisztusért, érdekeiért harcolnak s a szent ügyet
szolgálják; kis vártatva azon veszik észre magukat, hogy
töviskoszorú fonódott szívük körül. Non vivitur in amore
sine dolore 1

És minél nagyobb a szeretet, annál mélyebb a fájdalom.
Meglehet, hogy e töviskoszorúja az Isten-szeretetnek még
nem igen fonta körül szívünket; meglehet, hogy még nagyon
durva anyag vagyunk ahhoz, hogy az Isten-szeretetnek fénye
járjon át s hogy akadályt ne találjon bennünk, mely árnyékot
vet áttetsző fényének; meglehet, hogy még nagyon érzékiek
vagyunk ahhoz, hogy az Isten-szeretet bennünk azokat a
tiszta érzelmeket keltse, melyekből a fájdalom rózsái fakad-
nak. Mihelyt pedig a lelkiség elérte áttetszőségét, mihelyt
a szív érzelmei megtisztultak kellőleg: azonnal öntudatunkba
lép a bánat s a szánalom az Isten érdekeinek sorsa iránt,
melyek lépten-nyomon a rövidebbet húzzák s a szerető
szívekre a fájdalom árnyát borítják.

De, kedves barátaim, minek erről sokat filozofálni, mikor
az Úr Jézus határozottan kijelentette, hogy fáj neki, hogy az
emberek őt megvetik. Boldog Alacoque Margitnak határo-
zottan kijelentette, hogy szenved. Megmutatta szívét, mely
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végtelenül boldog az ő megdicsőülésében, de ugyanakkor
töviskoszorú környezi azt s kereszt árnyékolja be a szent
sebnek fájdalmát. Nem képzelhetek el magamnak lényt, még
a dicsőségben sem, mely érzéketlen legyen minden iránt, ami
neki kedves; nem képzelhetek el megdicsőült szívet, még az
Úr Jézus Szívét sem, hogy az ne érezze sérelmeit. S sérelmeit
érezni és szenvedni, az mindegy. De meglehet, sőt bizonyos,
hogy ez a szenvedés nem olyan, mint amilyen a földi kin és
gyötrelem; nem borul rá mint egy leteperő árny, nem mint
győzelmes gyöngeség. A szomorúság ott az örök örömbe van
foglalva, s a veszteség a végleges győzelemnek hordozójául
tűnik föl: így látja azt az a lélek, Jézus lelke, az isteni min'
dentudásnak csodálatos fényében, mely bevilágítja e világ
terveit, a harcok fejlődését s azt is, hogy a bűn, mely lándzsát
döf az ő szívébe, dicsőségét szolgálja már most is.

De hiszen nekem nem is az a feladatom, hogy tudjam a
megdicsőült szív szenvedését boldogságával megegyeztetni,
hanem hogy elhiggyem, hogy az a Szent Szív, mely annyira
szerette az embereket, viszonzásul csak megvettetést, közönyt
arat. Elég ez nekem ahhoz, hogy azt mondjam magamnak:
«Engeszteld meg ezt a szivet, szánd meg ezt a szivet». Reánk
nézve ez a legfontosabb következtetés.

A szeretetet okvetetlenül résztvevő szeretetté kell átvál-
toztatnunk s nem szabad megijednünk, hogy Isten iránt való
szeretetünk is a részvét, szánalom vonásait hordozza magán.
Nem mi adtuk rá; belőle, saját lényéből, Isten érdekeihez való
viszonyából verődtek ki rajta. Istent bántják meg az emberek;
a megsértett Istent sirassuk hát; az érzékies, eldurvult világ
nem érti s gyalázza Jézust, hálátlanul, szívtelenül, hidegen
viseltetik vele szemben: fájlaljuk e szerencsétlen viselkedést
s nyújtsunk elégtételt a meggyalázott Szent Szívnek s legyünk
meggyőződve, hogy ez az érzelem valóban tökéletes, valóságos
Isten-szeretet.

Azonban távol attól, hogy kételkedjünk, vájjon igazán
Isten-szeretet-e a szánakozó szeretet, ellenkezőleg meg
vagyunk győződve, hogy a szánakozó szeretet annyira igaz,
való Isten-szeretet, hogy még anyja is, dajkája is, iskolája is
a legtökéletesebb szeretetnek. Aki akar szeretni megtanulni,
az kezdjen szánakozni. Nem lehet szeretni sehol annyira a;:
Istent, mint a szánakozó, résztvevő szeretet szellemében. És
ez világos előttem. A tetszés szeretete, az amor benevolentiae
ugyanis sokkal nagyobb tökélyt tételez fel, mint a szánalom
szeretete. Az ember nehezebben tud mással őrölni, mint más-
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sal szenvedni; jobban illetődik meg felebarátjának könnyétől,
mint sugárzó arcától; már pedig a szívre, ha szeretni akar, leg-
fontosabb az, hogy meginduljon, meglágyuljon; a lágy érzel-
meknek porhanyós göröngyében könnyen virul ki a szeretet.
Ez lévén a SZÍV S a szeretet természete, Isten is ez oldalról tá-
madta meg, e gyökérrostján fogta meg a szivet. A theológusok
mondják, hogy az Úr Jézus azért szenvedett annyit, hogy az
embert meglágyítsa; szenvedett nem közvetlenül az Isten-
szeretet, mint inkább az emberszeretet miatt. 0 ti, kik az
úton átmentek, figyeljetek és lássátok, mily nagy az én szen-
vedésem, s ha meglátjátok, biztos vagyok benne, hogy meg-
lágyul tőle szívetek; Jézus vére valóságos permetező tavaszi
eső lesz, melytől szétmállik az érzéketlenség göröngye. Ami
Istent illeti, elég lett volna bármily kis szenvedés, mert a
legkisebb is végtelen értékű, de nem volt elég a kis szenvedés
arra, hogy a szeretet iskolája legyen. Ehhez olyan kin és
szenvedés kellett, mely belenyúljon az emberi szívbe és azt
összetörni képes legyen.

íme az Úr Jézus azért szenvedett tehát, hogy megessék
rajta szívünk; mi ez más, mint hogy résztvevő szeretetet
keresett s ennek révén kívánta meghódítani szívünket? Ne
feledjük tehát megszánni az Istent! Jézus kívánja, hogy
szánjuk őt, menjünk bele e meleg érzelmekbe s mutassuk be
neki az engesztelés szeretetét; e szeretet magában szín-
arany; de ha nem is volna az, még akkor is a tökéletes szere-
tetnek ez nyitná meg ajtaját.

2. A részvét Jézus iránt még más módon is jelentkezhetik,
s ez a mód is kiváló iskoláját képezi a szent szeretetnek. Ha
Istent igazán szeretni kívánjuk, iparkodjunk nemcsak a
magunk, de mások bűnén is szomorkodni. Azt mondod talán:
nekem szegény bűnösnek elég a magam bűne-baja, mit siras-
sam én másokét? Én ép ebből veszem érveimet: ha sok a
bűnöd, nagy szeretetre van szükséged; ha pedig ezt keresed,
mi az út? szánjad-bánjad mások bűneit. Engedjék meg, hogy
e különös felfogást értésünkhöz közelebb hozzuk.

A nagy bűnösnek úgy-e, minél tökéletesebb bűnbánatra
van szüksége, s e részben az ember gyakran érzi, hogy nem
tudja úgy bánni bűneit, ahogy szeretné. Valami gyengeség,
szellemtelenség van bánatában. Az önszeretet, az önérdek
beleéli a bánatba is s lehűti azt, mint az olvadó jég a vizet;
mindenütt ott állok én. Non est illustris sensus poenitentiae;
ha az ember még ott is magát keresi, magát helyezi a köz-
pontba, a szerelmes én körül forog a bánat is, mely azt a
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rossztól megóvni iparkodik s a bűnt mint a kárhozat okát
tekinti. Ha az ember annyira tudna felemelkedni, hogy itt
elsősorban Jézus érdekeiről van szó; ha elsősorban az Isten
gyalázatát látná a bűnben, úgy, hogy saját érdekeitől, pokol-
tól, boldogságtól is eltekintene, úgy-e az ilyen bánat édes
öntudatot s biztos reményt ébresztene az iránt, hogy amily
érdektelen, oly hathatós és bűntörlesztő? 1

No, hát hol találjuk ez érdektelen bánatot? Mily réven
növelhetjük azt magunkban? Szomorkodjunk másoknak
vétkein, sírjunk másoknak bukásán, s tiszta érdektelen fáj-
dalom fakad majd szívünkben 1 Ha látjuk, hogy a világ Jézust
feledi, hogy megfagy Szentséges Szívének lángjai mellett,
szent borzalom tölt el s megrémülök a meggyalázott Isten
sorsától; undorral telem el e sötét hatalomtól, mely egyedül
képes tönkretenni az Isten kegyelmét s szeretetét. Ily körül-
mények között a bűnt tényleg mint Isten gyalázatát, szen-
vedését fogom fel, nem magamat, nem az én büntetésemet
tekintem már a bűnben, hanem magára a meggyalázott Úrra
gondolok; megfeledkezem bajaimról s az ő sérelmei fölött
bánkódom. A szív így emelkedik kerülő úton önmaga felé.
Ez úton vezette a tiszta bánat magaslatára Dávidot is Náthán
próféta. Nem adta elő Náthán Dávid bűneit, nem förmedt rá
az Isten nevében, hanem előadta egy mesebeli embernek
gaztetteit, szívtelen keménységet, zsarnokságát, s bosszúra
gyűlt az alávaló ellen; szánta az Istent; ugyan kinek bűne
miatt? Bizony tulajdonkép a magáé miatt. így tesz velünk
is a szánakozó szeretet; ez a mi prófétánk; felénk jön s meg-
szólít: keresztény lélek, nézd, mit tesz a világ az Istennel;
utolsó sóhaja, legalacsonyabb érzelme előbbre való, mint az
Isten érdeke. Ha van benned nemes szív, állj oda s kárpótold
a megvetett Istennek szeretetét! Töröld le az emberiség hom-
lokáról a Kain bélyeget, iparkodjál, hogy, ahol most bűn sar-
jad, erény viruljon, legyen buzgalmad engesztelés a világ
gálád érzelmeivel szemben.

Íme, hogy felmelegszik az ember szíve a mások bűneitől,
és amit talán saját önszeretetének ellensúlyozása mellett nem
vett volna oly komolyan, azt most ugyancsak komolyan,
szíve bús érzelmeiben elítéli. S ugyan voltakép kinek bűnét
ítéli el, vagy legalább kiét is? Úgy-e mindannyiszor a magáét
is? így lesz a résztvevő szeretet az igaz, komoly bánatnak
iskolája. És ez a résztvevő szeretet nem marad meg ennél,
hanem apostoli buzgalommá fejük, mely nekimegy a világ
nemtelenségének és azt gondolja, ha mások oly hálátlanok,
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nekem kell a megvetett Istennek szeretetét valamikép kár-
pótolnom. Tesz, áldoz, sír, mindent odaad, csakhogy a gyalá-
zatnak valahogy végét vesse. íme az apostoli buzgalom, a szent
szeretet, apostoli odaadás — a résztvevő, szánakozó szere-
tet melegében. Aki ezt érzi, az belelép a meleg kereszténység
illatos kertjébe s a legszebb lelkek érzelmi közösségébe. Érti
Szent Ferencet, ki a perugiai erdőkben tud sírni. Érzi, hogy
osztozik valamikép Szienai Szent Katalin érzelmeiben, ki azt
mondá, hogy amint az Úr Jézus oldalából víz és vér folyt,
épúgy minden léleknek a szent vérben tüzessé, a vízben fáj-
dalmassá kell lennie; a vér jelenti a jegyesnek lángoló szere-
tetét; a víz pedig azt a hatást, melynél fogva a lelkek meg-
olvadnak a résztvevő, szánakozó szeretetben.

ó, k. t. u., megengesztelni az Úr Jézus Szívét, szomorkodni
mások bűnein; élénken érezni a világ aljasságát: ez az Isten-
szeretet elnyerésének biztos módja. A szánakozó szív részt-
vesz az Úr Jézus fájdalmaiban és örül annak, ha valamit is
tehet, ami a megbántott isteni szívnek kedves. S mialatt így
szánakozik, lélekben erősbödik az ember. Mert az Isten-szere-
tet sehol sem gyengít, még a könnyekben sem, sehol sem tesz
erőtlenné, még a gyengéd érzelmekben sem, hanem felkeni
a lelket áldozatos lélekké, amelynek szenvedélye: minél többet
tenni, minél többet adni; mindent odaad Istenért és magának
nem tart meg semmit.

E szánakozó szeretettel akarjuk az Úr Jézus Szívét főleg
e három napon át megengesztelni, és meg vagyunk győződve,
hogy mikor engeszteljük ezt a Szivet, ugyanakkor a magunkét
emeljük közel hozzá, megosztjuk gondolatait és azt, amit leg-
jobban akar megosztani velünk, mert leginkább válik hasz-
nunkra: fájdalmait.

III. Természetfölötti szeretet.
(1903)

K. T. U. 1 Mióta a mi szeretetünk az Úr Jézus Szentséges
Szívének jegyében áll, azóta a farsangi idő különösen az en-
gesztelő szeretetnek van szentelve. Ezt a szeretetet akarja föl-
kelteni bennünk az egyház; azért a mai evangéliumban ráve-
tül lelkünkre a passió árnyait; lélekben elkísérjük az Úr Jé-
zust, aki felmegy Jeruzsálembe szenvedni. Azonkívül a mai
mise leckéjében felolvastatja, elszavaltatja, elénekelteti a sze-
retetnek himnusát, melyet Szent Pál írt és élt: elmondja, hogy
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mi a caritas, hogy mily kincs, mily boldogság; «caritas patiens
est, benigna est, caritas nunquam excidit». Mikor ezeket hall-
juk, lelkünk elé lép Szent Pál izzó, tüzes lelke; szeretetet lehel
s szeretni hív föl. Magasra emelkedik, sicut aquila provocans
pultos suos, mint a sas, mely izgatja, hívogatja a magasba a
fiókjait. Valóban mint aquila, nem mint búgó gerlice tűnik fel
az apostol, s hogy szeretete csakugyan ilyen, hogy nemcsak
érzelem, hanem csupa erő és tett, azt az apostoli élet távlatai-
ból látjuk, melyek fölséges alakja körül nyílnak. Gyönyörkö-
dünk ezen a leiken, mely sírni tud elkeseredésében és bánatá-
ban, mely panaszkodni tud, mint az édesanya s ki nem fogy
sem szeretetéből, sem gondjaiból, elvisel mindent s nem törik
soha, frangit, non frangitur. Szent Pál lelke e részben valósá-
gos kincsesbányánk. Gyönyörrel és kincsvágyó lélekkel eresz-
kedünk beléje, mert felcsillan gondolataiban és életének törté-
netében a szeretet gyöngye s az áldozatos lélek aranyfonala.
Itt lehet szeretetet tanulni; hevülő, emésztő, könnyező, bán-
kódó, nagy'elkű szeretetet, s az apostol szívesen vállalkozik
tanítónknak; nincs forróbb vágya; kérdezzük meg tehát őt,
hogy mit tesz s mint kell szeretni.

Aki tudni akarja, hogy mit tesz szeretni, az ne nézze a
definíciót, ne kérdezze az észt, kérdezze a szívet. Ha az észt
kérdezi, kap két hideg szót; azt mondják: szeretni annyit
jelent, mint jót akarni. De az ember érzi, hogy az ilyen szere-
tet csak a könyvben van meg, a szívben máskép van; akarni,
az hideg szó, hideg, elvont fogalom s olyan a szeretetben, mint
a csontváz az örömtől repeső vagy a bánattól agyonkínzott
emberben. Olyan szeretet, mely csak jóakarat volna, sehol
sem létezik; ahol létezik, ott szenved, fél, csügged, lelkesül a
lélek. Tehát hagyjuk az elvont fogalmakat; hagyjuk a szerény
jóakaratot, s tekintsük meg a szeretetet, amint él és ég, s ne fél-
jünk ezzel az eleven szeretettel lépni Isten elé. Különben is
furcsa jelenség, hogy mikor Istent szeretni vagy bűneinket
bánni akarjuk, egyre oly halvány, elvont fogalmakkal dolgo-
zunk, melyek szíveket nem gyújtanak. Mintha bizalmatlan-
kodnánk érzelmeink iránt, vagy profán megnyilatkozásnak
tartanók az Istennel szemben. Félünk talán, hogy érzelmeink,
amelyek boldogságunkat s erőnket képezik, az indulat roha-
mosságában vagy a vigaszok édes élvezetében elfeledtetik ve-
lünk az észszerű és kötelességtudó cselekvést; félünk talán,
hogy az indulatok virágok lévén a szív kertjében, elhódítanak
majd minket illatukkal? Félünk, hogy mikor tettre kerül a
dolog, az érzelem illatos ködfelhője szétfoszlik, a virágos lepel
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eltépődik s a lélek gyöngeségében magára marad? Meglehet,
hogy a reális erény szolgálatában sürgetjük az elvont fogal-
makkal adott meghatározásokat, s arra a kérdésre, hogy mi a
bánat, azt mondjuk, hogy akarat, mellyel kívánjuk, hogy bár
meg ne tettük volna, amit tettünk; ha azt kérdezik, mi az
igazi, tökéletes szeretet, azt mondjuk, az a szeretet, amellyel
a legfőbb jót önmagáért szeretjük. Valóban ilyenkor látja be
az ember Kempis Tamás ama szavait: «melius est sentire com-
punctionem, quam scire eius definitionem». Jól tesszük, ha azt
a szeretetet és bánatot kívánjuk, melyet érezünk; kívánjuk
bátran, keressük bátran, folyton; s ha az Úr Jézus elé lépünk,
ne vessük le lábainkról az érzelmek saruit. Mert ha valamivel
szabad az Úr Jézus elé lépnünk, mindenesetre egész szívvel
kell hozzá közelednünk. Hozza el magával a lélek szívét, indu-
latát, szenvedélyét, szenvedélyes szeretetét, mely tud csüg-
gedni és lelkesülni, remélni és kérni, várni, tűrni és könnyezni.
Az egész szívet kell Isten elé hoznunk. E részben nagy kincs
nekünk a Szent Pál lelke, az a lélek, mely hódító apostol s nem
találja nyugtát sehol, s ugyanakkor azt mondja magáról, hogy
olyan, mint a dajka, úgy szereti híveit, úgy tud alkalmaz-
kodni, mint a dadogó anya, aki azért dadog, hogy gyermeke
beszéljen. Olyan lélek ez, hogy a halálba kívánkozik, mert
nincs a világon öröme, de aki ezzel a síró lelkülettel szívesen
bejárja a világot, hogy mentsen embereket. Ez a lélek amilv
erős, olyan édes, s amily természetfölötti, olyan természetes.
Szeretete erős mint az apostolé, s lelkes mint a prófétáé; vi-
harok szántják; szenved, csügged, elborul s ismét kiderül és
élvez s a harmadik mennybe ragadtatik. Semmiféle szenvedés-
től sem ment, százkilencvenöt botütés görnyeszti hátát; üldö-
zik, elfogják, szeretik, gyűlölik, s ő mindenen győz.

1. E természetfölötti szeretetben két irányzat van; az
egyik gyengéd: a szenvedő, a résztvevő, a lágy szeretető; a má
sik az erős, az izzó, a küszködő szeretető; az egyik inkább
passzív, a másik inkább aktív. Az egyik a concupiscibi-
lisnek jellegével bír, mely mézzel dolgozik, a másik az irascibi-
lis jellegét ölti fel, mely kővel, karddal, tűzzel dolgozik. A ter-
mészetfölötti szeretet mind a két irányt zárja magába, s maga
Szent Pál sorolja el a szeretetnek e kétféle jelzőit: «caritas
patiens est, benigna est...»s épúgy «plus anhelat quam valet,
omnia credit, omnia sperat». Első jellege pedig ép azért, mert
gyengéd, finom, érzékeny, az, hogy szenved: «caritas patiens
est». Aki szeret, az szenved. Ez érzelemnek eleven kommentár-
jai a mi szentjeink. Hogy tudnak ezek a szentek szeretni; a
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szív bensőségével fordulnak Jézus felé; úgy szeretik őt, ahogy
a szeretet szeretni szokott, gyengéden, félve, tapadóan. Hogy
félnek, hogy nem szeretnek eléggé, hogy szeretetük lehűl; fél-
nek, hogy az Úr nincs velük megelégedve s hogy majd elvonul
tőlük; gondolataik úgy járnak feléje, mint szemeik: oculi
nostri semper ad Dominum, s e szemekben annyi önfeledés s
a szeretett arcnak oly lázas tükrözése ég. E szemek a mélybe
hatnak, a lélekbe, a szívbe s érzik, hogy beléjük ég az Úr Jézus
Krisztus arca. Ezek az izzó, lelkes, szerető lelkek. Vizsgálják
meg, k. t. u., ezeket az alvajáró lelkeket; nézzék ezeket a
szomnambulákat, kik köztünk járnak, mialatt egy teljesen más
világban élnek. Nézzék ezeket az elragadtatásban éneklő lel-
keket! Veszik észre, úgy-e, hogy ezek mind az «Énekek énekét»
éneklik? Nézzék ezeket a túlérzékeny médiumokat, kik mind
az Isten szeretetéről beszélnek, más iránt érzéketlenek. Bármi
történjék velük s körülöttük, nekik csak egy feleletük van:
szeressük Jézust! Ezek a szentek mindig betegek, idegesek;
ám legyen, máskép szinte lehetetlen; akik az Úr Jézust úgy
szeretik, azoknak kell idegeseknek lenniök. Hol van az a
gyönge sodrony, mely a túlerős villamos áramtól el ne olvad-
jon? Hol van az a szervezet, mely kibírja az Úr Jézus izzó sze-
retetét? Betege lesz a szeretetnek. Kiszökik a szívük helyéből,
szívdobogásban, mindenfélében szenvednek, olyanok, mint
Néri Szent Fülöp, kinek három oldalbordája van kifeszítve;
annyira lüktetett szíve 1 De csodálkozzunk-e azon I Hát hol
az a gép, melyet túlnagy erő össze ne törne?

Ennek a tüzes, önfeledett szeretetnek legszebb vonása a
résztvevő szeretet Jézus iránt. Az Isten-szeretet is «caritas
patiens»; máskép nem lehet; az Úr Jézus is résztvevő szere-
tettel jött a világra, s vele szemben minden szeretetnek részt-
vevő szeretetté kell változnia. A kereszt alatt csak résztvevő
szeretetnek van helye; s a világban is nem lesz szív, mely
Krisztust mint atyját, nevelőjét, jegyesét szereti, mely ne
szenvedne valóságos kínhalált, midőn Krisztust bántalmazva,
érdekeit sötét éjbe borítva látja. Az ilyen lélekben fölsír a sze-
retet s hivatva érzi magát kárpótolni az Urat minden bánta-
Iomért, minden megvetésért: ecce ego, itt vagyok Uram én,
én, aki szeretlek, imádlak tégedet s ki forró szívemmel e nagy-
jégmezőt megolvasztani s kertté varázsolni kívánom. A Szent-
séges Szívnek tövis helyett ők akarnak fakasztani virágot,
ezeknek a sebzett és fájós lábaknak ők akarnak teríteni puha
szőnyeget és fölajánlják e célra, Jézus Szíve engesztelésére ön-
magukat, vérüket, mindenüket. Ettől a részvéttől izzva jár a
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mezőkön Assisi Szent Ferenc, keresztről nevezett Szent Pál;
meg-megállnak, mereven néznek maguk elé s csak azt hajto-
gatják: szeretet, szeretet, keresztre feszített szeretet, melyet
nem szeretnek. Megindulnak, megint megállnak ez eszelősei a
szent szeretetnek!

K. t. u., kegyetek fiatal lelkek, itt vaunak a szeminárium-
ban, mely annak a gyengéd, engesztelő szeretetnek vetemé-
nyes kertje. Ebben a kápolnában, a szentáldozásokban eleget
kell tennünk az egész egyházmegyében elkövetett tiszteletlen-
ségért, hidegségért és szentségtörésekért. Ebből a házból kell
kiindulnia annak a melegnek, amely fölmelegítse a megder-
medt szíveket; innen kell kicsapnia annak a tűz-lángnak, mely
az érzéketlenségbe merült lelkeket fölvilágosítsa és fölgyujtsa.
Ide kell futnia Krisztusnak, ez legyen az ő menedék-kövei Ha
az isteni Megváltó nem talál szeretetet kinn, itt kell neki szere-
tetet találnia. És mily szép dolog volna, ha százhatvan buzgó
kispap őszintén résztvevő, az Úr Jézus szeretetét engesztelő
szívet hordozna magában. Mily nagy, mily fönséges reménye-
ket és megnyugvást támaszthatna kegyetek szívében e körül-
mény hivatásuk iránt. Úgy-e, k. t. u., föl kell húzni azt a húrt
a szívben, mely résztvevő szeretettől rezeg, fel kell szítni azt
a lángot, mely lelket melegít. Mindenkinek már becsületből is
engesztelő lélekké kell lennie; mert ha itt a szemináriumban,
zárt falak közt nem is vétkezünk, ez nem nagy érdemünk;
hogy érdemünk legyen, mások bűneit kell törlesztenünk.

2. S most még valamit a szeretetnek másik irányzatáról,
melyet tulajdonkép máris jellemeztem, mikor a szeretet en-
gesztelési vágyáról szóltam. Mert hiszen az engesztelés a tö-
rekvő, a szeretett Jézusért harcra s áldozatra szánt léleknek
érzelme. Míg tűr, sír és szenved, addig passzív, de mikor föl-
ébred s kiáll a küzdtérre, akkor már küzdelmes, már aktív.
Minden szeretet aktív is. összehasonlíthatnám e szeretetet a
vashídnak íveivel, melyek a teher alatt nyögnek, de feszülnek
is, hogy ellenálljanak a rossznak. A szeretet is hordozza a vi-
lág bűneit, sok embernek hálátlanságát; mint ahogy az isteni
szeretetről elmondották: ecce agnus Dei, qui tollit peccata
mundi. De azért a szeretet nem emyed el, nem gyöngül el;
mikor szenved is, akkor sem veszít erejéből, hanem lelkesül.
A szeretet, ha meg is olvaszt minket, azért olvaszt, hogy erő-
sebbek, nem hogy gyengébbek legyünk. Hasonlít a gyertya-
lánghoz, mely megolvasztja a viaszt, de azért olvasztja, hogy
tűz legyen belőle. Hasonlít az olvasztott vashoz, mely olvadt
állapotában nem veszti el erejét, csak keménységét vesztette
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el, hogy jobban alkalmazkodhassék. Ilyennek kell a mi szere-
tetünknek is lennie, erősnek, áldozatosnak, hősiesnek.

K. t. u ., ezzel a szeretettel lépjünk az isteni Megváltó elé
és ajánljuk fel ezt a három napot folytonos imádásul és en·
gesztelésül. Kérjük föl kísérőül Szent Pál szellemét. Csengjen
szívünkben, lelkűnkben a szeretetnek nagyszerű himnusa,
melyet a misében ma olvasunk. Tekintsenek azokra az engesz-
telő, lángoló szentekre s tartsák nagy megtisztelésnek, hogy
adorálhatnak! Buzdítsák föl magukat, mondván: rossz a vi-
lág, én akarok jó lenni; nem önhittségből, hanem kegyelem-
ből mondjuk ezt. Terméketlen a világ, én akarok terméketlen
földből illatos virágot fakasztani. Minden virág, amily egyszerű
és igénytelen, oly szép és kedves s az ember szemét és lelkét
megvigasztalja. Ily áldozatos, epedő lélekben, habár csak
olyan, mint a mezei virág, telik kedve az Úr Jézus Szentséges
Szívének. Ezen Szentséges Szív hív minket; accedamus cum
fiducia; ajánljunk föl neki engesztelő, résztvevő szeretetünket,
hogy az isteni Megváltó adjon érte cserébe hősies lelket, igazán
apostoli hivatást!

Nagyböjt 1. vasárnapjára.
I. Istent áldozattal imádjuk.

(1899)
K. T. U. ! Nem kell csodálkoznunk Szent Pál önérzetes

kijelentésén, hogy ő nem ismer mást, mint a megfeszített
Krisztust; hiszen az egész kereszténység ugyanazt vallja.
Előttem az egész kereszténység oly cselekvés, gondolkozás,
érzés, amely mély megrendítő eseménynek, a Krisztus szen-
vedésének behatása alatt áll. A kereszténységben oly ember-
tömeget látok, amely Krisztus keresztje alól a Golgota
hegyéről szerte-széjjel megy a világba. Ezeknek az emberek-
nek egy fixa ideájuk van, amely beleveszi magát hitbe, életbe,
reménybe, szeretetbe, kivirágzik tökéletességben, ráveti ár-
nyékát egész lelki életükre, kifejezést nyer világnézetükben;
művészetük, poézisük, theológiájuk, világtörténelmük semmi
más, mint e gondolatnak forgatása, hajtogatása, kiszövése
és szerencsés megtestesítése. Krisztus Urunk szenvedése
nyújtja a hit motívumát, az isteni tekintélyt elfogadható és
mindnyájunk szívéhez szóló alakban, mint Szent Pál mondja:
In fide vivo filii dei, qui dilexit me; nézzétek, én ezért hiszek
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Krisztusnak, mert szeretett engem. Ez a szeretet lett örök-
ségünk, dicsőségünk, vele még a szegénység is gazdagnak véli
magát. A keresztény.erény szeretetből indul ki, s a szeretetet
az Úr kínszenvedése éleszti: caritas Christi ürgét nos. Ha a
szentirás és azok, akik a szentírás lapjairól leolvasztották és
lelkűkbe oltották a szellemet, valami eszményit akarnak
mondani és érte lelkesülni, honnan szedik azt? Hasonulásból
Krisztushoz: conformes fieri imagini filii Dei. A szenvedő
Úr Jézus a testi ember számára kiállhatatlan, véres, torzon-
borz, töviskoszorús kép, kékséggel, köpésekkel, véres foltok-
kal, sebekkel borított kép, és mégis a kereszténység egyre azt
hajtogatja: conformes fieri imagini filii Dei; hanem aztán,
ha ezt a képet sikerült kifejezni elevenen, elbódul a világ,
oly fenséges, oly nagyszerű a látvány 1 — A vértanúság maga
mi egyéb, mint az Ur keresztjének gyémántkiadása, millió-
szőr megismételt kiadása. Az egyház összes törekvései és
sikerei mily nyomokon járnak? Nem emberi nyomokon;
keresztes nyomokon. S az egész világtörténet, amennyiben
iilat és erény, le van borítva egy lángoló, kereszttel átszőtt
fátyollal. Az apostoloktól kezdve az egyház szellemében
fejlődő haladás leborította a kereszttel az egész világot, ó, k.
t. u., kérjünk szellemet a kereszt pszichológiájából, lelket
az Úr Jézus szenvedéséből; kössünk magunknak csokrot ex
omnibus amaritudinibus Domini, viseljük szivünkön és élde-
legjünk benne Szent Bernát érzelmességével; oltsuk bele
lelkűnkbe az Úr Jézus keresztjének szeretetét, kikezdve azt
azon a mély tiszteleten, mely a szeretet úttörője. Próbáljuk
és kezdjük meg tisztelni Krisztus szenvedését; hogy ezt meg-
tehessük, álljunk az Isten világosságába; szedjük gondola-
tainkat Istennek gondolataiból; meg lehetünk győződve,
hogy fenségesebb és tisztább forrást gondolatnak sehol sem
fakaszthatunk.

1. Tehát mit gondol az Isten Krisztus kínszenvedéséről?
Krisztus kínszenvedésében az Úristen kifejezte legkézzel-
foghatóbban, legelevenebben mindazt, ami szépet, nagyot
és szeretetteljest gondolt a világgal szemben. Multifariam
multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis,
novissime diebus istis locutus est nobis in Filio; sok
mindenféle jelt, sok mindenféle igét, szót, eseményt használt
fel az Isten, hogy szóljon lékünkhöz, hanem az mind csak
preludium; novissime diebus istis locutus est in filio. Az Isten
maga fordítja oda a figyelmet, mert azt mondja: Levabo
signum in nationibus, majd én emelek nagy jelt a nemzetek
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között; emeltein már sok jelt, felmenesztettem Ábrahámot
a Mória hegyére, aki Izsák fiát feláldozza; megrendítő lát-
ványa passiójátékokban Ábrahám áldozata; úgy szereti Istent,
hogy szétszakítja az atyai szeretetnek minden szálát, nézi
a kést, amely a következő percben fiának vérétől piroslik;
késlekedik, elmereng, de ez a gondolkozás nem habozás,
hanem inkább a nagy áldozatnak öntudatra hozása: Uram,
én erre is kész vagyok érted. A rézkígyót is felemeltette a
pusztában, de ez mind gyenge jel. Ego levabo signum ín
nationibus, más jelt, oly jelt, amelyet mindenki megért.
Mert ezek a jelek nagyon gyengék, kétértelműek, homályosak,
az emberek nem indulnak meg rajtuk; levabo signum in
nationibus, szóltam már nagyon sok szót, hanem szólok majd
egy szót: Ego faciam verbum in Israel, majd szólok egy
szót, melyet mindenki megért s meg is hódol neki. Ego faciam
verbum in Israel; és melyik ez a szó? Verbum crucis; ezzel
a szóval, csodálatos ékesszólással, hódító, elragadó ékes-
szólással megmondott mindent; megmondta, hogy szeret,
hogy haragjában össze nem zúzott, meg nem vetett, hanem
hogy irgahnazott.

Hátha az Úristennek az egész szentiráson végig kedve
telt hangsúlyoznia azt a szót, nekem is ugyanazt kell tennem.
Észrevesszük a fejlődő kinyilatkoztatáson, hogy minél többet
beszél a Messiásról, annál inkább feledi a dicsőséges Messiást,
hogy a kedvenc gondolatát előtérbe állítsa: a fájdalom embe-
rét. Ha az Úr ennyire nyomatékozza ezt a gondolatot mint
nagy jelt, mint ékesszóló szót, sejtelemteljes lélekkel fog
hozzá az ember, forgatja, fontolgatja, hogy valamikép meg-
értse titokzatos értelmét és tapasztalja csodálatos erejét.

2. Valamint pedig a keresztről való szó az Isten leg-
teljesebb kinyilatkoztatása: így egyszersmind az ő leg-
kihatóbb dicsérete és dicsősége. Istent áldozattal imádjuk.
Az ószövetség is az áldozati oltárok előtt porba hullva imád-
kozik, s egyik-másikról az van mondva: odoratus est Dominus
odorem suavitatis; de ezek az áldozatok csak azért tetszettek,
mert az Úristen emlékezetében a kereszt nagy áldozatának
képét elevenítették fel, az az odor, amely feltört az égbe,
jelezte az illatot, mely a keresztről szétárad s eltölti egykor
a világot.

Az Ür Jézus keresztfájáról gyűrűzött felfelé az odor
suavitatis, amelynek kék páráján át az egész világ kedves
lett az Isten előtt. Et odoratus est Dominus odorem suavi-
tatis, az egész világ parfümös, kedves lett az Isten előtt. —
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Az ember pedig, aki utálatos lett bűnei miatt, álljon bele e
pórázaiba, szívja magát tele az Úr Jézusnak szeretetével,
áldozatos leikével, boruljon a kereszt elé, hogy a kereszt
.matt az Úr irgalommal tekintsen rá.

A keresztáldozat kellemes illatáról egy más kép is lép
lelkem elé. Látom az öreg Izsák pátriárkát, amint ágyán ül,
érzi, hogy vándorútjának napjai meg vannak számlálva,
várja fiát, hogy egyék s ráadja atyai áldását, s mihelyt Jákob
helép, az aggastyán megszólal: «íme az én fiam illata, mint
a májusi rét illata, mikor az Isten azt megáldotta». Az Isten
is várja fiát, a világ undok előtte, és non est mihi voluntas in
vobis, nincs kedvtelésem bennetek, mondja az Úr. Mikor
pedig Jézus Krisztus a földön megjelenik: ecce odor filii mei,
íme az én szerelmes fiam, mondja az Úr, kiben nekem ked-
vem telt; ez a szerelmes fiú a Jordán partjától kezdve mind-
jobban meghódítja az Isten szivét, a keresztfán pedig kile-
helte leikével az engesztelő áldozat bűbájos illatát. Most
érzi az Úr az illatot és megengesztelődik.

De, kedves barátaim, ha az Úristennek annyira kedve
lelt a keresztben, hogy nem tetszik neki az egész világ, hacsak-
nem a kereszt árnyékában, és ha az emberiségnek a kereszttől
elszakadt művészete, tudománya non est odor suavitatis:
mily mélységes tisztelettel kell a kereszt iránt viseltetnünk s
üdvöt s irgalmat nála keresnünk. Szent Pál szavai szerint:
Járuljunk Krisztushoz, az ő ránk hintett véréhez, hogy meg-
igazulást s megváltást nyerjünk «et ad profusionem san-
guinis melius clamantem quam Abel». Ez az a kiáltó vér a világ
ijesztő, tehetetlen néma csendjében, amellyel meghintjük
magunkat, valahányszor jól gyónunk és a szentségekhez
járulunk; e vérrel hintjük meg életünket, cselekedeteinket,
valahányszor természetfölötti jót cselekszünk. E vértől
piroslik lelkünk, mikor szeretünk; e vér szökik fel ereinkben,
mikor áldozatra szánjuk el magunkat. De hogy e szent vér
melege és illata elhasson lelkűnkbe, iparkodjunk két kellék
megteremtésére: tartsuk meg jól a böjtöt, úgy hogy a Krisztus
szenvedésének szellemét magunkban megteremtsük, és ájta-
lossági gyakorlatainkban forgassuk az Úr Jézus kínszenve-
désének emlékeit azzal a mélységes tisztelettel, amellyel a
vértanúnak fia emlékezik atyjának küzdelmeire. Olvasták
a Pabiolában, hogy a kis Pancratius hogyan szította magában
azt a lelket, amely őt később a Colosseumba vezette; édes-
atyjának, a vértanúnak vérét hordozta kis ezüsttartóban és
szivacsban mellén; régi keresztény szokás, hogy a vértanúk
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fiai és unokái szülőik, rokonaik vér-relikviáit viselték mel-
lükön; a vértanú vérével mellükön nem lehettek az ördög
templomai; ahol egy nagy gondolat és a halálba rohanó
szeretet áll őrt, ott a világ tehetetlen, dárdái tört szalmaszálak.
Miért nem használjuk fel mi is ezeket a fenséges gondolatokat,
amelyek mint távoli csillagok, mintha nem a mi naprend-
szerünkbe tartoznának, nem melegítenek? Meleg vér, Krisztus
vére van rajtunk. Szienai Szent Katalin azt kiáltotta: 6, tüzes
vér, ó véres tűz, ó tűz és vér, ó vér és tűz, s elbódult e szent
vértől. Istenem, hisz az én fejemre és szivemre is Krisztus
vére csepeg, és ha valaki nem akar vétkezni..., de Istenem,
mit beszélek itt vétekről, hisz itt csak hősi erényről lehet szó;
Krisztus vére nem arra való, hogy ne vétkezzünk, hanem arra
való, hogy szentek legyünk. Vagy talán szokás pelyheket
emelni gőzgépekkel? Azt az emeltyűt, amely világokat
képes emelni az égbe, nem fogjuk pelyhek emelésére hasz-
nálni. Hogy az ember ne vétkezzék, mikor az Úr Jézust
ismeri — az gondolatot sem érdemel, hanem hogy az ember
úgy áldozza fel magát mint Krisztus, az helyén való gon-
dolat. Csak ez az egy gondolat tűrhető meg itt. Hoc enim
sentite in vobis, quod et in Christo Jesu I Nektek nem azt
mondom, hogy a halálos bűn ellen frontot kell csinálnotok .-
Mi az? Krisztus vére és halálos bűn? Ilyen csepp eredmények-
ért halt meg Krisztus? Apostolokká, vértanúkká kell lennünk,
az Úr Jézus szentséges vérét gyümölcsöztetni, kamatoztatni
kell oly áldozatos erényben, amely nos conformes facit
imagini filii ejus.

Nekünk tehát ezt a gondolatot kell hajtogatnunk és
forgatnunk agyunkban: Krisztus Jézus vére arra való, hogy
szentek legyünk s e vérrel mint választóvízzel kiirtsuk
a bűnfoltot, a bocsánandó bűnök és gyarlóságaink marad-
ványait; ezt akarom tenni, és ha nem sikerülne egy-
könnyen, áldozattal, böjttel akarom kieszközölni. Negyven-
napi böjt nem sok a lélektisztulásért, sőt visszatéríti a nél-
külözést már az a lendületes alleluja is, melyet április elsején
este mondunk. Nagypéntek után esik jól a föltámadás.
Húsvéti örömöt akkor tudunk érezni, ha előbb áldozatot
tudunk hozni, amely Krisztus áldozatával szemben bár
említést sem érdemel, de kegyelmével mégis disponál bűn-
bocsánatra s azzal együtt vigaszra s örömre.



II. Verbum crucis.
(1902)

K. T. U I Villanovai Szent Tamás egykor prédikálni akart a
Krisztus kínszenvedéséről, s alig hogy kimondta ezt a négy
szót: passió Domini Jesu Christi, elragadtatásba esett s
kiterjesztett karokkal, mereven állt a szószéken három óráig.
Ez volt a hatalmas prédikáció: egy eleven kereszt. Ez volt a
hatalmas szózat. Nem is lehet az Úr Jézus kínszenvedéséről
másnak beszélnie, mint az apostoli lelkeknek, mint a stig-
matizált szenteknek, azoknak, kik elmondhatták Szent Pállal:
Vivo ego, iám non ego; mihi mundus crucifixus est et ego
mundo. Dehát minek is keressünk mi más valakit, hogy szól-
jon hozzánk, hiszen Szent Pál szerint a verbum crucis maga
szól lelkűnkhöz! Az Isten igéje, de kivált a keresztről való
ige kétélű kard, mely szívet-lelket átszegez. Boruljunk
bizalommal és áhítattal a szent kereszt tövéhez; menjünk fel
a Golgota hegyére s bizonnyára azt fogjuk majd mondani:
Ne szóljon hozzánk senki más, csak az Úr. Az Ur Jézus akar
hozzánk szólani, mikor a kínszenvedésről elmélkedünk. Dabo
omnes doctos a Domino. Unctio docet vos! Mindnyájunkat az
Úr fog tanítani. Aki az isteni Megváltó nyomaiban jár s a
keresztutat végzi, annak hangos lesz a lelke és mélységesen
érzelmes a szíve, s nem szorul más beszélőre. Ne is beszéljetek
annak, aki érzi, hogy az Úr Jézus mily mélységes alázatba és
mily világot megváltó bánatba merült a keresztfán; aki érzi,
hogy ő mutatta be az áldozatot, mely a világnak irgalmat és
kegyelmet eszközöl ki; aki érzi annak a nagy misének, melyet
Krisztus a Golgotán végzett, hatalmát! Ne is magyarázzátok
annak az evangéliumot, aki az Urat a kathedra magaslatáról
hallja I Ne mutassátok be annak Krisztust, aki ez új szín-
változást látta, mely az Úr Jézust nem fenségébe, hanem
gyalázatába, nem napsugárba, hanem szent vérének bíborába,
nem fenséges glóriába, hanem töviskoszorúba öltöztette.
Nem kell annak más beszéd, más evangélium, más kép; az
Úr szól hozzá a leghatásosabban, s úgy szól, hogy összetöri
szívét s átizzítja lelkét. Rajta tehát, k. t. u., menjünk fel a
Golgotára s kérjük az Urat: loquere Domine; szólj, beszélj,
Uram I Szólj szívünkhöz, mert te ígérted, hogy aki keresztedet
tiszteli, aki szenvedésedet szívébe zárja, arra te kiöntöd a
kegyelem s az imádság szellemét, spiritum gratiae et precum.

S ép ezen kezdem; a keresztről leng a kegyelem s a
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hódító felségnek szelleme, s azért a kereszt alatt lehet úgy
imádkozni, mint másutt sehol. A kereszt töve alatt érezzük
a gratia szellemét. Mi az a gratia? Nem adok tudományos
meghatározást, hanem kiemelem belőle az egyik jellemző
gondolatot s mondom: a gratia végre is a hatalmas és kegyel-
mes s természetfölötti isteni akarat. Isteni akarat, mely ke-
gyes és jót akar, azért mert akar; kényszeríteni azt nem lehet,
kiérdemelni nem lehet; saját jószántából nyílik meg nekünk
s ad jót, amit soha-soha meg nem szerezhetünk. Ez az akarat
hatalmas, tud teremteni és kihatni, ha nem is tör, nem is
zúz; mi több, e kegyelmes, hatalmas jóakaratot meg is lehet
vetni. A keresztény dogmatikában az isteni akaratra többször
vissza kell nyúlnunk; ez az oka, az ősoka mindennek. Ha
gondolkozunk világról, létről, emberről s mindennek okát
kutatjuk, végre is azt kell mondanunk: isteni akarat. Ha a
világ, ha a lét partjára állunk s nézünk a messzeségbe; ha kér-
dezzük, honnan eredt s állt ide a világ, Szent Jánossal végre is
azt fogjuk mondani: Dominus est, az Úr az. Miért van a világ?
Mert az Isten akarata. Miért van úgy, ahogy, s ott, ahol?
Mert az Isten akarata.

A kereszténység ezt az isteni akaratot mint új életet,
mint természetfölötti életet teremtő akaratot imádja az
erkölcsi világban. Ott, ahol föllép az ember, ahol szabadsága
és belátása szerint intézkedhetik, az Isten új rendet állít föl,
új célt tűz eléje s új erőket teremt az ember számára, hogy e
célt elérje. Az isteni akarat az erkölcsi világban is intézőleg
és teremtőleg lép föl; nem akarja, hogy az ember csak termé-
szetes erőivel iparkodjék és törekedjék, hanem külön isteni
erőt, a kegyelmet bocsátja rendelkezésére. Nem akarja, hogy
az ember erkölcsi nézeteit csak a természetből merítse, hanem
isteni kinyilatkoztatást ad neki; a lelki élet ismét külön a
természetfölötti rendbe van beállítva, rá van írva: Isten
akarata. Csak ami ez imádandó akarat szerint alakul; csak
ami hitből való, az tetszik az Úrnak; így akarta ő. Akarta,
hogy nélküle semmi neki tetszőt ne tehessünk; így azután az
ember nem is hihet gratia nélkül; nem tehet jót gratia nélkül;
silány és gyenge minden s az Isten előtt számba se jön,
gratia nélkül. Ez az ő akarata; már pedig ő az Úr!

1. Ezen a hiten két vonás emelkedik ki. Az egyik az,
hogy az Isten végtelen és felséges, a másik, hogy az ember
hódoljon meg neki teljesen. Azt az első vonást, hogy az Isten
nagy és felséges, hirdeti az egész természet, virág és óceán,
harmatcsepp és villám, de kivált az a világ és mindenség



144

fölött álló, független hatalom, mely teremt és gazdagon alkot,
de meg is tör mindent, szép arcot, gyermekszemet, szerető
szívet; nem szorul semmire, önmagának elég. Ezt a rideg
felséget hirdeti a szentírás: ego sum qui sum; én, ki a szent
tüzet sárrá, a templomot rommá, az oltárt kőhalommá
változtatom. Én, ki felhőben s tűzben lakom! Előttem szét-
folynak a hegyek, mint a viasz, quis resistet mihi? Valóban
előtte semmisül meg minden s ő van, ő az Úr 1 De talán kell
neki legalább egy valaki, akit szeretett, akit kiszemelt s föl-
vette személyi egységébe? Talán megkíméli őt? Respiciet
filium suum, bizonnyára tekintettel lesz Fiára, akinek glóriás
karácsony-éjt készített s kitűzte egére a három király szép
csillagát s fészket rakott neki a názáreti házban? Talán őt
kíméli meg, akinek megmondta, hogy szereti: «Ez az én
szerelmes fiam, kiben nekem kedvem telt». Talán az az Úr
Jézus, aki érezte, hogy az Isten szereti őt s szeretetében
páratlan kegyelemben részesíté, ő aki tudta, hogy önmagában
hordozza a scientiae et sapientiae thesauros, talán ez az Úr
Jézus, mondom, megállítja ezt a parancsoló, végtelen akaratot
útjában? Nem. Mihelyt az Isten elé lép, abból is áldozat lesz,
összetöri őt: contritione conteram eum! Mert az Isten mindent
megtör, mindent. Fiát is; Fiának is meg kell semmisülnie
előtte!

Jeremiás próféta Jeruzsálem romjai közt értette át, hogy
mily nagy, mily kérlelhetetlen az Úr; a hívő keresztény lélek a
kereszt romjai alatt érti meg, hogy mi az Isten. Az Isten az a
felség, melynek minden hódol, mely előtt nem állhat meg
senki és semmi, melynek csak kegyelméből élünk. A kereszt
úgy áll előttünk, mint egy sötét dóm, úgy néz ránk, mint egy
örvény, úgy mered ránk, mint egy éji villámlás. Valóban nagy
az Isten; sileat a facie ejus universa terra, — némuljon el és
semmisüljön meg előtte minden! Kit ne csapna meg e gondola-
tok mélyéből a spiritus gratiae. Itt tanulunk meg alázatosan,
bensőségesen imádkozni, ezzel a letaposott, rommá lett
Krisztussal. Itt nyílik meg az alázatos érzületnek mélysége,
mely nemcsak térdre késztet, nemcsak porba vágyik, hanem
megsemmisít és megsemmisül! Ez valóban az Isten szíve
szerint való ima; a gratia sugallja.

2. Azonban a szent kereszt nemcsak az Istennek fölségét
hirdeti, hanem haragját is, mert az ember is nemcsak teremt-
ménye az Istennek, hanem bűnös, lázadó szolgája; mi lesz
vele, hova fusson, hova meneküljön? Ha érzi is a bűn terhét
és iszonyú átkát, ha rá is szánja magát penitenciára, mii
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csináljon? Milyen penitenciát végezzen? Legyen olyan, mint
egy középkori flagellans, vagy egy tomboló dervis? Bújjék el a
sziklák üregeibe és ott sirassa bűneit?

Bármit gondolunk, semmiben sem lehet bizalmunk, nem
erényeinkben, melyek merő rongyok; nem törekvéseinkben,
melyeket sokszoros hűtlenség diskreditál; nem érdemeinkben,
melyeket számtalan bűn homályosít el.

Az ember bármit csinál, ha vérben mossa is lelkét, nem
lehet azokat a haragos, skarlát foltokat tisztára mosni. Ha
akármily vízben fürdik, azt a léprát, azt a pokolvart nem lehet
lemosni. Ha bűnösségünknek e vigasztalanságával és tehetet-
lenségével állunk az Isten színe elé, akkor a spiritus gratiae
nem lágy szellőként, hanem zúgó viharként csap le ránk az
isteni Megváltó keresztjéről. Fölveti az ember a szemét a
keresztre, s látja a szenvedő, az összetört Krisztust: Krisztust,
a világ virágját, az Isten örömét, s mégis összerázva s össze-
törve látja, mert áldozat akart lenni a bűnért. Prófétáit,
szentjeit összetörte, s most Fiát töri össze az Úr, aki szent,
szent, szent s a bűnt nem tűrheti senkin I Minél nagyobbat s
erősebbet tör össze valamely erő, annál hatalmasabb s iszo-
nyúbb ez az erő: milyen lehet tehát az Isten szentsége, mely
összetörte az eget a lázadó angyalokban, összetörte a földet, s
most összetöri Fiát: non pepercit! Mily égre kiáltó jel ez a
szent kereszt I Hogy áll, hogy mered a bűnnek éjébe ez a véres
tilalomfa; aki eszmél, az meghallja azt a halk suttogást:
Jerusalem, Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum!

Ide fussatok, kik a bűntől félni, a bűnt utálni akarjátok!
Jöjjetek ide, itt kell imádkoznotok bünbánatért, itt kell
imádkoznotok az örök kárhozattól rettegő lélekért. Itt kell
elimádkoznotok a penitencia zsoltárait; az Úr Jézus intonálja
azokat: miserere mei Deus 1 Itt tud az ember bánatot kelteni
és végre is megnyugodni s bízni, hogy az Úr Jézus könnyei,
vére által irgalmat talál, s mikor a bűnbánó lélek itt porba
hullva térdel, úgy tetszik neki, mintha az egész világ el-
süllyedne .és kiemelkednék egy szírt, egyetlen egy, a romlás, az
özönvíz árjából: és ez a Golgota. Minden virág, fa elhervad,
és csak egy fa áll, a keresztfa. Minden érzelem lelohad, a vér
leapad, a szülői, a gyermeki, a jegyesi szeretet kialszik, s csak
egy érzelem lángol a világban, a bűnös léleknek irgalmat
kereső vágya, mely megnyugszik az Úr Jézus keresztje alatt.

Adj kegyelmet, Uram, nekünk, irgalmazz nekünk; a
mélységből kiáltunk hozzád, ne vess meg minket. Ó, csak
karoljuk át a keresztet, karoljuk át! A kínszenvedett Jézus
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arcába ha pillant az Úr, megkegyelmez nekünk. A cseh
Giskra is leszúrta kardját a földbe egy kolostor előtt, mondván:
ha a kard holnap ki nem virágzik, elpusztítom a zárdát. S a
kard ki nem virágzott, de folyondár futott föl rajta s sötétkék
virágja fakadt, azzal a virággal mint sötétkék szemmel
nézett a vezérre, s a vezér kegyelmezett. A keresztfa száraz fa,
ki nem virágzik, de Jézus öt szent sebe s elkékült arca, mint
rózsa és nefelejts: miatta kegyelmez nekünk az Úr. Úgy
legyen.

III. A kísértésről.
(1903)

K. T. U.! Közeledünk az isteni Megváltónak életében ahhoz
a legfelségesebb és legfontosabb mozzanathoz, melybe az
Isten belefektetett minden értéket, és amelyben az Úr Jézus
kinyilatkoztatta belső világának mélységeit. Opus Christi
passió ejus. Tudjuk, hogy ez az opus nem engedte az isteni
Megváltót nyugodni soha, szemei előtt lebegett mindig:
«coarctor», szorul a szive, míg ezt el nem végzi. Az anyaszent-
egyházban minden liturgia, aszkézis ennek a nagy opusnak
megértésére nevelnek. Maga a nagyböjt semmi más, mint a
szenvedés nagyhetének nyitánya. Bevezet minket az anya-
szentegyház és el akar tölteni érzelmekkel, akarja hangolni
lelkünket hangulatra, amely érzelmekkel és hangulattal képe-
sek legyünk behatolni Krisztus szenvedő leikébe.

1. Már most minő jeleneteket állít szemeink elé, mintegy beve-
zetésül a nagyböjt első vasárnapján az aszkézis számára, és mily
jeleneteket az Úr Jézus szenvedéséről szóló meditációknak
preludiumául. A mai ünnep liturgiája Krisztus nyilvános
életének tulajdonképeni első jelenete. Alig hogy Krisztus
megkereszteltetik, megkísértetik. Alig hogy ez a lélek meg-
kezdi életét, alig hogy kifesziti szárnyait, ott van az árnyék,
a lélek árnyéka, ott van a kísértő s meg akarja akasztani a
kiindulásukban, melyektől ő is félt. Az Úr Jézus három kísér-
letét adja elő a mai evangélium. Krisztus bőjtöl, és a kísértő
jön és azt mondja: minek ez, minek az imádság? Minek
emészted magad? Egyél és igyál, élvezd a világot, úgyis
mindennek vége lesz. Hogy egy negyvennapig bőjtölő ember
egyék, az magában véve nem kísértés; a kísértés az a gondo-
lat, hogy minek emészti magát az ember, mit bőjtöl, miért
hoz áldozatot a lélekért. Hagyd azt, tedd, hogy é kövek
kenyérré legyenek. Mert kenyér kell a világnak és nem bőjl,
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munka kell a világnak, mely kövekből kenyeret tud terem-
teni, életet kér a világ és nem futást a pusztába. De az isteni
Megváltó azt mondja: Nem elég neki a kenyér, sokkal inkább
szüksége van Isten igéjére, vagyis azon meleg leheletekre,
melyek az Isten szájából jőnek, szüksége van szeretetre,
bensőségre, hitre, erkölcsi eszményre csak úgy, mint kenyérre.
Mélységes értelme van ennek az első kísértésnek. A második-
nak szintén, a harmadiknak szintén; de nem akarom elemezni.

Nemde a szentírás azt mondja: «Fili, accedens ad servi-
tium Dei, praepara animam tuam ad tentationem». Egyet
lépsz, és ott van a kísértet; ugyan miért? Azért, mert az
embernek kezdet óta választania kell két hatalom között; az
egyik az Isten, a másik a világ. Az embernek valamit minde-
nek felett kell tisztelnie és szeretnie, és a szerint, amint elha-
tározza magát, a szerint veszi útját, elszegődik az egyikhez, de
a másik nyugton nem hagyja, nem békül meg vele. A két
főtekintély, mely az ember életét igazítja: Isten és világ.
A világ nagy hatalom, a legnagyobb embereket is sarokba
lehet szorítani a világgal, a leghősiesebb embert nevetségessé
teheti egy gaz gyerek az utcán s a világ csúfjává teheti. Minden
ember érzi, hogy az nagy hatalom, és valamiképen minden
embernek számolnia kell vele. De a belső világnak színterén
is fellép az a világ, az érzék, az ösztön, az állat s élvezet hatal-
masságaival s azért: «Fili, accedens ad servitium Dei praepara
animam tuam ad tentationem»! Mikor elhatározod magad,
hogy Istené akarsz lenni, mikor szétbontod az erény szár-
nyait és magaslatokra iparkodol, mikor az ösztönök és szen-
vedélyek világából ki akarsz emelkedni, praepara animam
tuam. Mert a test hadakozik a lélek ellen, mindenképen le
akar minket szorítani, s az élet segíti őt arra. Sok erő és hata-
lom az ő szövetségese. Valamint minden fal lefelé kívánkozik,
valamint minden hegy síksággá akar lapulni, ép úgy van egy
gravitáció az ember világában, mely küzd a kiváló ellen,
hogy ne legyen ott semmi, ami magas, ami kiemelkedő;
legyen minden lapos. Praepara animam tuam, ha valami job-
bat akarsz, ha magasabb lény akarsz lenni. Ezt nem tűri a
test gravitációja. Es a szentírás sokszor jelzi ezt, főleg abban
a parabolában, melyben az isteni Megváltó mondja, hogy a
rossz szellem nem engedi el az embert, sőt ha az ember kilen-
dült és házát kisöpörte, visszajön a kísértő hét más társsal
és újra megszállja, hogy későbbi sorsa rosszabb legyen az
előbbinél.

2. Az Úristennek nagyszerű tervei vannak a tentációk-
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kal. Beatus vir, qui suffert tentationem, hirdeti a szentírás.
Az Úristen meg akar minket is próbálni; kísérteibe viszlek,
hogy meglássam, vájjon igazán szeretsz-e engem?T Hogy te
szereted az Istent, kimutatod harcaidban, nem a nyugalom-
ban. Hogy ellenállni tudsz-e, azt kimutatod hozzám való
ragaszkodásodban; hogy valóban meggyökereztél bennem,
azt kimutatod, ha a vihar, melyet rád bocsátók, el nem szakit
tőlem. Ezt a hatalmas, maga magából kilépő szellemet koro-
názza meg az Úr. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez valóban így
van. Nem csodálkozunk azon, ha kísértetek jönnek. A sapien-
tia carnis minket is sugalmazni akar, nekünk is azt mondja:
minek törekszel, élvezd a világot, minek emészted magadat,
élj, hisz meghalsz. De mi nem hajiunk e buta szóra, mi legyőz-
zük az érzék csiklandozásait Krisztus erejével. Valóban,
k. t. u., úgy-e veszik észre, hogy Krisztus mily könnyen végez
a három kísértettel a pusztában. Ügy áll velük szemben,
mint Dávid, aki az oroszlán karmaiból és szájából kiragadja
a juhot és megfojtja az oroszlánt. Csupa erő. Mikor megint
eljött az a diabolus, mikor nem azt a közönséges tentatio
humana-t, melyről Szent Pál mondja: szivemből kívánom,
hogy csak embernek való kísértés szálljon meg titeket —
mikor nem ezt hozza az Úrra, a győzelem kivívása nehezebb
lett. Az Úr Jézust, a főpapot az Olajfák kertjében, abban a
sötét éjben, már nem tentatio humana, hanem tentatio diabo-
lica szállta meg. Mily könnyen végzett a három tentációva
a pusztában; de hogy küzködik Krisztus az Olajfák kertjében
megnehezült az idő járása felette. Ránehezedett a sötét szellem
mely a pusztában csak rávetette árnyékát, itt már ráborult
az agóniában, mint az éjfél, sötéten. Itt a küzdelem életre-
halálra megy; ott a hős csak úgy dobta le magáról az ellen-
séget, az állatot, hanem itt verejtékezik. S honnan e nagy
különbség? A pusztában az Úr oly könnyen mondja: a vilá-
got megvetem, a templom csúcsára nem megyek, cézár lenni
nem akarok; könnyen bánik el a rosszal; itt a kertben pedig
szinte le van söpörve. A különbség az, hogy az a tentáció a
pusztában a humana tentatio ez a tentáció a kertben a
diabolica tentatio. Az a tentáció, az embernek a tentációja,
ez a tentáció ez az apostolnak tentációja. Az a tentáció meg-
kerit engem testem révén, böjtöt panaszol föl, önmegtagadás-
tól fázik, hiúság, feltűnési vágy ingerli; a második kísértés
sokkal félelmetesebb. Christus timet, taedet, moestus est.
Miért? Magáért? Nemcsak magáért, hanem mindenért, mi
szent és drága előtte; az Isten művét félti, a lelkeket siratja:
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az Isten szántóföldjének tövisei szúrják át. Azt a koszorút,
mely cézárnak, a dicsőséges embernek jár, azt könnyen meg-
veti, de ezt a töviskoszorút, hogy ő hiába dolgozik, nehezen
viseli. Azt a keresztet, hogy őt megtöri, még csak elbirná,
de a másik kereszt alatt, annyi lélek vesztének láttára, ros-
kadozik. Et factus in agónia, prolixius orabat; ettől a kísér-
tettől kényszerűi imádkozni, úgy mint ott imádkozott és
verejtékezett. Ezután a nagy kísértés, mely szinte összetöri
az embert az apostoli férfiak kísértése szokott lenni. Az isteni
Megváltó ezt a fokozatát a kísérteteknek evangéliumában
máshol is bemutatja. Mert mikor mindenkit buzdít a kísér-
tetek ellen, a közönséges kísérteteket érti: «Satanas expetivit
vos, ut cribraret sicut triticum», az ördög teljesen össze akart
törni titeket, összerázni, mint a gabonát a rostában. Látod,
mit csinál az emberrel s mit az apostoli férfiúval.

Ezek után még csak egy tentáció van, mikor a rossz győz
és az embert összetöri, de nem az erkölcsi világban, hanem a
fizikai világban. Ez a vértanúság tentációja, mikor az ember-
nek el kell buknia a világi hatalommal szemben, de annál
dicsőségesebben győz az Isten fóruma előtt.

Minden embernek vannak kísértései, először a közönsé-
ges keresztény élet körében; ezeket itt tanuljuk legyőzni.
De azokra a kisértésekre legyenek figyelmesek, melyek az
apostoli férfiút érik. Tartsanak ki bennük s vigasztalódjanak
azokkal, kik ha szentek is voltak, e kisértéseket ki nem kerül-
ték. Nézzék Illést az ószövetségben a borókafa alatt, aki
mondja: minek élek? Pedig ő az oszlopa a monotheizmus-
nak, az Istenben való hitnek. S ez a hatalmas próféta a
borókafa alatt teperedik és mondja: meguntam az életet,
Uram, vígy el engem. Nézzék Assisi Szent Ferencet, hány-
szor akart elfutni az apostoli tevékenység mezejéről s elvo-
nulni a magányba 1 Hányszor nem volt tisztában aziránt,
hogy igazán Isten akarata szerint való-e működése? Nézzék
Szent Bernátot az ő szellemének elsötétűléseiben, azokban az
esteli korszakokban, melyek egy lelket sem kiméinek meg.
Nézzék a névtelen apostolokat, hallották sokszor panaszukat;
nézzék, akik nem hősök, hanem közkatonák, hányszor
panaszolják föl életük szárazságát, unalmát, hányszor pana-
szolják föl az Isten szántóföldjének terméketlenségét, hány-
szor nyomja őket az a kereszt, melyet hivatásukban visznek:
meg fogják érteni, hogy ezek azok a legnehezebb kísértések,
melyek Krisztusnak is agóniát szereztek. De az nem baj.
Valamint a jó keresztény lélek küzd kísértéseiben az evangé-
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lium buzdítása szerint: úgy küzd az apostol a maga nagy
kísértéseivel az isteni Megváltó példája szerint s iparkodik
az élet homályából ki az evangélium világosságába, még ha
agónián át is. Az első kísértést legyőzzük, mondván: nem-
csak kenyérből él az ember, hanem az Isten kegyelméből is,
s azért kérjük az isteni kegyelmet: emitte Spiritum tuum.
A másik kísértést is legyőzzük, mondván: Uram, te állítottál
ide; a te erődből állok itt és nem saját inspirációmból. És ha
az Úristen megkoszorúz minden küzdelmes lelket, meg fogja
koszorúzni azt is, mely nem csupán az Isten parancsait tartja,
hanem az Istennek lelkeket is szerez.

Nagyböjt 2. vasárnapjára.
I. A lelkiismeret-vizsgálatról.

(1897)
Akárhány embert, asszonyt kérdeztem már, hogy hát

mit kell tenni, hogyan kell előkészülni, mikor az ember
gyónni megy; azt felelték, hogy imádkozni kell, hogy az
ember ne vétkezzék, vagy azt, hogy bocsánatot kell kérni
a jó Istentől; de alig volt köztük, ki rámondta volna: meg
kell vizsgálnom Ielkiismeretemet. Pedig ez az első teendője
az embernek, a bűnbánónak, aki komolyan keresi az Isten
kegyelmét. Szíve vágya neki a jó gyónás, de jól gyónni nem
lehet lelkiismeret-vizsgálat nélkül; be akarja vallani az
Isten helyettesének bűneit; de mit vall be, ha nem szállt előbb
szívébe? Mint fogja kitárni a gyónásban szívét, ha ez a szív
előtte is egy ismeretlen mélység? Mint fogja ráolvasni ön-
magára az ítéletet, ha élete önmaga előtt is egy lepecsételt
könyv, a gondatlanságnak, könnyelműségnek, tudatlanság-
nak, önámításnak pecsétjével lezárt titok? Föl kell szakítani
e pecsétet; ki kell nyitni ezt a könyvet; rá kell olvasni
bűneinkre az ítéletet; ki kell tárni a gyónásban szívünket;
be kell hatolni az elmúlt évek mélységébe; más szóval: meg
kell vizsgálnunk jól lelkiismeretünket, hogy mit vétkeztünk,
hányszor estünk, buktunk, mi rosszat tettünk, mi mindent
mulasztottunk. Csak az ilyen fölszántott, megforgatott
földbe esik termékenyen az Isten kegyelme, — a bánat
harmata; csak az ilyen léleknek lesz a gyónásból igazi
haszna.

Az a kérdés már most, k. h., hogy miért s mikép kell
ezt a lelkiismerct-vizsgálatot eszközölni?
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1. Mindenekelőtt el kell vonulni valahová, ahol csend-
ben, nyugalomban lehetünk, vagy otthon, vagy a templom-
ban, s önmagunkba térve, kell gondolkoznunk.

Gondolkozni kell, k. h., ebből nem engedhetünk; az
Isten sem engedheti el ezt a kelléket, miután rábízta az
emberre az önvádat. S azért nem engedheti el, mert az az
ember, aki nem gondolkozik, aki cselekedetein szemlét nem
tart, annak nagyon sok bűn és mulasztás nem jön az eszébe,
s így azután teljesen és jól nem gyónhatik. E részben a bűnök
közt nagy a különbség. A sebzett vad csörtet az erdőn, keres
forrást s addig meg nem pihen, míg nem talál, mert égeti
a sebe, azt nem felejtheti. A szívnek sebei a bűnök; vannak
olyanok, melyeket nem lehet elfelejteni, melyek égetnek,
mint a tűz, s bárhol járnak-kelnek az ilyen sebzett szívek,
mindenütt magukkal hordozzák s el nem felejthetik bűnöket;
fölriadnak álmukban, kísérteteket látnak magányukban; az
ilyen bűnösök lelkiismerete ébren van; sem ámítás, sem
feledés nem képes azt álomba ringatni. Ilyen volt a bujdosó
Káin lelkiismerete, aki mindenütt az Isten szemét látta,
bárhová bújt, bármint takarta virrasztástól kipirult szemeit.
Ilyen a gyilkosnak lelkiismerete, aki vért lát elhintve az
országúton, a fűzfabokron, a szobapadlón; ilyen a gyermek-
sikkasztó anyának lelkiismerete, aki mindenütt elemésztett
gyermekének nyöszörgését hallja. Az effajta ember mint
a sebzett vad; sebe égeti; lelkiismerete riasztja; nem kell
azt már keltegetni; ébren van.

De vannak bűnök, melyek nem izgatják föl így a lelket;
kivált oly emberekben, kik reggeltől estig egy tarka világ-
ban járnak, tesznek-vesznek; felejtenek s nem sokat törőd-
nek szívük bajaival. Vannak bűnök, melyekkel szemben
eldurvul a szív; vannak, melyek kérget növesztenek a lelki-
ismeretre, mint ahogy kérget növeszt munkásember tenyerére
a kapa, az ekeszarva, s káromkodásnak, parázna beszédnek
s gondolatnak, misemulasztásnak s megszólásnak biz alig
néznek oda. Hát ezekkel a bűnökkel mi lesz? Nincsenek tán
följegyezve az Isten könyvében? Nem tudtuk-e, mikor el-
követtük? Nem találnók-e meg azokat most is emlékeze-
tünkben, ha megvizsgálnék azt a letakart emlékezetet?
Benne vannak, k. h., csak föl kell tárni a lelkiismeret
titkait, föl kell nyitni emlékezetünk könyvét s kiolvasni
belőle azokat a fekete betűket, melyekkel bűneinket bele-
jegyeztük. Azt pedig akkor tesszük meg, ha múlt életünkről
gondolkozunk.
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Ha elvonulsz valahová s magadba térsz, föltómadnak,
kicikáznak emlékezetedből bűneid, mint lángok a tőzből.
Az a konyha, szoba, szérű, az az istálló, padlás, műhely,
az az országút és dűlő, az a föld és szőlő eszedbe juttatja,
hogy ott jártadban mit tettél, mily gondolat és indulat
kavarta föl lelkedet. Az a templom és harangszó eszedbe
hozza, hogy a misét elmulasztottad s talán a gyónást is;
az az udvar s a szoba fölhányja szótlanul is neked, hogy
hitvestársaddal hogyan bántál; ha marhád, mint a Bálám
szamara, szólni tudna, elsorolná istentelen káromkodásai-
dat; ha azok a rejtett helyek, az az éj, a néma éj szólni
tudna, föltárná szégyenedet; ha bűnös lépteidnek nyomai
meglátszanának, úgy tűnne föl, hogy amerre csak jártál,
telkednek szennyét hagytad mindenfelé; olyan volnál,
mint a csiga, mely pázsiton, virágon csúnya nyálával
jelzi útját.

Nem volna-e jobb, k. h., ha jószántunkból fölkeresnők
bűnös életünknek szomorú, sötét útjait, ha rendeznők ki-
hágásaink vádaskodó emlékeit? Nem volna-e jobb, ha
elcsitítanók ezt a fájó, ezt a panaszos lelkiismeretet, nehogy
aztán az Isten büntető vaskeze nyúljon bele ez áldástalan
élet vergődésébe, s az csináljon rendet? Pedig azok, kik
lelkiismeretüket nem akarják megvizsgálni, úgy látszik, hogy
csakugyan az Istenre akarják a vizsgálódást s az Ítéletet
bízni I Röstelik a fáradságot; fáznak attól, hogy belenézze-
nek saját lelkűkbe. A marhájuk, a jószáguk, szőlejük, kertjük
után nézni ráérnek; ideiglenes érdekeiknek megóvására az
éjt is nappallá teszik; órákat gunnyasztanak, a két kezük
közé fogva fejüket, törik magukat sorsuk javításán; s arra
a lélekre sok, úgy-e, egy félórácska? Fáznak attól, hogy
lelkűk pariagát megforgassák; pedig e nélkül az a lélek
az ördög bitang jószágává válik. Elhiszik s maguk is meg-
teszik, — elhiszik, hogy a földet forgatni, a rétet gereblyézni,
a folyót kotorni, az erdőt tisztítani kell; csak a szívet, azt
a szívet, mely oly hirtelen, rohamos és szenvedélyes, oly buja
és cselszövényes, azt magára hagyják; évszámra egy fél-
órácska sok, hogy belenéznének. Atyámfiái, ily nembánom-
sággal, kötve hiszem, hogy boldogulnánk a földi életben;
de ép oly szentigaz, hogy nem boldogulunk az örökké-
valóságban I

2. Azonban, k. h., van azonkívül egy más gondolatom,
mely talán még élesebben belevág lelkünkbe, s bebizonyítja,
hogy aki gyónni megy, az szálljon előbb őszintén magába
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s követelje számon önmagától minden bűnét: s ez a gondolat
az, hogy az ember a gyónásban önmaga fölött ül ítéletet.

Ha magatokat megítélitek, nem fogtok megítéltetni,
azt mondja az írás, s a bűnös lélek ezt az ajánlatot szívesen
fogadja s ítéletre száll önmagával.

Oly komoly ítélet ez, amily igaz, hogy Isten bízta ránk;
oly fontos ítélkezés ez, amily bizonyos, hogy Isten szent
fölsége helyett s az ő nevében végezzük. Jól van, k. h., hát
nézzétek, mily ítéletet ülnek azok, kik őfelsége a király nevé-
ben ítélnek; tanúk, ügyvédek, bírák adják egymásnak a
szót; okmányokat, pörös iratokat vizsgálnak, míg végre
kimondják az ítéletet. S mi az Isten nevében akarunk ítélni
s nem tartjuk érdemesnek, hogy a bűnös lélekbe komoly
pillantást vessünk s magunkat bűneink miatt kérdőre vonjuk?
0, k. h., az Isten ügye az örök igazság ügye; az a jussát
nem hagyja; van a halál után isteni ítélet, fontosabb,
komolyabb, szentebb minden királyi ítéletnél; ha tehát
önmagatokat meg nem ítélitek a földön, megítél az Isten
a túlvilágon. «Scrutabor Jerusalem in lucernis» (Soph. 1, 12),
mécset gyújtok s úgy kutatom föl a szív rejtekeit, mondja
a szentírás a halál utáni Ítéletről; tűvé teszem a földet,
utána járok minden léptednek, szíved-veséd minden rándu-
lásának; de kell igazságot teremtenem, hogy ki-ki elvegye
a jussát, ha jót, ha rosszat. S te m.eg akarod előzni az Isten
ez igazságos, szigorú ítéletét; Ígérsz eget-földet; Ígéred,
hogy Istennek igazságot s elégtételt szolgáltatsz; gyónni
mész. De hát nem kigúnyolása-e az az Urnák, ha valaki
az Isten helyett akar ítélni s meg sem gondolja, hogy mit
vétett? ítéletet akar tartani anélkül, hogy körülnézzen?
Isten ítéletét akarja elkerülni s azzal térdel oda a gyóntató-
székbe, hogy lelkiatyám, én bűnös ember vagyok! $ mást
nem tudsz? Mondd el a bűneidet; s egy szót sem tud;
álmosan, tuskó módjára ott gunnyaszt!

ó Istenem, mily tágra nyílnak majd az emberek szemei,
ha ítélőszéked elé jönnek s te kitárod szívük mételyét, sebeit,
szennyét? Elborzadnak majd, ha szívükből kiözönlik hosszú
évek bűneinek gennye! Elképednek majd s hüledezve mond-
ják: Istenem, mennyi erkölcsi szenny, mennyi bűn, s én
ezt a terhet hordoztam telkemen, s rösteltem egy félórát arra
szánni, hogy magamba térjek! De nem kell várnunk a halál
utáni ítéletre: ímhol a tiszta, istenfélő telkeknek példája
ugyanarra tanít; hogy aggódnak, emésztik, törik magukat;
vizsgálják lelkiismeretüket, fölhányják szívüknek már ismé-
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telten meggyónt vétkeit; nem győzik ítélni magukat;
elvonulnak pusztákba, barlangokba s a zsoltáros szavai
szerint, bűnük szemeik előtt lebeg szüntelen, s te, k. h., mit
teszesz? S mit tettél eddig? Alig hogy betekintettél lelki-
ismeretedbe I

3. Isten ments, hogy e kegyetlen Isten-feledettségben
tengessük továbbra is napjainkat! Nem! «Scrutabor Jeru-
salem in lucernis», mécset gyújtok s Isten helyett s Isten
segélyével fölkutatom szívemet. Már pedig az Isten minden
bűnt fölkutat, minden bűnt annak neme és száma szerint.
Nem elég azt mondani: bűnös ember vagyok, — nem elég
azt mondani: vétkeztem; azt tudja ország-világ; az nem
ítélet; hanem meg kell magamat vizsgálnom, hogy hányszor
estem el s hogy hányszor vétkeztem. Tudom, hogy arra sokan
képtelenek; nem tudják fölkutatni, hogy hányszor estek el;
de k. h., azt már csak tudod, vájjon naponként sokszor,
vagy nagyon néha, vagy talán egész hónapon, sőt éven át
igen elvétve káromkodol? Hát mondd azt, hogy így vagy
úgy szoktál vétkezni. Vasárnap, ünnepnap nem esik minden
nap, hát azt már csak tudod, vájjon karácsony óta hányszor
mulasztottad el a misét? hányszor voltál mértékletlen? Azt is
tudod, ha gondolkozol, vájjon szokásod-e a parázna beszéd
és gondolat, vagy pedig nincs kedved rajta s ahol lehet,
elkerülöd? Azt is tudod, ha egy zsákot, vagy egy csomó
szénát elemelsz, vagy a marhát a vetésbe hajtod, vájjon
egyszer, vagy háromszor tetted-e? Igen, tudod, vagy ha nem
tudod, hát bizton rájössz, föltéve, hogy gondolkozol. A gon-
dolkozásra pedig rákésztet az a hit, hogy Isten helyett ítélek,
lássak hát Isten szemeivel is I

4. Igen, Isten szemeivel akarunk látni, hogy azután
egykor bízvást tekinthessünk az örök bíró imádandó arcára.
Szemeiből, mondja az írás, tűz villogott, és szájából kétélű
kard jött ki; az örök bírót, az Úr Jézust érti e kép alatt
a szentíró. Ez a tűz s ez a kard nem ismer kíméletet, nem tűr
leplezést, kendőzést, szépítgetést; nem állja annak útját
sem méz-édes szó, sem mentegetés, hanem megvilágítja
az embert, a bűnös lelket, úgy, ahogy önmagában van;
leleplezi a külső színt; lehámozza róla a látszatot s meztelen-
ségében s gyarlóságában állítja oda a világ szemei elé; már
most, k. h., ha Isten helyett akarunk ítélni, akkor az Isten
világosságába kell állnunk; «csalárd a szív mindenek fölött»,
mondja Jeremiás próféta, s az ember senkit sem csal meg úgy
s annyiszor, mint önmagát. Jól mondja erre nézve egy jeles
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író is (Montaigne), hogy az ember maga magának bolondja;
önmagáról elhisz minden szépet és jót, s nem látja önmagán
azt a rosszat, amit különben mindenki lát. Hát ha az ember
már természeténél fogva ilyen, ugyan miféle lelkiismeret-
vizsgálatot fog az tartani, aki mindenáron azon van, hogy
maga magát szépítse; aki bűneire azt mondja: ezt mások
is teszik; így szoktak a fiatalok tenni; így dukál a legény-
nek: vájjon nem kész bolondja-e az ilyen szószátyár lélek
az ördögnek? Az egész világ azt mondja, hogy ez fösvény,
az kevély, amaz pletykás, ők maguk meg úgy gondolják,
hogy nincs rajtuk mákszemnyi sem abból, amit a világ
marékszámra is szedhetne róluk!

Valóban, lesz az isteni igazságosságnak dolga, tágra
nyitni ez elkábult s elámított telkeknek szemét! S többé-
kevésbbé minden ember ki fog józanodni önmagából, ha majd
az Isten világossága járja őt át.

De legalább tegyünk, k. h., amit tehetünk! Ne ámítsuk
önmagunkat készakarva, ne hintsünk port saját szemeinkbe;
hanem merjünk belenézni lelkűnkbe; hisz azért gyónunk,
hogy a mérget kivessük; nyúljunk hát bele lelkünk sebeibe!
Azért gyónunk, hogy az Isten előtt bízvást megálljunk; hát
tartsunk komoly ítéletet magunk fölött. Félre a gondatlan-
sággal; az épúgy elvezet a pokolba, mint a tettetés. Ha valaki
azért került a pokolba, mert gondatlan volt s nem törődött
leikével, vagy azért, mert ismerte bűnét, de meg nem bánta:
biz az egyre megy.

S hogy ezt a gyónási lelkiismeret-vizsgálatot jól elvégez-
hessük, ajánlom, k. h., hogy naponként este pillantsunk
estimánk alkalmából szívünkbe. Van-e jobb estima, mint
mikor az ember leborul az Isten lábai elé, megcsókolja azokat
lélekben s megköveti az Isten szent fölségét a napközben
elkövetett bűnökért? «Ne intres in judicium cum servo tuo
Domine», ne ítéld meg s ne ítéld el, Uram, végleg a te szol-
gádat, — ez a fontos, sőt azt mondanám, mázsás szó ne
törlődjék ki emlékezetünkből soha. Amennyire szivünkön
hordozzuk e rettenetes igazságot, azon mértékben szabadu-
lunk meg az Isten ítéletétől.

A másik pedig, amit ajánlani akarok, az, hogy a teme-
tésen, a koporsó előtt azt énekli a pap: «ne tradas bestiis
animas confitentes tibi», ne dobd oda a fenevadnak, értsd
az ördögnek a neked hódoló lelkeket. K. H., sokszor állunk
a koporsó körül a temetéskor, gondoljuk meg olyankor, hol
van most ennek a megholtnak a lelke? Irgalmazott-e neki az
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Isten? S hol lenne most az én lelkem, ha itt e koporsóban
feküdnék a testem? Sietünk mindnyájan az Isten ítélőszéke
elé; rajta, nézzünk bele lelkiismeretünkbe; ítéljük meg
magunkat, hogy meg ne ítéltessünk!

II. Jézus gondolatai a keresztről.
(1899)

K. T. U. ! Már beletekintettünk a múltkor az Úr gon-
dolataiba, mintegy az Istennek szivébe, hogy kiemeljük
onnan azokat az érzelmeket, melyeket a kereszttel szemben
táplált. De úgy vesszük észre, hogy régi gondolatai helyett
ő maga ahhoz utasít, kiben a keresztről való gondolata a
legtökéletesebb alakot nyerte: szent Fiához. Ne menjünk
árnyképekhez, mikor elénk lép a meleg élet; ne menjünk
az égbe, mikor a földön mozog megtestesülve az, amit kere-
sünk; ne menjünk az ószövetségbe, mikor az újszövetség-
ben, hitünkben, szeretetünkben fellelhetjük a kívánt benső-
séget, mélységet és áhítatot. Honnan lehetne meríteni áhí-
tatot, tiszteletet a kereszttel szemben többet, mint épen az
Úr Jézus Szentséges Szívéből? Hogy mi a kereszt, azt Jézus
Szive mondja; hogy mit kell a keresztről érezni, gondolni,
hogy milyen bensőséggel, áhítattal, szeretettel kell a keresztet
keríteni, azt az Úr Jézus Szívétől lehet tanulni; hogy a kereszt
gyümölcsének ize, zamatja mi, azt az Úr Jézus Szívében lehet
ízlelni. Hisz a kereszt gyökere Jézus szeretete. Az Úr Jézus
kezében a kereszt zászlórúd, vexilla Regis, rajta az Istennek
üdvözítő programmja, a lelkiharcok fuvalmában róla lobog a
háromszínű lobogó, a mély alázat, szeretet, önmegtagadás
jelképe, amellyel felvonult diadalban az Isten szent hegyére;
az Úr Jézus szentséges kezében a kereszt a királyi vessző,
virga iustitiae; igaz, hogy a keresztfa bitófa is, amely nekünk
készült, de amelyre az Isten nem tűzött mást, mint szét-
rongyolt adósságlevelünket.

Úgy látszik nekem azonban, hogy ezek inkább csak köz-
jogi gondolatok a megváltás művéről; ha akarunk a kereszt-
tel szemben melegen érezni, ne maradjunk náluk, hanem men-
jünk bele az Úr Jézusnak közvetlen érzelmeibe és gondola-
taiba, iparkodjunk megragadni, hogy Jézus, mikor a keresz-
tet vitte, mit gondolt és érzett, mikor lefeküdt a keresztre,
mikor kiterjesztette kezeit s érezte a szegnek élét, amely
először belenyomódott bőrébe, bőrén át a húsába s végre a
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kemény fába, mikép kísérte gondolattal, imádkozó érzelem-
mel a nagy tragédiának fejleményét és mozzanatát. És lehet
ezt megtenni? Ó, mindenesetre. Mert valóban, a szentírás,
jóllehet csak egy-két vonással, bámulatos mély érzelemvilá-
got mentett meg számunkra, az Úr Jézus Szentséges Szívé-
nek gondolatait és érzelmeit, és hogy ezt minél jobban átért-
hessük, szemügyre kell vennünk, hogy az Úr Jézus mikép
volt hangolva, mikép készült, mikép beszélt, mikép visel-
kedett, mikép intézkedett, mikor a keresztről volt szó.

Mikor az ember valamely nagy, megrendítő esemény
benyomása alatt áll, lehetetlenség, hogy emancipálja magát
alóla, az ráveti árnyékát; nagy öröm, nagy fájdalom mind-
kettő okvetlenül mély érzelmeket vált ki szívünkben, és az
ember mint szokás mondani, izgatott lesz; ó, de jó, hogy az
Úr Jézus Szentséges Szívén rendkívül nagy izgatottságot
veszünk észre, mely annál nagyobb, minél közelebb ér a
kínszenvedés órájához.

Hogyan írja le a szentírás az Úr Jézus utolsó felmene-
telét Jeruzsálembe? Azt mondja nagy emfázissal: Ecce
ascendimus Jerosolymam et Filius hominis tradetur princi-
pibus sacerdotum et condemnabunt eum ad mortem et illu-
dent ei et conspuent eum et flagellabunt eum et interficienl
eum (Marc. 10, 33—34); minden szóra külön-külön nagy
nyomatékot fektet. Ecce ascendimus Jerosolymam; sokszor
mentünk már föl Jeruzsálembe; de így még nem; most lép
ki arra a bámulatos útra, melyre őt Isten küldte. Jerosolyma,
a szent város most fejti ki sokatmondó körvonalait, most
értjük meg, hogy az Isten miért állította oda a templomot;
hogy miért volt az Úr szemefénye Jeruzsálem városa, hogy
minden áldozatnak miért omlott vére épen Jeruzsálemben, az
most kezd csak derengeni. Ezen áldozat miatt. íme fel-
megyünk; mélyértelmű felmenet; nincs az a diadalmenet,
amely oly ünnepélyes volna; nincs az a temetés, amely oly
érzelmes volna; talán csak egy menetet találnék, mely fen-
ségében hozzáfogható volna: az a menet, amellyel a lélek
vonul halála után Krisztus ítélőszéke elé. Az Úr Jézus hogyan
hímezte ki ezt az ő menetét? Csodákkal sövényezte, csodák-
kal a fizikai és morális rendben; a jerichói vak meggyógyult,
Zacheus megtért; pálmaágakkal hintette be az alázatos
Jézus az útját és diadalmenetet rendezett magának; Így
sohasem ment Jeruzsálembe. Ecce ascendit Jerosolymam et
accingit se ut gigas ad currendam viam, felövezte magát,
nekikészült az Úr Jézus mint hős, mint óriás, hogy befussa



158

útját, és Szent Márk evangéliuma mondja «et praecedebat
illos Jesus et stupebant et sequentes timebant (10, 32); az
Úr Jézus nagy gondolatának feszerejében sietett előre, és
csodálták és iparkodtak utána; az Úr Jézust vitte az ő nagy
érzelme; senki sem bír vele lépést tartani, ment, rohant
előre; belenőtt gondolataiba és érzelmeibe; et praecedebat
illos, azt látták, hogy az eddigiektől elütő menetben vesznek
részt, et sequentes timebant. — Gondoljuk el aztán az Úr
Jézus viseletét! Az ő viselete zöldcsütörtökön a tapadó,
lángoló, magával nem bíró szeretetnek jelében mutatkozik;
az Úr Jézusnak Szentséges Szíve érezve azt, hogy életének
utolsó pillanatait éli, felolvad és kiárasztja érzelmeit apos-
tolaira. Mit csinál? Lábát mossa az ő tanítványainak:
Sciens, unde exivit et quo vádit, teljes öntudatában annak,
hogy honnan jött és hova megy; letérdel és leborul mindegyik
előtt, scitis quid feci vobis, látjátok mit tettem nektek;
mintha mondaná: remélem, el nem felejtetek. Szeretnék
nyomokat hagyni szívetekben, szeretném a szeretetet izzó
hatalmával belenyomni és belesütni szívetekbe. Azért van
az, hogy a magával nem bíró szeretet itt nyilatkozatokat
tesz s jeleneteket rendez, melyeket máskor nem látunk.
Különben is az Úr Jézus kínszenvedésének kerete valami
oly bámulatos; azok a beszédek, melyekben az utolsó vacso-
rán szeretetről, egységről, hűségről beszél; az az olajfakerti
imádság a teli hold fényében, mely megvilágítja az Úr Jézus
rengő könny- és vércseppjeit, az az egész búcsúzási hangulat,
mely mindent áthat, mint meleg párás levegő, mint a lélek
festő és virágzó tavasza. Ha aztán megtekintjük az Úr Jézus
Szive hangulatát, sehol se fogjuk azt, ha szabad mondani,
oly extravagánsnak találni, mint utolsó intézményében.
Intézménye az utolsó vacsorán az Oltáriszentség. Az Oltári-
szentséget az ész nem érti; ha a racionalizmus nekifekszik
és olvassa a szentirást, nem boldogul, csömört kap, undor
fogja el és bámul, hogy lehet ilyeneket gondolni és akarni,
hogy lehet ilyesmit hinni. Íme, ez az én testem, egyetek belőle
mindnyájan, ez az én vérem, igyatok ebből mindnyájan.
Ezt nem lehet megérteni, ha az ember nem áll bele az utolsó
vacsorának hangulatába. Ha mutatnék önöknek télen egy
gyönyörű aranyszirmú vagy vérvörös rózsát és azt mon-
danám: íme a hegyoldal virága, elhinné-e ezt olyan csoda-
ember, ki télen született és egy tél alatt kifejlett teljes férfivá?
Elhinné-e azt, akinek fogalma nincs nyárról, ki csak a meg-
fagyott és meghalt természetet látta? Elhinné-e azt, ha inon-
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danám, hogy a világ egyszer oly meleg volt, hogy itt künn
a szabad ég alatt gyönyörű rózsák nyíltak? Azt mondaná
talán: nehéz azt elhinni, mert ebben a hidegben és fagyban,
amelyben én állok, nem képzelhetem el, hogy egyszer oly
meleg volt, hogy ez történhetett.

Lám, az Oltáriszentséget bele kell állítani az Úr Jézus
passiójának előtornácába; az Oltáriszentség vérvörös rózsa,
mely a trópusok alatt nyílt, mikor az Isten szeretete delelt
az emberiség fölött. Jézus szivéből fakasztotta a legcsodá-
latosabb virágokat és létesített bámulatos világot. Az ész
álláspontja a tél, s télen nincs meleg; aki az észnek teléből
okoskodik, az nem fogja megérteni az Urat, de aki a tapadó,
olvadozó, búcsúzó, távozni készülő, elszakadni nem akaró
szeretetet érti, az megérti őt is. Ne csodálkozzunk ezen,
hiszen színeváltozásában a Tábori fenségben sem beszélt
másról, mint kereszthaláláról, loquebatur de excessu, amelyet
majd magának s szent szeretetének egyszer megenged Jeru-
zsálemben. Az Úr Jézus szivén a kereszt emlékének nyoma
oly duzzadozó benyomás volt, hogy a Tábori nagyság és
dicsőség sem változtatott rajta semmit, dicsőségében is ez
tűnt fel leginkább. Azért, k. b., nekem az Úr Jézus Szent-
séges Szívét épen a passióban kell a maga elemében látnom;
Krisztus voltaképen azért jött, hogy szenvedjen, következő-
leg belefektette nagy és nemes szivének összes erejét abba a
nagy műbe. Azért vagyok én itt — mondja nekünk—, hogy
szeressek; a szeretet stádiuma épen a kereszt, felvillogtatom
szeretetemet épen itt kínszenvedésemben; azért jöttem,
hogy szenvedjek, nekimegyek, végigvágok rajta szívem
hevében. Ha egy gőzhajó belekerül valami víztölcsérbe s
látja, hogy élet-halál a sorsa, megfeszíti magát s úgy fut,
hogy vagy a kazán szétrobban vagy pedig kigázol; úgy tesz
az Úr Jézus Szentséges Szíve a kereszt tengernyi kínjával
szemben: érzi, hogy ez az az örvény, amelyen neki keresztül
kell vágni és az emberiséget rajta át magával ragadni, meg-
feszíti minden erejét, kifejti szívének összes érzelmeit,
«excedit...»

Tanuljuk meg tehát az Úr Jézus Szentséges Szivétől,
mily tisztelettel, szeretettel és kivált áhítattal kell keresztje
és szenvedése iránt viseltetnünk. Ügy-e a keresztény lélek-
nek egyik jellege, hogy semmiről sem tud úgy meditálni,
mint a keresztről, egy igét, egy gondolatot sem tud úgy for-
gatni szívében, mint az Úr Jézus keresztjéről való szent
igét; észrevesszük, hogy áhítatra gyulladni, szívet gyújtani
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nem lehet sehol úgy, mint az Ür Jézus keresztje alatt, és
helyes: hol gyúljanak jobban a szívek, mint ahol az a szív
lángol, melynek feladata, másokat lángra lobbantam?

Járuljunk e fölfogással az Ür Jézus keresztjéhez; itt
kell nekünk szíwel-lélekkel átváltoznunk az Úr Jézus érzel-
meibe. De egy csodálatos helyet találok az ószövetségi prófé-
tánál, Joelnél, amely szóról-szóra megígéri a tisztelet és benső-
séges áhítat kegyelmét az Úr Jézus keresztjének tövében.
Effundam spiritum meum super omnem carnem et propheta-
bunt filii vestri et filiae vestrae (2, 28). Akarnak valamit az
áhítat szelleméből, akarnak valamit az olvadozó Isten-
szeretetből, amely olvadásban kiválik a bűnnek salakja s
belénk vonul az Isten szeretete? Ide kell állnunk 1 Et aspid-
ent in me, quem crucifixerunt 1 Akarnak valamit az áhítat
könnyeiből, amely könnyek átváltoztatják a dermedtséget,
hogy nem kő többé az eleven szív: ide jöjjenek; a próféta
Ígéri: «et plangent eum», úgy fognak sírni az Isten fia előtt,
mintha tulajdon elsőszülött gyermekük volna. Akarunk
olyan közvetlen érzelmeket ölteni, amilyeneket öltünk szeret-
teink halála fölött, akarjuk az Úr Jézust úgy el nem felejteni,
ahogy nem felejti el a szülő forrón szeretett gyermekét?
Az Úr Jézus keresztje alá kell állnunk. Ez az a spiritus
gratiae, melyet az Úr ígér: az áhítat meleg lendülete. Ipar-
kodjanak a meditációban a gyengéd párás forró lelket, az
Isten s az Úr Jézus Szívének leheletét felfogni: ki kell feszí-
tenünk lelkünk vitorláit, hogy felfogjuk a Szentléleknek
fuvalmát; ettől a spiritustól könnyen indul meg az emberi
lélek, hasítja a szenvedések és nehézségek tengerén a hullá-
mot s elér az Isten szine elé. Vigyük bele ezt a szent áhítatot,
ezt a mély megilletődést, ezt a bensőséges közvetlen együtt-
érzést a szenvedő Jézussal mindenbe, főleg a mi fájdalmas
olvasónkba s a szentmisébe; iparkodjanak a szentmisében,
kivált a Sanctus után, mikor már csend van, az Úr Jézus
szenvedésének egyik-másik misztériumát szemeik elé állí-
tani s vonatkoztatni a szentmisére. A szentmisében is az Úr
áldozatos lélekkel jelenik meg az oltáron, következőleg az
áldozat gondolatai verődnek ki rajta; kössük össze a keresztet
és a kínszenvedést a szentmisével, akkor a mi áhítatunk és
a szentmisében nyert kegyelem segítenek minket majd arra,
hogy az Úr Jézus keresztjének szeretetében, tiszteletében,
áhítatos melegében egyre növekedjünk.
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III. A megváltás műve.
(1902)

K. T. U. I Az Úr Jézus keresztje alatt átérezhetjük,
amit a próféta mond: Effundam spiritum gratiae et precum.
Átérezhetjük az Isten felségét, végtelenségét, mikor arra a
romra tekintünk, mely az Isten Fia. Leng felénk az imádság-
nak és mély megilletődésnek szelleme s szívből mondhatjuk
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 1 De a fölség, amely
elnyom s a végtelenség, mely összezúz, ránk nézve hideg
föld; hasonló a hegyek csúcsaihoz, melyek magasak, verő-
fényesek, hanem hidegek, mindenki menekül onnan. Mi a
szent kereszt alatt ily rideg és hideg, ily nem nekünk való
érzelmekkel és indulatokkal be nem érjük; idegen világ az
nekünk, melynek talajában lelkünk ki nem virágzik, szívünk
nem festik; elmondhatnék mi is e környezetben a régi zsidók-
kal, hogyan énekeljünk, hogyan lelkesüljünk mi itt idegen-
ben, e hideg és rideg földben. Azért az imádás és megsemmisü-
lés érzelmei után az ember újra kérdőleg veti föl szemét
a keresztre, mintha kérdezné az isteni Megváltót: Úr Jézus 1
mit akarsz te voltaképen itt? Mit szomjazol? Epét? Mit
pihegsz? Bosszút? Tárd ki elénk irgalmas szándékaidat;
úgy-e, te jót akarsz nekünk? I S Íme e kérdésre az Úr Jézus
azt teszi velünk, amit vízióban látott Assisi Szent Ferenc,
hogy leakasztja kezét és fölemel és szívéhez szorít minket.
A hívő lélek az Úr keresztje alatt átérzi, hogy az isteni
Megváltó nemcsak azért függ a keresztfán, hogy hirdesse,
hogy mily nagy, végtelen, igazságos és szent az Isten, hanem
azért is függ, mert ki akarja emelni és fel akarja emelni
az embert; ki akarja emelni az embert a bűnből, s föl akarja
emelni az isteni élet magaslatára. Ez az ő szándéka, ez az
ő műve: opus ejus cum ipso.

1. Mi legyen az Úr Jézus műve más, mint a legnagyobb
mű? A műnek nagysága hirdeti az ember nagyságát. Jézus-
nak is önmagához illő műve van: új világot teremteni, az
Isten országát megalapítani. Erre küldte őt az Isten: ego
in hoc natus sum et adhuc veni in mundum... erre kente
őt föl a Lélek. Spiritus Domini super me, propter quod
misit me ... sanare contritos corde: összetört lelkeket gyó-
gyítani, tiszta nemzedéket teremteni, ez az ő célja. Igen,
ez az ő célja; erre irányult imája; azért töri magát, s meg-
töri magát a kereszten. Mikor ott függ, akkor már köze
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jár hozzá; sötét éjét ez álmok tarkítják; szemeire borul
az az álom, melyben az Úr a kínszenvedettnek oldalából
alkotja az Ecclesiát; az Úr Jézus a szent kereszten azzal
a dicsőséges kilátással kecsegteti magát, hogy szent, tiszta
nemzedéket kap cserébe a kínokért; lelkében cseng a próféta
biztatása: si posuerit pro peccato animam suam, videbit
semen longaevum, odaadja életét, s örökéletű nemzedéket fog
látni. De a legszenvedélyesebb s a legérzelmesebb e részben
mégis Szent Pál beszédje az efezusi levélben: «Christus
dilexit Ecclesiam et se ipsum tradidit pro ea, ut illám sancti-
ficaret, ut sit sancta et immaculata». A jegyes féltékenységé·
vei ég az egyházért az Úr, ég és áldoz; tiszta, ragyogó, tűn·
döklő jegyest kíván, s mivel ezt csak saját vérében érheti el,
kiontja ezt. Ez az isteni Megváltónak reménye az ő keser-
ves kínszenvedésben. A jegyes képe izgatta, lelkesítette,
hevítette, érzéssel s áldozatkészséggel töltötte el; annak él
δ s azért hal meg most, hogy tiszta, szeplőtelen lelkeket
nyerjen; hogy az egyház, mely nem egyéb, mint a lelkek
összesége, sine macula et ruga, folt és szeplő nélkül legyen.
Ez az egyház a szenvedő Krisztus szemeiben még rab, ki
kell őt váltania; békó van kezén s lábain, szenny és szomorú-
ság van arcán; a lelkek még mind a kárhozatnak áldozatai,
s nincs, aki kiszabadítsa őket, csak egy, egyetlen-egy, a jegyes,
az Úr, si posuerit pro peccato animam suam I Nincs, aki
fölvidítsa, s az örök szépség báját lelkére kiöntse, csak egy,
egyetlenegy; de ha megteszi, övé lesz, örök szeretetben
jegyezheti el őt magának t

Azonban azt megtenni nehéz; a megváltás műve nagy,
kegyetlen munka; méltán mondhatjuk: improbus labor!
Hogy milyen, azt mutatja Krisztus kínszenvedése. Embert
nemesíteni, az már magában is nehéz; ezt a hálátlan, kietlen
mezőt tört szívek, meghiúsult remények borítják; de embert
megszentelni, szeplőtelen, tiszta lelkeket nevelni, kik Krisztus
jegyesei legyenek, ez azután a kegyetlen, iszonyú munka.
Erdőt irtani, tengerhullámokkal küzdeni, köveket vágni, mind
nehéz; de a legnehezebb munka a művelt, nemes, lelki
ember. Minden munkában megalszik az emberi vér és verej-
ték; jól mondja a nemzetgazdaság, hogy az áru nem egyéb,
mint «geronnene Arbeit» s mondhatjuk «geronnenes Blut»,
vér, vér minden munka: a legnagyobb munka is, mely az
emberiség váltsága, nem egyéb, mint ogeronnenes Blut»,
az Isten Fia vére! Ezt a munkát csodálja a látnok és kér-
dezi: quare ergo rubrum est indumentum tuum? miért véres
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a te ruhád? Préssel dolgoztam, saját véremet préseltem.
Az isteni Megváltónak a világ váltságdíját saját vérével
kellett lefizetni, ez az improbus labor. Tekintsetek saját szíve-
tekbe s érezzétek át, mily nehéz e szívet meghódítani s azt
tisztává és szentté nevelni! Érezzétek át a sötétség hatal-
mát; ha nehéz a tudatlanság egét földeríteni, ha nehéz a
vadat szelídíteni: nehéz, sőt legnehezebb a bűn hatalmát
megtörni! Ez az a hatalom, melyet Jeremiás fölpanaszol,
hogy csalárd az ember szíve, önző, ábrándos, kegyetlen.
Hogy az ember mennyire ilyen, azt nem kell fejtegetnem.
Ezt a hatalmat megtörni, láncát levenni, az emberi szívet
a bűnből kiváltani a legnagyobb feladat, melyen valamennyi
nagy ember dolgozott; senki sem úgy, mint az Úr! Ha végig-
nézünk a világon, látjuk az emberi bukásoknak és eséseknek
nyomorult és szomorú sorát. Látjuk a kietlen, a szikes avart,
melyet emberi életnek hívnak, látjuk a sok örvényt, melybe
a bűn belesodorta az embert, összecsapjuk kezeinket s kér-
dezzük: ki szabadíthat ki minket e romlásból? Ki vará-
zsolhatja át e kietlen vidéket paradicsommá? Ha végig-
nézünk a térképen, látjuk, hogy az evangélium még nem szán-
totta föl a földet, hanem a babona s a tévely sötétsége borong
fölötte. Ha végignézünk a közéleten, mennyi alávalóság,
gyöngeség, jellemtelenség, mennyi árulás, kegyetlenség, szív-
telenség jellemzik azt. Valóban igaza van Szent Pálnak, hogy
mindent bűn foglal le, mindent bűn ural.

Sokan dolgoztak már e szomorú napszámban, hogy a
bűn hatalmát megtörjék; sokan dolgoztak, s mindnyájan
úgy panaszkodtak, mint Illés és Szent Pál és Szent Bernát.
Mennyi lelki kín volt elzárva az apostoli egyház börtönében;
mennyi a francia egyház forradalmi vértanúinak keblében:
Defectio tenuit me pro peccatoribus! ... Elsenyvedtek! Mert
ha a gúlákat építeni két kézzel, azokat az iszonyú gránit-
kockákat hengergetni improbus labor, ha a rengeteg obeliszke-
két egy darabban kivágni és cipelni improbus labor; ha az
Athos-hegyet ecettel étetni és tíz körömmel átvájni improbus
labor, higyjék el, k. t. u., az emberi szíveket megmozgatni,
azokat a sírköveket, melyek alatt szívek rothadnak, elhengerf-
teni, a babonaság őserdőjén át az igazság útjait kivágni,
ugyancsak szintén improbus labor! Mert ez a sötétség, ez
a métely, ez a durvaság nemcsak hiány, hanem átok, nem-
csak az akarat rossz iránya, hanem az Isten haragja. Ezt
az Isten-átkot lelkünkről lehengeríteni senki sem volt képes,
csak Krisztus. Azért Illés próféta ott fekhetik a borókafa
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árnyékában és mondhatja, minek élek; igaza van, nem
változtat rajtunk. És Szent Pál panaszkodhatik és sírhat,
könnyeitől szívünk fagya ki nem enged! És a szenteknek is,
kik akartak nagyot s küzdöttek érte s elkedvetlenedve
mondták: nem lehet; igazuk van. Csak az Úr Jézus a getse-
mani kertben tartson ki, csak az ne szálljon le keresztjéről,
akkor minden jól van.

Az Isten vére volt váltságdíja az emberi telkeknek. Az
Isten vére, az Úr Jézus kínszenvedése az a ragyogó vilá-
gosság, mely által a sötétség száműzetett. Ez az egy, ez az
egyetlenegy lelkünknek Megváltója bűnből, halálból, kár-
hozatból. Csak ő mozdított meg, ő indított; ő emelt ki.
Vért, vért szomjazott lelkünk átkozott földje, de isteni vért;
mihelyt az pergett rá, megmenekültünk. Váltságunk ügye
olyan volt, mint a Vatikán-téri obeliszk, melyet, mikor föl
akartak állítani, a gépek elégteleneknek bizonyultak; valaki
a tömegből akkor fölkiáltott: vizet a kötelekre; és valóban
a kötelek megdagadtak és az obeliszket fölhúzták. Ügy bizo-
nyultak elégteleneknek az emberi törekvések; senki sem
tudott segíteni az emberen, míg végre az Úr Jézus meghall-
gatta kiáltásunkat: vért, vért a telkekre 1 Az isteni vér
a lelkeket öntözi, termékenyíti, rügyeik fakadnak, áldás van
törekvéseiken I Ez az Isten-vér az a T betű, melyet kikerül
az öldöklő angyal; az az Isten-vér a tisztaság forrása, s
valamennyi lélek nem mosakodik másban, mint Krisztus
vérében. Mert bárhol mosakodik, a lepra rajta marad, csak
Krisztus vérében tisztul meg! íme az ő műve: a bűneitől
megtisztult lélek 1

2. Azonban ezzel a művel nem éri be; ez nem egész,
ez csak rész! Minek kiemelkedni a bűnből, ha a bűnös élet
után nem kezdődik az isteni élet?! Az Isten-vér osztása
nemcsak bűnbocsánatot érdemelt ki nekünk, hozzásegített
az isteni életre. Az Úr kiváltott a rabságból, szabaddá tette
lelkünket, hittel, reménnyel, szeretettel töltötte el szívünket;
mit kell már most tennünk? ő isteni életet vár tőlünk, ut
vitám habeant; de abban is válogatós, azért hozzáteszi,
et abundantius habeant. Az isteni Megváltó bele akarja
ömleszteni a mi ereinkbe az ő szentséges vérét; akarja, hogy
«semen Dei» legyünk, isteni faj, isteni vér legyünk, mely
meg nem tagadja magát soha, hanem kifejleszti, kiidomítja
a Krisztus-arcot rajtunk. Szent Pál mondja, hogy a keresz-
tények célja: conformes fieri imagini Filii sui; amilyen
Krisztus, olyanok legyünk mi. Szemeinknek, gondolataink-
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nak rajta kell függniök, fejünknek az ő koszorúját, arcunk-
nak az δ jegyét kell viselnie. Cselekedeteinknek örök érté-
kűekké kell válniok, életünknek isteni életté kell lennie. De
honnan ez érték, honnan az örök érdem? Krisztus Urunk
véréből; a megszentelő malaszt, ez az isteni valami ben-
nünk, ez ad cselekedeteinknek, imáinknak, szenvedéseink-
nek érdemet; általa nyer értéket hitünk, önmegtagadásunk;
a kegyelem által lesz természetfölöttivé bánatunk, áhíta-
tunk. Imáink általa lesznek hathatósak. Bármikor fordulunk
az Úrhöz Krisztus által, ha életünk utolsó percében is, meg-
igazulunk. Méltán megszállhatná gyakran lelkünket a két-
ség: Istenem, hogy szerezhetnek emberi törekvések örök
dicsőséget? hogy hízeleghetünk magunknak, hogy a mi imád-
ságunk, bánatunk, istentiszteletünk eltalál az Isten színe
elé és a maga előnyére hibbantja meg az isteni igazság mérle-
gét? Hogy képzeljük, hogy az utolsó pillanatban a tökéletes
bánat által mindent megnyerünk? Nem babona, nem tévely
ez? Hogy az embernek a szerény és sokszor gyarló élet
mennyországot szerez, hogy a fejére koszorút fon, hogy imád-
ságunknak meghallgatás jár, hogy bánatunk poklot zár és
eget nyit: ez mind a szent vér ereje és hatalma. Hogy jó-
cselekedeteket vigyünk véghez és ezáltal az Úristen kedves
népe legyünk; hogy az a sok szeplő leolvadjon arcunkról
és az Úr Jézushoz való hasonlóság kiverődjék rajta, mindez
az Úristen szent vérének áldása és kegyelme.

3. Mikor pedig már ennyit lendített a lelken, gondolhat-
juk-e, hogy beérte vele? Mikor megkezdte nevelését, gondol-
hatjuk-e, hogy akart jó, kedves, szerény lelkeket s nem vágyó-
dott szentek és hősök után?! Neki szentség kell! Hőstettek
láncolatában mutatta be Jézus nekünk életét s vágyva-
vágyik utána, hogy fiai a hősies vérnek sarjai legyenek.
Keresztjén az elragadtatott szeretetnek áldozatkészségét tün-
tette föl; lehetséges volna-e az, hogy az ember ki ne érezze
az áldozatkészség viszonzásának, az odaadásnak kötelessé-
gét? Valóban az isteni Megváltó nem tűrt rabszolga lelkeket;
úgy nem érte be azzal, hogy az ember közönséges keresztény
legyen. Az ő keresztjének éjét földerítette, szenvedését meg-
édesítette a gondolat: gyönyörű lelkeket kapok. Az isteni
Megváltó álmodott egy Assisi Szent Ferencről, Szent Bemát-
ról, egy Szent Katalinról. Álmodta, hogy a hold, nap és
csillagok meghajolnak előtte; álmodta, hogy a keresztfa az
a lépcső, melyen ragyogó, tündöklő lelkek haladnak az égbe,
magasra, mindig magasabbra törnek. Szemeiben a keresztet



166

rajzották körül, mint a virágzó akácfát a méhek. Ez a kilá-
tás pihentette s nyugtatta meg szívét; ezért a koszorúért,
a lelkek eleven koszorújáért, szívesen adta oda életét.

így emelte ki Krisztus a lelket a bűnből, így emelte
föl az isteni életre, így nevelt belőle szentet, s miután ezt
elérte, lehajtotta fejét, mondván: beteljesedett. Nem kímél-
tem munkát, fáradalmat, nem kíméltem verítéket és köny-
nyet, sőt kiontottam véremet is, csakhogy lelkeket nyerjek,
lelkeket, animas, animas I Hajtsd le fejedet a Krisztus ke-
resztjére, s ha összetört az Isten fölsége és szentsége, olvasz-
szon meg a Krisztusnak szeretete, s becsüld meg lelkedet
úgy, mint ahogy ő becsülte és szerette.

IV. Tábor-hegyén át a Golgotára,
(1903)

K. T. U.! Mit akar azzal az anyaszentegyház, hogy
tegnap is, ma is ugyanazt az evangéliumot olvassa, ugyanazon
evangélistától. S minő evangéliumot? Mennyire nem illik bele
ebbe a nagybőjti hangulatba! «Hat nap múlva azon beszédtől,
felment Krisztus egy magas, egyedül álló hegyre és felvitte
magával Pétert, Jakabot és Jánost és elváltozott előttük
színében, és arca ragyogóvá lett mint a nap, és ruhája mint
a hó, és Mózes és Illés lejöttek és beszéltek vele.» Minek mu-
tatja az isteni Megváltó az ő dicsőségét akkor, mikor meg-
alázásának emlékével foglalkozunk? S hűséges értelmezője-e
az egyház az Úr Jézus gondolatainak, hogy ezt a Tábort oly
közel állítja a Golgotához, hogy ezt a két hegyet úgy köti
össze, mintha az egyik a másiknak előhegye volna? I Néme-
lyek azt mondják — gyakran olvassuk, — hogy először kell
felmenni a Golgotára, és csak azután lehet felérni a Táborra.
Mindenesetre ennek is van értelme; de a történet mást mond.
A történet azt mondja, hogy először fel kell menni a Táborra,
ha valaki akarja megmászni a Golgotát. Először kell Istenben
átváltozni, hogy az ember legyőzze a világot. Nem lehet a
Golgotára úgy felmenni, a világot úgy taposni, a szenvedés
harcait úgy megvívni, mint Krisztus tette, ha az ember előbb
nem jut fel a Tábor hegyére. Én tehát azt gondolom, hogy
nem azért foglalkozik az egyház két nap egymás után egy
evangéliummal, hogy mutassa, hogy ez a megalázott Krisztus
dicsőséges is, hogy fényének és dicsőségének néhány sugarát
belelövelje a szenvedésnek éjébe, hanem azért olvastatja ez
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evangéliumot, hogy mutassa nekünk az utat a Táboron át a
Golgotára. «Haec est via, qua beatus Benedictus in coelum
ascendit», így inté Szent Benedek fiait egy szózat a szentnek
halálakor; épúgy mondhatom én is ez útról: «Haec est via,
qua Christus in glóriám pervenit». A Tábor hegyén kell
keresztülmenni, ha valaki a keresztet Krisztussal együtt vinni
akarja.

1. Mit jelent a Tábor hegye? Jelenti a léleknek törek-
vését és törtetését Istenbe; jelenti azt az ünneplő fölségét a
gondolatoknak, melyekre szert teszünk az imában, melyek
a lélek felett úgy keringenek, mint a sas a bérc felett, mikor
kifeszített szárnyakkal, számya-libbenése nélkül úszik az
égen. E nagy gondolatok hatása alatt elváltozik a lélek, tisz-
tább, tündöklőbb, nemesebb lesz. A Tábor hegye jelenti a
léleknek ez elváltozását: Et resplenduit facies ejus sicut sol.
Csak az ily lelkek, amelyekben ez megtörtént, képesek oly
energiára, hogy a kereszt által is legyőzzék a világot; csak
az ily lelkek képesek arra a tiszteletreméltó munkára, melyet
ész is, szív is kiejt, mikor a világias gondolkozás lapályaiból
igyekezik fölfelé. Meg kell az embernek feszítenie eszét, gon-
dolatait, meg kell feszítenie szívét, érzelmeit, hogyha fel akar
jutni. Nagy munkát, melyet nem lehet kilogrammokban és
wattokban kifejezni, kell belefektetnünk lelki világunkba,
ha föl akarunk emelkedni. Nagyon helyesen alkalmazhatni
erre a zsoltár szavait: ascensiones disposuit in corde suo.
A lélek az, mely «ascendit» fokokon fel, ki a lapályból. Mert
valamint a fizikai világban vannak mélyfekvésű és magasabb
régiók, úgy a morális világban is vannak lapályok, fennsíkok,
magaslatok, bércek, csúcsok. S valamint a fizikai világban
lenn a lapályban láp is van, és megakadnának a vizek, ha
nem volnának hegyek, s az egész világ kiállhatatlan mocsárrá
válnék, úgy a morális világban a morális ellapulásban ter-
jeng a fertő. Az a lélek, mely fel tud a lejtőre emelkedni,
kikerüli az erkölcsi lápot. Mi, k. t. u., mikor meditálunk, ezt
az ascensus-t gyakoroljuk. Legyenek meggyőződve, hogy az
ember emelkedik, mikor jól imádkozik. Van pedig kétféle
imádság, az egyik a recitatív ima, a másik a meditáció. Az
egyik a közönséges telkeknek, melyek szárnyat bontani nem
tudnak, gyakorlata, a másik az öntudatos lelkek kilendülése,
melyben mindenkinek szárnya nő. A recitatív imát az egyház
nem veti meg, de látjuk, hogy minden lélek, mely szárnyat
bontani tud, annál nem marad. Megtartja a közönséges régi
gyakorlatokat, melyek mint az olvasó, bizonyos külső for-
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mához vannak kötve, fűzve; de az nem az ő hazája. A medi-
táció képezi a léleknek tulajdonképeni imáját. Minden ember,
aki egy életet akar átgyúrni, saját egyéniségén dolgozik,
iparkodik diadalt aratni. Ezt a munkát annyiban végzi
sikeresen, amennyiben önmagából kikel és öntudatosan a
felsőbb tökélyt s az Istent keresi. A meditáció által az ember
az alacsonyból, a fejletlenből a fejlettbe törekszik; a nehéz-
kesből és a fáradtból a lélek szabadságára vágyik; a merevből
és a hajlíthatatlanból a szabadon alakíthatóra törekszik.
A meditáció által az ember a pszichológia zavaraiból az ön-
tudatnak világosságába tér. Ezt mindenkinek magának kell
elvégeznie. Tisztelettel hajlok meg mindenki előtt, aki meditál,
s csak attól várok valamit. Ezt sokszor hallják, k. t. u.; hogy
azonban hogyan gyakorolják, arra saját életük szolgál fele-
letül. Mert ha a Tábor hegyének többi jegyei nem mutatkoz-
nak kegyeteken, akkor nincsenek a Tábor hegyén. Ámíthat-
ják magukat azzal, hogy haladunk, de ha a másik két jelleg
nem verődik ki, kegyetek inkább alvajárók, kik mindig
visszatérnek oda, ahonnan kiindultak.

2. Melyik az a másik két jelleg? Az egyiket ünneplő,
uralkodó gondolatnak, a másikát színeváltozásnak mondom.
«Facta est species vultus ejus altera». Az elsőt ünneplő gon-
dolatnak mondom s ezalatt azt értem, hogy a gondolat
bennünk gyökeret ver s szinte ünnepet ül, mert benyomások,
megrendülések ki nem zavarják a lélekből. Az ilyen felér a
hegyre s lenéz az álmos, ködös, poros, zűrzavaros világba,
s őrül, hogy kint van belőle. Én a hegymászás sportjában
ennek hasonlatosságát látom; szeretünk hegyekre mászni;
ugyan miért? Az élvezetért, mely eltölt ott a magasban a
szabadságnak s a fölségesnek benyomásaitól. Szabadon
állunk, egy világ felett uralkodunk. Megirigyeljük a sast,
mely szárnya-libbenése nélkül kering a hegyek felett; mi is
élvezetet találunk abban a korlátlan szabadságban, hogy
valaki egy talpalatnyi földön állva a világból kiemelkedik.
Az embernek a felséges, ünneplő gondolatok által felséges
szabadságra kell szert tennie, hogy csak az Isten uralkodjék
felette, és az ember önmaga s a világ felett. Uralkodó vagyok,
érzem, hogy alattam van minden. Ünneplő és uralkodó lesz
a gondolat, ha vezetni tud, ünneplő és uralkodó lesz az érzés,
ha eltölt és boldogít, mint ahogy Szent Pál mondja: Imple-
mini Spiritu Sancto in hymnis et canticis psallentes. Teljetek
el Szentlélekkel, töltse el telketeket himnus, és szent dal han-
gozzék bennetek az Isten dicsőségére; legyetek lendületes
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lelkek, lelkek, amelyek uralkodnak. Lehetséges meditálni
és erre szert nem tenni? Nem lehet. A meditáció kifaragja az
emberben a gondolatot és eszmét. Lehet-e folyton vésni és
semmit ki nem vésni? Nem vésel, ha semmit ki nem vésel;
nem dolgozol, ha semmit ki nem dolgozok Min dolgozol?
A lélek emancipációján! Mit mutatsz fel? Talán régi rab-
szolga lelket. Kötelékeket nem oldoztál fel, magasabbra nem
jutottál, a gondolatot ki nem emelted. Álmodtál, nem éltél!

Látod azért hiányzik benned a másik jelleg is: Te a
Tábor hegyén az uralkodó gondolat által más emberré nem
váltál 1. Pedig annak meg kellett volna történnie 1 Hogy is
volna lehetséges, hogy gondolatok torlódjanak fel bennünk
s el ne változtassák arcunkat?! Azt mondja Szent Krizosztom:
Quemadmodum regina quandam urbem ingressa omnes in
earn divitiae confluant necesse est, sic ubi precatio simul
intravit, virtutes earn omnes comitantur; valamint ha egy
városba betér a királynő, az ország urai, gazdagsága, fénye
követik őt, épúgy ha egy lélekbe beveszi magát az imádság
szelleme, ez ünneplő, uralkodó érzés nyomán minden erény
tartja bevonulását. Mert mi a mi orációnk? Egy megszentelt
alázat, átérzett és az Istennel eltöltött engedelmesség; imá-
ban átízzott bánat, szeretet, hevülés, buzdulás, folytonos
színeváltozás, a sötétebb érzések színeinek kigyulladása
tüzesen, ragyogón, tündöklőn. Ez a mi orációnk. Nincs ott
tűz, ahol izzás, fény nincs. Fény és izzás, olvadás és átalakulás
a fizikában együtt jár. Megint csak azt mondom, a morálisban
is együtt van. Akkor változik el az ember, ha tüzes, ha olvad;
akkor tölti el a lelket az Úristen édessége. Az «Énekek éneké-
nek» lágysága mézzé válik bennünk. Megizlelteti velünk
azokat a vigaszokat, amelyekről Szent Pál is mondja: Superat
omnem sensum. Ezekkel az érzelmekkel a legnagyobb nehéz-
ségeket is le lehet győzni s a világ összes élvezetét elfelejteni.
Imádkozva feljutunk a Tábor hegyére, s ha kereszt szakad
nyakunkba, felvisszük azt is a maga hegyére, a Golgotára.

Azért, k. t. u., önök maguk a hőmérők. Amennyire az
ünneplő, uralkodó gondolat kifejeződik önökön s a színevál-
tozás beáll, annyiban imádkoznak kegyetek jól. Ha pedig
az ember az ő apró-cseprő, szívéhez nőtt hibáit le nem veti,
ha a gyarlóságok rabszijára van fűzve, ünneplő gondolatról
ne beszéljen, színeváltozást önmagán nem mutat. Ezeket a
színeváltozásokat meg lehet akasztani a legkisebb dolgokkal
is. Ha valaki a diszciplínát nem tartja meg, megakasztja a
színeváltozást. Ha nem keresi azt a mindennapi szolid életnek
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s gyakorlatnak mezején, önmagát csalja. Nem napsugár az,
amiben tetszeleg magának, hanem csak tűzijáték, vagy talán
csak a nagyvárosi utca kivilágításának visszaverődése az
égen, amitől élet nem fakad, napvilág s öröm nem támad. Ha
kegyetek nem tartják meg a közönséges dolgokat, lehet-e ott
radikális odaadásról szó? Lehet-e szabadságról ott szó, hol
az ember egyre köti magát mindahhoz, amitől szabadulnia
kellene. Lehet-e ünneplő hódolat a szívben Isten iránt, ha sok
más zavaró érzésnek hódolunk? Nem. Ezeken a nyomokon
nem jár az Isten kegyelme. Vestigia terrent 1 Mind lefelé tart
ez a nyom 1 Ezek a hegyről lefelé tartanak és nem a hegyre
fel. Mi pedig fölfelé tartunk, tehát küzdjünk, dolgozzunk,
imádkozzunk. Rászántuk magunkat a Golgotára, iparkod-
junk feljutni a Táborra. Nem fogod megállni helyedet a
szenvedésben s áldozatban, ha a Tábort meg nem mászod
örömben és lelkesülésben!

Nagyböjt 3. vasárnapjára.

I. A keresztény reményről.

(1898)
Az Úr Jézus sokszor mutat rá az evangéliumban arra

a sötét hatalomra, mely életútjaink fölött borong s úgy
veszi ki magát, mint nyáron a hullámzó, arany kalászos
vetések fölött a sötét, vészthozó felhő. Nincs hatalom a szo-
rongó emberek közt, mely azt a felhőt eltérítse vagy eloszlassa;
ha villámait reánk zúdítja, ha sötét méhéből felhőszakadás-
ban vizeit reánk hárítja, veszve vagyunk; mit tegyen hát
az ember e sötét hatalommal szemben? Reszket, imádkozik
és remél. Életútjaink sötét hatalma az ördög s a bűn. Észre-
vesszük lépten-nyomon, hogy e sötét hatalom áldozatokat
követel, keres és sajnos, talál; elcsavarja az emberek eszét,
megrontja szívét, lealacsonyít és nyomorba dönt ezreket,
s kivált bizonyos korszakokban úgy látszik, mintha a pokol
vasreteszeit kiszakította volna a sátán, s a mai evangélium
szavai szerint hétszeres hatalommal jelennék meg az emberi
élet küzdterén. Nem természetes-e, hogy elfogul szívünk, s
aggódva s félve tekintünk köröskörül? S ha körültekintettünk,
s csak romokat és veszedelmeket láttunk, nem természetes-e,
hogy csüggedjünk, lemondjunk, kétségbeessünk? Igen, ez
mind természetes, nagyon is természetes; de nem a tenné-
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szethez s annak érzelmeihez utasít minket az Úr, hanem
a kegyelemhez; a kegyelemnek pedig az üdvösség veszedel-
meivel szemben szava, érzelme s ereje a reményben össz-
pontosul.

A keresztény remény, ez kell nekünk. Ezt esdi le a mai
misének bekezdése: «Szemeim mindig az Úron vannak, mert
lábaimat ő vonja ki a tőrből. Tekints reám és könyörülj
rajtam, mert én egyes és szegény vagyok» (Zsolt. 24, 15 16).
A zsoltár e fohászaiba öntjük lelkünket; hallgatunk a biztató,
bátorító, segélyét fölajánló Istenre s kegyelmének erejében
fölbátorodva kiállunk a harcok elé; nem csüggedünk már,
mert reményiünk.

K. H., reméljünk hát s keressük föl az Isten gondolatait
a keresztény reményről, hogy azokból erőt meríthessünk.

1. Az Isten gondolata a keresztény remény szükséges-
ségéről abból tetszik ki, hogy a keresztségben a megszentelő
malaszttal együtt a három isteni erényt önti lelkűnkbe:
a hitet, reményt és szeretetet. Útnak indít, de előbb fölszerel,
ellát minden szükségessel, hogy mikor kiindulunk az élet
pályáján, ne vethessük szemére a könyörülő Istennek, hogy
nem gondoskodott rólunk eléggé, s hogy nem szerelt föl
erővel és hatalommal a veszedelmek, a kísértetek és küzdel-
mek legyőzésére. Fölszerelt, ellátott, fölvértezett; fegyver-
zetben nincs hiány. Az apostol is emlegeti a keresztény lélek
fölszerelését s a három isteni erény közül a reményt az «üdvös-
ség sisakjának» hívja; a hit a pajzs, a remény a sisak s az
Isten igéje a kétélű kard. így fölszerelve vezeti Isten harcba
az embert, s csakis így; máskülönben vesztőhelyre s kár-
hozatba vinné; mert ha nincs keresztény reményünk, hason-
lítunk a harcoshoz, kinek sisakja nincs s ellenségeinek csapásai
alatt roskad össze.

Az Isten már e hasonlattal is nagyon kiemeli a reményt
s nagy súlyt fektet reá; mintha azt mondaná: hit nélkül
nem lehet üdvösség, de lehet-e remény nélkül? Pajzs nélkül
nem állhatjuk meg győzelmesen helyünket; de megállhatjuk-e
sisak nélkül? Vert hadak, lekaszabolt harcosok leszünk, ha
nincs pajzsunk s nincs sisakunk. Kell pajzs, de kell sisak is;
a sisak a remény.

Bízvást nézünk e fegyverzetben ellenségeink támadásai
elé, nem fognak árthatni; a remény érzelmei öntudatot s
bátorságot keltenek bennünk, hogy velünk van az Isten s el
nem hagy. Mintha fejünk fölé tartaná láthatatlan kezét,
mintha vértet szőne a kegyelem sugaraiból fölénk, úgy érezzük
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magunkat s ez megnyugvást kelt bennünk. Mintha közel állana
hozzánk, s éreznők, hogy van valaki mellettünk, akit azonban
nem látunk, úgy jáfunk a földön a keresztény remény kísére-
tében: Isten kíséretében, Istennel, Istenhez közel, Isten
erejével. Míg az ember csak hisz, de nem remél, addig meg-
fogja ugyan az Isten kezét, de az a kéz hideg; mikor azonban
remélünk, az a kéz a segítő, könyörülő Istennek meleg keze,
a jó kéz, a csókolni való kéz. S e meleg, biztató viszony követ-
keztében, mely a hittől különbözik, legyőzzük kísérteteinket,
megvetjük a csábító suttogását, nem dédelgetjük szenvedé-
lyeinket, kiemelkedünk bűneinkből s élünk Istennek s az
örök élet reményének. S ugyan ki adná meg magát, ha egy
győzhetetlen hatalom áll oldalán? Ki tántorodnék meg a jó
harcban, ha az Isten karja fogja föl az ellenségtől ránk mért
csapást? Ki akarna bizalmatlankodni, mikor Isten, maga a
seregek Ura Istene siet segítségünkre, s a zsoltáros biztosít:
<Jobbod felől ezren, balod felől tízezren esnek el, de hozzád
el nem érnek», s így állód meg harcaidat; mert ismét csak
az Úr lekötelezte magát: «Quoniam in me speravit, liberabo
eum, protegam eum», mert bennem bízott, kiszabadítom s
megóvom s megvédem őt.

Az Isten ez oltalma a bízó és remélő lélek sisakja; nincs
acél, mely azt átszelje, nincs golyó, mely átfúrja. Vegyétek
tehát fejetekre az üdvösség sisakját, a keresztény reményt.

2. Már ezekből is kiérezzük, hogy a remény által szoros
összeköttetésbe lépünk Istennel, mint boldogságunk bizto-
sítójával; de ezt a biztató, kedves összeköttetést s annak
szükségességét akkor értjük meg jobban, ha ez erény tárgyát,
indító okát fölismerjük.

A reménység oly isteni erény, mint a hit és a szeretet;
valamint szükségesek tehát ezek, úgy szükséges a remény is.

Isteni erény, mert Isten a tárgya és indító oka. Tárgya,
amennyiben őt, mint a legfőbb jót, mely minket nyugtat s
boldogít, megkívánjuk s keressük; indító oka pedig, amennyi-
ben ezt a nagy, boldogító jót csak az ő hatalma, jósága és
hűsége folytán reméljük elérni.

Hogy is mondta Szent Pál? «Várván a boldog remény-
séget s a nagy Isten eljövetelét» (Tit. 2, 13). A várakozó,
boldogságot kereső lélek reménysége a nagy Isten eljövetelére
irányul; gyermeksége első éveitől, anyja emlőitől egész
vénségéig boldogság-szomját az a remény csillapítja: eljön
az Isten; «Te vagy az én reménységem, — mondja a zsoltár
— anyám emlőjétől». A gondok sötét éjtszakájában ezt a re-
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ményt üdvözöljük hajnalképen: «Isten, én Istenem, hozzád
ébredek virradatkor; utánad szomjazik az én lelkem, szintoly
nagyon vágyódik utánad az én testem» (Zsolt. 62,1 2). A küz-
delmek hevében reá építünk s kívüle nincs hathatós segé-
lyünk: «Ne távozzál el tőlem, mert a szorongatás közel
vagyon; mivel nincs, ki segítsen» (Zsolt. 2, 12). A zsoltárok
tüzes fohászai, a bízó lélek forró érzelmei ezerféle alakban
mindig egyet mondanak: jó az Úr a benne bízóknak, a lélek-
nek, mely őt keresi.

Ne csodálkozzunk már most azon, hogy az erényt a
katekizmus Istentől belénk öntött erénynek mondja. Hiszen
telve van Istennel; hát kitől legyen, ha nem Istentől? Isten-
hez vágyik; hát hovávaló legyen, ha nem Isten szívébe?
Isten erejében áll, az éleszti és hevíti; hát kihez simuljon,
ha nem az Úrhoz? Igen, mert Istentől való a remény, azért
Isten keze oltotta belénk már a szent keresztségben, s mert
tőle van, azért vágyik és sír Isten után, azért nincs nyugta,
míg benne nem pihen. Örök életet keres, a megígért boldog-
ságra tör, s e törekvésében s e küzdelmeiben reméli az üdvösség
eszközeit, a kegyelmeket is elérni; reméli a bűn bocsánatát
s az Isten könyörületét, dacára annak, hogy sokszor s ismé-
telten elpártolt tőle s más tünékeny javak után futott.

Úgy tűnik föl előttem ez a keresztény remény, mint egy
erőteljes akácfa-gyökér, melynek törzsét levágták: kihajt a
gyökér, s ha letörik a hajtást, fölserken más vessző, s ha azt is
letörik, sarjad, serken sok más, mert nem győzi a gyökér
az élet vágyát s erejét magában tartani; így van ez az isteni
reménnyel is, Isten öntötte belénk; olyan az, mint az örök
életnek, az Isten életének gyökere, mely egyre hajt, s ha le-
törjük hajtásait, kihajt a gyökér újra. Szinte nem lehet el-
pusztítani, nem lehet elfojtani. Ó be jó, hogy az isteni élet,
hogy az örök boldogság vágya ilyen erős bennünk, s ha el is
tévedtünk s elfojtottuk magunkban az igaz, örök élet vágyát
egy időre, győzelmesen kitör ismét szívünkből s új tavaszt,
új virágzást ígér.

Valamint pedig az Isten a keresztény reménynek tárgya
s ő maga oltotta azt belénk: úgy az indító oka is a reménynek
az Isten.

Isten miatt, hatalma, jósága, hűsége miatt remélünk
minden jót.

Hogy is mernénk, k. h., isteni boldogságot várni, ha
magunk erejéből kellene azt elérnünk? Isteni boldogság! Két
szó ez, mely álmainkat is meghaladja. Ki vállalkoznék ugyanis
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a boldogság elnyerésére, annak a földi, emberi természetes
boldogságnak megteremtésére? Ki biztathatná, ki ámíthatná
magát ily vérmes reményekkel? Nem jutnánk-e oda, honnan
Salamon király kiáltja felénk: hiúságok hiúsága és minden
hiúság! De amily gyönge és képtelen a szív s amily álmodozó
az emberi lélek, nem éri be vele; nem emberi, hanem isteni
boldogságról álmodozik, azaz, hogy tévesen mondtam, nem
álmodozik, hanem lelkét s életét teszi rá, hogy isteni boldog-
ságot nyer el halála után; hiszi azt s életét adja e hitért.

Tehát isteni boldogság, ez a keresztény remény célpontja,
s mivel isteni és örök a boldogság, azért nem saját erejéből,
hanem Isten kegyelméből reméli: Isten fog majd erőt,
kegyelmet adni neki; Isten lesz irgalmas bűneinek; Isten
törli el homlokáról a kárhozat pecsétjét s ráleheli a kiválasztás
csókját; Isten teszi mindezt, mert teheti, mert tenni kész,
s mert megígérte s megtartja szavát.

E részből úgy tűnik föl előttem ismét ez a keresztény
remény, mint szikla az örvény fölött, melyet átfog a hajó-
törött ember. Ez a szikla az Isten hatalma, jósága és hűsége.
Vagy pedig olyan a keresztény remény, mint a sas, melyhez
Mózes hasonlította az Urat; leereszkedik ez a sas, szárnyára
veszi s emeli a magasba az embert. A leereszkedő Isten az
Úr Jézus Krisztus; vágyaink, reményeink hozzásímulnak;
gyengeségünk, gyarlóságunk, vétkességünk átkarolja az δ
keresztjét; bűneinktől eltereljük az Isten szemeit s az Úr
Jézus szent sebeire irányozzuk azokat, mintha kiáltanék:
vétkeztünk, gonoszságot cselekedtünk, boldogságunktól el-
estünk, de tekints Uram Krisztusod arcába, tekints öt szent
sebére, s érette s érdemei miatt kegyelmezz nekünk és segíts
meg minket.

Íme az isteni erények lendülete I Isten a remény szárnya;
Isten jósága, Isten hűsége, Krisztus érdemei a keresztény
reménynek pihegése. önmagunkban elszáradnánk, de az Úr
Jézus vérében kivirágzik lelkünk, mint a száraz jerichói rózsa
a vízben; lelkűnknek ez a kivirágzása, ez a föléledése Istenben
az isteni remény!

3. De nemcsak tárgyában és indító okában isteni a
remény, hanem hatásaiban is, s e hatásokra kell tekintenünk,
ha erőssé s lendületessé akarjuk tenni reményünket. S mik
a keresztény remény kihatásai?

Öröm, lelkesülés, bátorság, türelem, kitartás.
S méltán. A remény színpompás látomásban kitárja

előttünk az Isten javait, odamutat Isten ígéreteire, lelki
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szemeink elé állítja koronánkat, harcaink s kísérteteink sötét-
ségében ránk deríti az Isten kegyelmét, s midőn csüggedni
szeretnénk, azt suttogja: Consolamini, consolamini popule
meus, vigasztalódjál, én népem, mert nagyhamar eljön a te
segítséged; eljön, sőt már itt van; mert aki az Ur nevét
segítségül hívja, üdvözül.

Nem kell-e kitágulnia szívednek, valahányszor erre gon-
dolsz? Hiszen ha reméled, hogy az orvos meggyógyít, hogy
rokonod örökséget hagy, hogy pőröd jól végződik, öröm s
vigasz tölti el szívedet; mi lesz hát veled, ha az Isten kegyel-
mét, szeretetét s boldogságát remélheted? Valóban vigaszt
s örömöt hoz reánk a mi reményünk; a vigasz pedig nagy
kincs, édes élvezet I «Az én vigaszom, mondá Szent Bernát,
az, hogy szent hitem biztosít engem, hogy nagy, kitűnő javak
várnak reám az égben: de sokkal nagyobb vigasz nekem
a remény, hogy ezeket a javakat el is fogom érni egykor
Isten segítségével».

Ez a vigasz s ez az öröm tartja meg az embert jó, kész-
séges lelki hangulatban. Akinek nincs vigasza és öröme, annak
elszárad a lelke; háza rideg, napjai szomorúak, élete kelletlen
lesz; minden, ami körülveszi, örömtelen és egyhangú; csele-
kedetei unalmasak; mestersége és foglalkozása olyan, mintha
száraz malmot taposna. Mire való ez az élet? ez az örömtelen
tengődés? ez a lelketlen ténfergés? hányszor hallani ezt a
világban a reménytelenség szomorú rabjaitól I Eltikkad s
elszárad a szív, ha nincs reménye. Ezt hirdeti a próféta:
«Áldott ember, ki az Úrban bízik, s kinek bizalma az Úr.
Leszen ő, mint a víz mellé ültetett fa, mely nedvességre ereszti
gyökereit és nem fél, midőn eljön a hőség és levele zöldelni fog,
és szárazság idején nem lesz aggodalma és soha sem szűnik
meg gyümölcsöt teremni» (Jer. 17, 7 8).

Ugyancsak nehézségeinkben bátorságot, kitartást s türel-
met nyújt. A remény lelkesítette a küzdőket, a szenvedőket,
a rágalmazottakat, az igazság s dicsőség reménye. A remény
bátorította Kolumbust, midőn zendülő hajós népség közt a
viharos tengeren hányatva kereste az új-világot. Keserű, mély
hullámok fölött, halállal fenyegettetve, a sikertelenség kisér-
tetétől környezve, sokszor hallotta: térj vissza, halálba mész,
hiábavaló a te törekvésed; de a sáfrány illata, mely az új-
világ partjairól a szellő szárnyain a hajót betöltötte, bátor-
ságot s kitartást öntött beléje. Mint a sáfrány illata az új-
világba evező Kolumbusnak, úgy ad lelket a keresztény
remény az élet tengerén küzködő kereszténynek. Tarts ki,
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bátran törj előre, ezt suttogja neki, te is meglátod az örök
boldogság révpartját.

A keresztény remény legyőzhetetlenné is tesz, mert nemcsak
dicsőséges koszorút lebegtet szemeink előtt, hanem kegyelmet
is biztosít; nemcsak ígér pályabért, de nyújt is tényleg erőt,
hogy fussunk s fussunk kitartóan a célig. Bármily rövid
legyen is az élet, hosszú egy éjtszaka a betegnek, s tíz év az
ágyban fekve kínos örökkévalóságnak látszik: épen úgy
hosszú az az egyenes út, mely mindig meredeken fölfelé tart,
s a küzdelem s az istenes élet rögös pályája, ha félannyi is,
mint az élvezetek útja, beláthatatlannak látszik.

De félre, k. h., e lemondó, életúnt gondolatokkal, félre
a kedvetlenség kísérteteivel; vájjon lepkék után futkossunk-e,
vagy mint a tapasztalatlan utas, a délibábot kergessük-e?
Annak a lepkének, a világi örömnek hamar kopik el a színe,
cafrangos lesz a szárnya s petéiből hernyók kelnek ki, melyek
a virágot s a zöldelő levelet tönkreteszik; nekünk más öröm,
más élvezet kell, s ha az Úr örömére gondolok, melyet ígért
nekem, rövid küzdelmeim után, megszáll a győzelem lelke,
s mindent taposok, hogy a dicsőséges koszorút elnyerjem;
a koszorút, nem azt, melyet koporsómra tesznek azok, kik
szeretnek, s kiknek én szolgáltam, hanem azt a hervadhatlan
koszorút, melyet az Úr Jézus ad győzelmes híveinek; azt a
koszorút, mely után Szent Agnes lelkendezett, mikor tizen-
hároméves korában a sercegő máglyától meg nem ijedt, hanem
azt suttogta: «Α világot és szépségét s dicsőségét megvetettem
az én Uram, az Úr Jézus szerelméért. Ez a koszorú hervad-
hatatlan, mint Szent Péter mondja, ez a koszorú «sertum
glóriáé et corona exultationis* a dicsőség s az öröm koszorúja.
Félre tehát, k. h., a kislelkűséggel, félre a lemondással s a
panasszal; élveztetek ti már eleget, ittatok ti már annyit
a világi örömök poharából, hogy elmondhatjátok, vájjon
érdemes volna-e azért élni s küzdeni az örök élet után vágyódó
embernek. Nem, bizonyára nem érdemes. Ha boldogság után
vágyódik már lelkünk s be nem érhetjük a világi örömök méz-
cseppjeivel, akkor gondunk lesz rá, hogy el nem tűnő, el nem
hervadó örömöket szerezzünk magunknak; ezeket pedig a
keresztény remény helyezi kilátásba.

Ezek legyenek érzelmeink, k. h., ha a kisértet környez
s ha lelkünk elborul.

Legyünk «spe gaudentes», örvendezzünk reményünkben.
Az apostol is azt mondja, hogy ha haláleset fordul elő házunk-
ban, ne szomorkodjunk úgy, mint «akiknek nincs reményük»;
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ha csapás ér, ha betegség és szomorúság sújt, ha nagy gondok
közt elszárad a lelkünk, rajta, k. h., mondjuk: benned
bíztam, Uram, nem fogok megszégyenülni. Ha elvesztjük azt,
ami nagyon szívünkön feküdt, ha Isten nem hallgatta meg
imáinkat, akkor is emeljük föl szívünket az Úrhoz s gondoljuk
el mély meggyőződéssel: Dominus est, qui vivificat et morti-
ficat; az Úr az, aki megörvendeztet és megszomorít; de jö
nekem, ha megaláz. Bármi érjen, bízom az Urban! Szégyen-
kezném, ha csak jó dolgomban ragaszkodnám az Úrhoz;
miféle erény volna az? Az-e az az isteni erény?! Ha isteni
erény az a remény, akkor tartson ki isteni csapásokat, isteni
rázkódtatásokat, tartsa ki a pokol támadásait s az ördög
kísértéseit, tartsa ki a világ gyűlöletét és az emberi szív csaló-
dásait; ha mindezt kitartja, akkor igazán isteni.

S végül még valamit/ Bízzunk az isteni remény kitartá-
sával, hogy az Isten megsegít életünk megjavításában s meg-
térésünk tökéletesítésében.

K. H., bűnösök vagyunk, de örök életet remélünk;
hogyan remélhetjük azt, ha javulásunkban, őszinte megtéré-
sünkben nem bízunk?! Igenis, bízunk abban, hogy a kegye-
lem segélyével a bűnt elkerüljük. Senki se mondja, hogy nem
lehet a bűnt elkerülni! Ez a szó a keresztény remény ellen
van mondva; ellenkezőleg, legyünk meggyőződve, hogy
Isten segítségével minden kísértést megtörünk s minden bűnt
elkerülünk. Vagy mi vagyunk tán az elsők, kik a bűn rabigá-
ját lerázzuk? Hát ki volt Szent Máté, Pál, Ágoston? Ki volt
Szent Magdolna, Pelagia, Cortonai Margit? Talán kiskoruktól
szentek voltak? Máté uzsorás volt, Pál egyházüldöző, Ágoston
eretnek és világfi; s mégis szentek lettek. Épígy Magdolna,
Pelagia, Margit bűnös asszonyok voltak, s mégis Krisztus
jegyesei lettek. S mikép lettek szentekké? Megtértek, bíztak
Istenben, hogy ami másoknak sikerült, az nekik is sikerül.
Isten segítsége el nem marad a törekvő s remélő lélektől. Ha a
régi bűnök nyomorúságában leledzel, az onnan van, mert a
régi lanyhaság s a régi reménytelenség borong szíved fölött.
Vesd el magadtól az életőlő, szellemtelen lelkületet, foglald le
magad számára az Úr Jézus végtelen érdemeit; lehetetlen,
hogy föl ne lendüljön lelked, az a lélek, melynek reménye
halhatatlansággal teljes, «quorum spes immortalitate plena
est». Ha remélsz erősen s életedet reményeidhez alkalmazod,
meglátod, hogy teljesül rajtad is az Úr szava: «Megszabadul
a te lelked, mert énbennem volt bizodalmad» (Jer. 39, 18).
Mert újra meg újra kiáltom: reméljetek, bízzatok keresztény
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hallgatók! Reméljetek örök életet, kegyelmet, javulást a mi
Urunk Jézus Krisztus által, ki reményeinket most éleszti
s ott túl koronázni fogja! Úgy legyen.

II. A szent kereszt dicsősége.
(1899)

K. T. U ! Az Isten megdicsőíti azt, aki neki szolgál; ezt
az elvet az Úr Jézussal szemben is érvényesíti; megalázza
magát Jézus, hogy megdicsőítse az Isten, viszont az Isten
megdicsőíti őt. Hiszen a kis Betlehem és fölötte az angyali
ének világos példája ennek az eljárásnak. De az ember méltán
kíváncsi, hogy az Isten hogyan fogja megdicsőíteni szent Fiát
ott, ahol ő legmélyebben alázza meg magát, t. i. a kereszten; s
íme, ott látszólag megváltoztatta eljárását, mert nem látunk
semmi dicsőséges viszonzást; nem látunk ott semmit, amivel
az Isten kárpótolná Krisztusnak mély alázatát és áldozatát;
de legyünk meggyőződve, ott is ugyanaz az elv érvényesül.
Ha pedig keressük, hogy az Isten miben dicsőítette meg
Krisztust a kereszten, azt kell mondanunk: megdicsőítette őt
magában abban a műben, mely ott végbement, megdicsőítette
őt abban a kegyelemben, melyet nekünk, s abban az érdemben,
amelyet magának szerzett, megdicsőítette őt abban, hogy
minden üdvöt a keresztbe fektetett.

1. És valóban. Két semmiséggel állunk szemben, ha
gondolkozunk; az egyikkel találkozik eszünk, a másikkal
hitünk. Az egyik semmiség, a fizikai világ semmisége, mely elé
odaáll a szuverén, abszolút végtelen akarat s megteremti a
világot. És a másik semmiség a morális világ semmisége; és
ebbe a semmiségbe mit állított bele? A keresztet. Az első
semmiségben sötétség van, séd qui facit ex tenebris lucem
splendescere, beleállította a semmiségbe a gyönyörű világot,
amelynek végfejlődését mi nemcsak hogy nem látjuk, de
meg sem értjük; et vidít Deus, quod esset bonum, és látta
Isten, hogy ez mind jó; e fizikai világnak minden dicsősége,
minden csilláma, minden szépsége koszorúként száll az Isten
fejére. De egész így van ez a morális világban; íme, a morális
világban is van sötétség, melyet nem annyira az ész, mint
inkább a hit lát. A mi bölcsőnket, az egész emberiség bölcsőjét
ringatja a rossznak szelleme, natura filii irae, akik természet-
től fogva a harag fiai. Mi nagyon jól tudjuk, hogy az embernek
nincs egyetlenegy Istennek tetsző cselekedete, tabula rasa az
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egész erkölcsi világ. Valóságos mélység, nem is khaosz, még
annál is kevesebb, a teljes tagadás; semmi sem tetszhetik
Istennek e világon, ezeken a lelkeken: non est mihi voluntas
in vobis; nemcsak az áldozatról mondhatja ezt, hanem
mindenről, ami a szívekben moccan. Ha akarunk valami
Istennek tetszőt, azt nem kereshetjük magunkban; az Isten-
gyermek típusa másféle van, ahhoz kell hasonulnunk: confor-
mes fieri imagini Filii ejus. Ebben a semmiségben és lelki
sötétségben áll az Úr Jézus keresztfája. A kereszténység egyre
hajtogatja: gratia, gratificari, minden ingyen való, érdem,
tehetség, képesség az Isten abszolút teremtő akaratából. Azt
mondja, hogy az ember bűneinek bocsánatát nem nyerheti ön-
magából, máshol kell azt keresnie: accepimus remissionem in
sanguine eius; engesztelő áldozatot bűneiért nem nyújthat:
ipse est propitiatio pro peccatis nostris; az Úr Jézus engesz-
telő áldozat értünk, az ő vére által leszünk igazakká.

Érdem, igazság, jó cselekedet, erény, minden ott kez-
dődik, ahol az a szent vér kibuggyan és lecsepeg és megmossa
a világot: mundati a peccatis nostris in sanguine eius, aki
értünk meghalt. És mikor a szentírás és kinyilatkoztatás
ezeket mondja, akkor a szenvedő Jézusra mutat. Nézzétek
mily dicsőséges halál ez, melyből az élet ered s minden
érdem s erő belőle van. Képzelhettek-e valami dicsőségesebbet?
Az erkölcsi világban mindennek az övének kell lenni. Vagy hát
hiába halt-e meg Krisztusi Úgy-e, lehetetlenség? Ha Krisztus
meghalt, okvetlenül mindent ebbe a halálba kell foglalnunk;
azért halt meg Krisztus, hogy minden bűn meghaljon és
minden élet benne feltámadjon; azért halt meg Krisztus, hogy
az erkölcsi semmiségnek vége legyen és az erkölcsi valóság
kezdődjék, hogy ahol előbb harag és átok pusztított, ott ezen-
túl kegyelem és élet éledjen. És ezt oly következetességgel
viszi keresztül a szentírás, hogy nem kegyelmez semminek.
Fellépteti a hősöket, az erényt és azt mondja: ez is semmi;
fellépteti a görög klasszikus kultúrát és azt mondja: ez is
semmi. Nincs igazság, nincs erény Krisztus vére nélkül.
Si ex lege iustitia, ergo gratis Christus mortuus est, ha az
ember önmagából jót tehet, akkor hiába halt meg Krisztus.
De ha nincs nagy erény, legalább tán van kis erény; vannak
tán apró jó cselekedetek, melyek által az ember kegyelmet
nyerhet Istennél? Nincs. Si ex operibus iustitia, vagyis ex
lege, gratis Christus mortuus est. Hanem tán megmenekülhet
az ember a végső haragtól, hogy az Isten össze nem zúzza őt?
Tán van valami kis kígyózó ösvényke, amelyen az ember
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Istenhez ér? Nincs; Krisztus keresztje nélkül nincs irgalom a
főidőn. íme, a szentírás mindent az Úr Jézus keresztjébe
foglalt; ott kezdődik a jó, ahol az Úr Jézus vére csillámuk.
De talán az ember imádkozhatik, hiszen az imához nem kell
más, mint hogy az ember saját nyomorúságát érezze? Kereszt
nélkül is érezhetjük nyomorúságunkat, ó igen, érezni is,
imádkozni is lehet, de nyerni Krisztus nélkül semmit sem
lehet. Tán Istent tisztelni lehet, tán neki áldozatot bemutatni
lehet, tán esengeni lehet? Nem. Krisztus nélkül ezt sem lehet;
egyetlenegy kultusz van, amely az Istent megtiszteli, és ez az
Úr Jézus keresztáldozata; egyetlenegy főpap van, aki nincs
bisszuszba és tunikába öltözve, hanem vérbe, akinek mitrája
a töviskoszorú, pásztorbotja a kereszt s oltára a kereszt, e nél-
kül az Istennek nem tetszik semmi. Az Istent tehát önerőnk-
ből, célravezetőén imádni nem lehet; csak Krisztus imádkozik
és aki utána tesz valamit, olyasfélét, amit ő.

Mindent Krisztus keresztjébe fektetett az Isten, és ez az
Úr dicsősége; elsüllyed az egész világ végleges erkölcsi tehetet-
lenségben, még csak nyöszörögni sem képes, úgy hogy az
Isten színéhez érjen, és ebben az erkölcsi semmiségben és
tehetetlenségben áll az Úr Jézus keresztje I Ezen a keresztfán
fakad az imádság, amely az Isten szívéhez ér; ezek az el-
száradó ajkak, ez az esengő tekintet, ez a felküszködő mély
sóhaj, az talál egyedül az Istennek szívéhez. Az egész világ a
tehetetlenség szilenciumába van merülve, csak az Úr Jézus
zokog és eseng. Áldozatot mutat be egyetlenegyet, amely a
világon tetszik az Úristennek, semmi más nem tetszik neki;
bemutatja szívének hódolatát. Egyetlenegy szív, az ő szíve
dobbant úgy, amint az Istennek tetszik ·— Ádámot és Évát
kihagyom, mert ránk nézve ez egy letűnt világ, amint az
Atlantis az Atlanti-óceánba süllyedt világrész. Az Istennek
tetsző világ a kereszt körül emelkedik; a kereszt kegyelme
hívja létbe, a kereszt fénye csillámlik rajta, a kereszt érdeme
változik ragyogó szépséggé benne. A kereszt körül gyúlnak ki,
mint sötét égbolton a csillagok, a legragyogóbb lelkek, a
Boldogságos Szűzön kezdve végig a szüzeken, vértanúkon;
ők mind Jézus keresztjének kegyelméből valók; nem tetszik
az Úristennek még a Szent Szűz sem, csak a kereszt miatt.
Amit Szent Lőrinc végez, amit Szent Vince szenved, az mind
csak azért tetszik az Istennek, mert az Úr Jézus keresztjét
utánozza. Imádság, vergődés, esengés csak azért talál kegyel-
met, mert az Úr Jézus azt a kereszten számunkra már előbb
megtalálta.



181

Ez az Úr Jézus keresztjének dicsősége, hogy az Úristen
mindent a keresztbe fektetett, hogy az egész erkölcsi világ
voltaképen egy szóval jelezhető: Crux Christi; hogy az erkölcsi
világnak minden később kifejlődő jósága már itt benn van
Krisztus keresztáldozatában; minden kegyelem, érdem, erény,
dicsőség, amely valamikor embert fog koszorúzni, Krisztus
keresztjéről való. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi,
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. E magas-
latról tekintsünk végig a kínszenvedő Úr Jézus dicsőségén;
ez örök, nagy kihatás érzetében bízvást kérdezhetjük Szent
Pállal: numquid gratis Christus mortuus est? S mély s aláza-
tos megadással ismételhetjük: tehát minden Krisztusé s
Krisztustól s Krisztusért; omnia per ipsum et cum ipso et in
ipso! összezúzó s megsemmisítő tudat ránk nézve, dicsőséges,
fönséges valóság Krisztusra nézve.

2. De ne ernyedjünk, ne málljunk szét semmiségünk
öntudatában; hanem keljünk föl s fordítsuk meg az apostoli
szót s mondjuk: Nem, nem lehet, hogy Krisztus hiába halt
volna meg, ezt én nem tűrhetem; tegyünk, dolgozzunk, hogy
Krisztus halála hiábavalóvá ne váljék. Lehetséges-e, hogy az
emberiségre nézve Krisztus hiába halt légyen meg? Isten
kimutatta, hogy Krisztus nem halt meg hiába s minden érde-
met s kegyelmet keresztjéhez fűzvén, e keresztet megdicsőí-
tette: s az ember nézheti-e, hogy saját hibájából a kereszt
dicsősége meddő maradjon! Nem, nem; azt nem tűrhetem;
hálátlan, undok szörny volnék; kegyetlen, alávaló volnék, ha
Krisztus keresztjének kínja, kegyelme, áldása, példája rajtam
kárba veszne. E lehetetlenségből sarjad Krisztus keresztjének
második dicsősége az erkölcsi világban, az, hogy óriási
erkölcsi nyomást gyakorol az emberre, összezúzza őt és azt
mondja: Ember, ha Krisztus szenvedett érted, mondd meg,
mit fogsz majd tenni érte? Mit teszesz majd te? Ez a kérdés
felszítja és fölzaklatja az emberi léleknek összes nemes ösz-
tönét, hogy talpra álljon és mondja: Nem tűrhetem, nem
lehet, hogy Krisztus hiába halt meg, meg fogom mutatni,
szeretetemmel és áldozatommal jót állok érte. Krisztus nem
halt meg hiába. Ennek kimutatására pezsdül föl a keresztény
buzgóság; ideális alak képében látom arcán a szépség ki-
nyomatával az Úr Jézus keresztje alatt térdelni, érzelmeit
eléje önti; hajtogatja: nem, Krisztus nem halt meg hiába;
szégyenpír tükröződik arcán, lepereg a fájdalom a bánat
könnyeiben; a szentek érzelmei mintegy örökzöld folyondár
felfutnak az Úr Jézus keresztjére s gyönyörű színekben, a
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bizalomnak, szeretetnek, hősies áldozatnak színeiben ott
nyílnak meg virágai. Az Úristen látszólag leszúrta a kereszt-
fát, mint az átok fáját, mint egy száraz karót, de azt a száraz
karót egészen benövi az erény, betakarja érdességét, csomóit,
egészen szép már Isten szemében az Úr Jézus keresztje.
Beszéli a rege, hogy a híres Giskra, a huszita vezér meg akart
rohanni egy apácakolostort s hallotta a testvérek énekét,
jöttek hozzá könyörögni, hogy irgalmazzon; megállt, keveset
eszmélt, aztán leszúrta kardját a földbe s mondta: ha holnapig
kivirágzik, jó, ez egyszer irgalmazok. Jött a reggel, de a kard
nem virágzott ki, hanem a mese szerint egy szép folyondár
futott fel rajta s égszín kelyhét a kard markolatán pihentette.
Jött a Giskra vezér és megkegyelmezett, mert bár a kard nem
virágzott ki, de legalább egy virág futott fel rajta. Nem mese,
hanem valóság, hogy a keresztfa az átok fája, maledictum, s
átkozott még az is, aki rajta függ. Krisztusnak is kemény,
kegyetlen fája lett a keresztfa, de az erények mily gyönyörű
virágai lepték be azt, milyen szép ez mostl Megindul a kereszt-
útón a passió hőseinek kifogyhatatlan menete. Jézus akar az
ő szentjeiben, választottjaiban egyre tovább szenvedni, s ezt
az ő szándékát leginkább keresztjének szeretetével éri el.

Keresztje áll a világ előtt, hogy a nagy szenvedést hirdesse,
amelyet Jézus viselt el, s arra a másik szenvedésre buzdítson,
mely reánk vár—és győzzön ebben is a kereszt: compatiamur
passionibus Christi, ut cum eo conglorificemur. Az erkölcsi
világnak nagy erényei, legnagyobb áldozatai, melyek még az
Isten lelkét is elragadják, Jézus szent keresztjének virágai.
Valóban az Úr Jézus szent keresztje az a száraz fa, amelynek
lángjánál felmelegszik szívünk s apostolokat, szüzeket, vér-
tanúkat állít a felhevült szeretet a világba; mindegyik azt
mondja: nem halt meg Krisztus hiába. Ne maradjon ő egy-
maga áldozatban, buzgalomban; szegődöm én is hozzá, én is
apostola leszek; ne maradjon ő egymaga tiszta szűzies szerete-
tében árván: én is szűzies jegyesének készülök. Ne függjön a
keresztfán egymaga; nem tűrhetjük, hogy az Úr Jézus egy-
maga haljon meg másért, mi mindnyájan oltárok akarunk
lenni, áldozatot akarunk bemutatni; eamus et moriamur
cum illői íme, igaz, nem, nem halt meg Krisztus hiába.

Én is ismétlem: nem halt meg Krisztus hiába, mutassuk
ki mi is ezt! Akkor nem halt meg hiába, ha az ő keresztjének
érdemei, hatásai bennünk mutatkoznak, ha nem elégszünk
meg valamiféle erénnyel, szeretettel s odaadással, hanem ha
az áldozatnak útjára lépünk. Az Úr Jézus keresztje arra nézve
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nincs hiába, akinek szívében hasonló keresztfa nő, aki szintén
a kereszt útját járja és Krisztussal meghal. Szolgáljon nekünk
buzdításul az is, hogy a szent kereszténység hogyan tudta az
Úr Jézus keresztjének és szenvedésének minden mozzanatát
szívére venni és azt külön tisztelni, hogy a kis vcr-relikviák
tiszteletére, melyek Szent Tamás szerint nem is a Krisztus
igaz vére, hanem csak csodás jelek, hogyan tudott dómokat
építeni; hogyan tiszteli külön a töviskoszorút és annak minden
tövisét, a keresztet és annak minden szilánkját és azt szereteté-
nek, tiszteletének, bensőségének melegével köríti; hogyan
tiszteli meg hálás emlékezettel Krisztus Jézus szenvedésének
minden jajját és fohászát, lelkének minden sóhaját, szívének
minden érzelmét. Valóban, aki ezt elgondolja, méltán mond-
hatja: Istenem 1 Krisztus nem halt meg hiába I Tehát:
adoramus Te Christe et benedicimus Tibi, quia per sanctam
crucem tuam redemisti mundum.

III. Vir poenitens.
(1902)

K. T. U. I A keresztény érzület egyre a szent kereszt
felé tart. Érzi, hogy ott született; ez az ő szülőföldje; ott
megpihen, mint otthon. Ügy tesz azzal a szirttel, a Golgotá-
val és azzal a fával, a keresztfával, mint a madár; körül-
repdesi a fát s az ágat, melyen fészke van. És a szentírás
ezt akarja, egyre sürgeti, hogy figyelmünk, hitünk, szerete-
tünk az Úr Jézus szent keresztjére irányuljon. Ezt sürgeti
az apostol, mikor kimondja, hogy az ő egész lelkét egy jel
tölti ki, a szent kereszt: mert én köztetek úgy voltam, mint
aki másról nem tudtam, mást nem ismertem, csak a fölfeszí-
tett Krisztust. Ezt sürgeti Szent Péter, ezt ajánlja Szent
János. Valamennyi erény a szent keresztet viseli címerében;
a hit azért hisz, mert Krisztus szeretett s odaadta magát
értünk, a remény azért remél, mert a horgony szerencsénkre
elváltozott, két görbe karja kiegyenesedett s a horgonyból
kereszt lett. Hogy pedig a szeretet az isteni Megváltó kereszt-
fáján nő naggyá, azt említenem sem kell. Képzeljék el, k. t. u.,
hogy hány lélek talál a keresztfa tövében nyugalmat, hány
lélek tisztult meg, hány repül föl ennek a fának ágairól az
örök boldogságba. Képzeljék el, hányféle ima kelt szárnyra
a keresztfa tövéből, hány lélek futamodott a kereszt árnyé-
kába: szomorú, reménylő, szerető lelkek. Képzeljék el, hány
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művészt hevített a kereszt hite és szeretete, s hány lélekben
színezte kimondhatatlanul gyengéd, mélységes, meleg színek·
kel az áhítat a keresztre feszitett alakját I Nem csodálom,
hogy a kereszténység összes gondolataival, művészetével, eré-
nyeivel körülfolyja a szent keresztet. A XVIII. században még
egy külön szerzetesrend alakult az Úr Jézus szenvedésének
imádására s szent keresztjének tiszteletére, a passiónisták
rendje. S ahol a keresztény nép az eleven s életet lehelő keresz-
ténység után vágyódik, ösztönszerűleg is a szent keresztre
irányozza figyelmét; a Krisztus szenvedése neki örvény,
abban elmerül, hogy éljen, vigasztalódjék, bízzék s küzdjön.
Igen, el kell merülnünk a Krisztus Únszenvedésébe, mert
a szegek, a töviskoszorú, a szent vér, maga a szent kereszt
is, mind ez inkább csak külsőség. Az egész passió olyan, mint
a takaró, mellyel le van födve egy nagy szenvedő; itt-ott
átszűrődik rajta egy-egy vérfolt, mely a láthatatlan, lappangó
fájdalomra utal; az az öt seb a takarónak öt véres foltja;
a szegek, tövisek, a kereszt Krisztus szenvedésének ágya és
keretei, de hol van a szenvedés izzó heve, mélysége, tüze,
kínja? Hol van a szenvedés forrása? Belül a lélekben, a szív-
ben. A szenvedés megértésének kulcsa a szív. A szenvedés
átérzésének nyitja a mi szívünk; azért mondja az apostol:
hoc sentite, quod et in Christo Jesu Halljátok? Sentite!

Mihelyt átéreztétek, megértettétek.
A passió tehát Jézus szívébe utal, s én ez alkalommal

az isteni Megváltó szívének egyik jellemző érzelmét akarom
kiemelni. Nekem úgy tetszik, hogy az egész szenvedésben az
Úr Jézusnak uralkodó érzelme a mély szomorúság volt. Jézus
szívbeli, mélységes bánattal járja a keresztutat, a peniten-
ciának útját. Ez az ember úgy jár, mint aki a világ alávaló-
ságát hordozza borzasztó teher gyanánt: posuit in eum ini-
quitates omnium nostrum. Ez imádandó Isten-ember úgy jár,
mint a halálraítélt, mint az eleven halott. Az isteni Megváltó
a keresztet viszi, úgy viszi, mint koporsóját; s aki a saját
maga koporsóját viszi, az mélyen szomorú.

Ne felejtsük el Jézus bánkódó, szomorú lelkét; szen-
vedése hidegen hagy, ha a lélek ez árnyékáról megfeledkezünk;
ellenben mélyen megindít a szenvedés, s lágy és érzelmes lesz
lelkünk, ha az Üdvözítőben a szomorú embert látjuk. A szo-
morú ember mindig szegény: recordare paupertatis meae,
absynthii et fellis. Nézzünk tehát gyakran az Üdvözítőre: az
isteni Megváltó szeme egy szomorú embernek szeme, beesett
arca, töviskoszorúzott homloka és tövissel árnyékozott arca
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bűnbánatos arc; homlokához tapadt haja, egy szenvedő
lélek kerete. Hát még a lelke? Arról ő maga mondja: tristis
usque ad mortem. Azok a verejtékcseppek, melyek az Olajfák
kertjében homlokáról gyöngyöznek, ránk nézve drágagyön-
gyök. Mert valamint az, aki verejtékezik, nagy teher alatt
nyög: úgy az Úr Jézus verejtékéből az ő küszködő, szomorú-
ságában a halállal vívódó lelkére következtetünk. Szegény,
szomorú Úr Jézus, mily göröngyös a te penitenciádnak útja,
te szegény, szomorú szenvedő l

Ez a vonás szinte mélyebben hat az ember szívébe, mint
a testi fájdalom, melynél fogva ő a vir dolorum; minden hős
vir dolorum, de ez itt vir poenitens, ki a világnak bűneit
hordja. E szomorú szívre borul rá az undor s az utálat a világ
bűneitől, mely a mi szíveinket is megszállta, mikor finomabb,
mélyebb érzésünk perceiben szemeink elé tárultak az erkölcs
mocsarai, mikor letaposva láttuk az ártatlanságot s meg-
mételyezve a féltékenyen őrzött szíveket. Ez a bánat hajtja
meg Jézus térdét, mikor háromszor borul a porba s úgy kúszik
ott, mert «féreg s nem ember»; ez a bánat imádkozik: «Atyám
bocsáss meg nekik»; ez a bánat kiált föl «voce magna»; az
utolsó kiáltás, mely mint egy hatalmas Kyrie eleison hangzott
föl s azóta is zúg és visszhangzik és zsibong a szívekben.

A Kálvária a mons myrrhae; itt tanulunk bánatot.
Kezdet óta ápolta a kinyilatkoztatás a bánatot. A bánat
a javulás kezdete és föltétele; azért sürgeti a magábatérést
s a bánatot az ethika is. Semmiféle akaratnevelés nem nél-
külözheti ezt; indító okokat keres a bánatra s neveli a lelket
finomabb érzékenységre. A trienti zsinat szerint: fűit quovis
tempore hic contritionis motus necessarius ad impetrandam
veniam. A kinyilatkoztatás a bánatot a prófétáknak szen-
vedélyes hangján sürgeti: Térjetek hozzám teljes szívetek-
ből sírással és jajgatással, szaggassátok meg, nem ruháitokat,
hanem szíveiteket. De sehol annyi bánat, mint az egyházban,
sehol se annyi szomorúság a rossz hatalma felett, mint a ke-
reszt tövében. Sehol sem hallatszik oly mélységes jaj, mely
a földről az égbe felemelkedett! Hol van penitencia, melyet
az egyház penitenciájával össze lehet hasonlítani. Az az egy-
ház, mely csörgette a mennyország kulcsait, amely azzal a
hatalommal lépett föl, hogy ő megbocsátja az emberek bűneit,
semmit, sem sürgetett annyira, mint a penitenciát. A szenvedő,
bánatos Megváltó árnyéka, az ő szomorú tekintete ráesett
az egyházra, s a lelkek, melyek megváltást keresnek, bánatba
merülnek.
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A kereszt alól indult ki a legmélyebb penitenciának
árama, s a fölvilágosult szem mintegy beláthatlan távlatban
látja a szent kereszt mögött a bánkódó telkeknek kifogy-
hatatlan sorát. Ez volt az egyház vigasza, ha gyermekei peni-
tenciát tartottak; ezt nevelte bennük, nevelte mindenekelőtt
saját bűnösségük érzetét s azután szította lelkükben a bánat
tüzét. Már apostolában kifejleszti e szellemét; Szent Pál
mondja: «Αz Úr Jézus jött üdvözíteni a bűnösöket, akik
között én első vagyok». íme, Pál a legnagyobb bűnös I Pál,
az Úr Jézus választott edénye, a nemzetek apostola I Utána
mondják mások I Szent Klára nem érti, hogy hogyan lehet
valaki az ő közelében, mikor ő pestises beteg; Ferreri Szent
Vince fél, hogy ő minden nap rosszabb lesz; Borgiasz Szent
Ferenc bűnössége érzetében keres magának helyet s nem
talál mást, mint a pokol fenekét. Az egyház kimutatta, meny-
nyire ért a lelkek neveléséhez, s hogy mit kell bennük nevelnie:
finom érzéket a jó szeretetére s a rossz gyűlöletére. Érzéket,
érzéket; aki nem érez, az meghalt. Rengeteg sok lélek van,
melynek sok bűne van és még sincs bűne, mert nem érzi;
vannak, kiknek kevés bűnük s mégis sok bűnük van, mert
érzik. Legigazabb pedig az a lélek, mely önmagát tartja leg-
nagyobb bűnösnek; nem abban az értelemben, mintha ő
a külső cselekedetekben nyilvánuló nagy bűnöket elkövette
volna, hanem annyiban, amennyiben csakis magáról érezheti
az ember élénken s bensőségesen, hogy mennyire bűnös δ;
magáról tudja, hogy az Isten kegyelmeit hányszor vetette
meg, mily érzéketlen, hálátlan volt az Úr Jézussal szemben,
azt más nem tudja, még kevésbbé érzi; azt mindenki maga
tudja, érzi.

Miután az egyház kinevelte bennünk a bűnösség érzetét,
elborít a bánat bámulatos motívumaival. Neki már nem elég
a tékozló fiú szeretete, annál nem áll meg, neki a halálra vált
vérét tékozló Istenfiának szeretete kell. Neki nem elég az
irgalmas, jó atyának csókja; ő a Krisztus elkékült ajkait
nézi; nem elég neki az ölelő kar, neki a fölfeszített, lesze-
gezett két kar kell. Jézus öt sebe, szomorú arca, tőviskoszorú-
tól árnyékolt homloka, átszegzett oldala, ezek a keresztény
bánatnak motívumai. Az a motívum hat lelkére, melyet az
Úr Jézus hangoztatott a szent keresztről a próféta szavaival:
«kiterjesztettem kezeimet egész nap a hitetlen és kemény-
szívű nép felé»; az az intelem rendíti őt meg, melyet a szent-
írás hangoztat: ó, ti mindnyájan, akik általmentek, lássátok,
van-e fájdalom, mint az én fájdalmam.
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K. t. u„ az embernek gyökeret ver a lába, mélységes
bánat rendül meg szívében, ha bűnössége érzetében lép az
Úr Jézus keresztjéhez, s Jézus kínjában s bánatában méri föl
saját szívének bánatát: In Christi Domini afflictionibus tua
metire delicta (Szent Lőrinc). Bűnös lelkek, gyertek a kereszt-
hez s mérjétek ki saját bánatotokat az isteni Megváltó bána-
tán s nagy adósságtokat az ő borzasztó elégtételén. Meglát-
játok, hogy megszállja telketeket a spiritus gratiae et precum
s a penitencia szelleme 1 A régi s a középkori egyház peni-
tenciája elmúlt, vezeklési kánonjai elavultak; de a peniten-
ciának kötelme, melyet az Úr a keresztről hirdet, el nem
avult. Az egyházi disciplina a múlté, hanem az isteni Meg-
váltó penitenciára hívó szava: «O vos omnes... 1» az egy
permanens szó; azt sohasem tehetjük a múlt emlékeihez;
lelkünk halálát bizonyítaná, ha a kereszt alatt penitenciára
nem buzdulnánk. Tartsatok bűnbánatot, s bevonul telketekbe
az Isten országa.

Nagyböjt 4. vasárnapjára.
Jézus szereti keresztjét.

(1902)
K. T. U. I Tagadhatatlan, hogy a kereszténység tiszteli

a keresztet. Mindenhová azt tűzi föl; a kereszt neki a leg-
nagyobb, a legszentebb jel. Ez a két egymásba rótt fa beszé-
des; többet mond neki, mint valamennyi könyv, mint
valamennyi tudomány. Legalább is oly beszédes neki, mint
a gyermeknek a kereszt az ő édesanyjának sírján; beszél
neki nagy szeretetről, mely volt és most nincs I Mily ékes-
szóló ez a néma fa; mily lágy és illatos, pedig másnak száraz;
mily virágokat hajt, a hálás szeretetnek emlékeit I De az
Úr Jézus keresztfája mindennél többet mond; a legnagyobb,
a legáldozatosabb szeretetről beszél; szeretetről, melyet
Jézus is így mutat be nekünk: majorem caritatem nemo
habét. Nem is tehet a szeretetnek más emléke, mint a kereszt;
Jézus akarta, hogy ez tegyen az ő emléke. A kereszten csapott
fel Jézus szeretetének lángja az égre, itt gyűlt ki tűzoszlopa.
Ez az a fa, mely meg van aranyozva az Úr Jézus véres, tüzes
szeretetével, azzal az aurum ignitum-mal, melyről a szent-
írás beszél I Ez a fa leheli az isteni Megváltó nagy szívének
szellemét. Erről a fáról olvassa te az érzelmes lélek Krisztus-
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nak összes nagy gondolatait és mély érzelmeit. Mert hogy az
isteni Megváltó mily nagy, mily erős, mily mély; hogy
mily törtető hős: azt a kereszt hirdeti; «Recordare pauper-
tatis meae, absynthii et fellis», emlékezzél meg szegénységem-
ről s keserűségemről. Mire lehet e prófétai intést jobban
alkalmazni, mint az Úr Jézus keresztjére. Mivel pedig a kereszt
ilyen, azért Jézus is szereti; a kereszt az Úr Jézus kereszt-
fája, kedvesebb neki, mint a paradicsom élet-fája. A paradi-
csom életfája kiszáradt a földön; ennek a száraz keresztnek
kell kivirágoznia a földből. Azonkívül a szent kereszt az Úr
Jézus botja, virga tua et baculus tuus, reá támaszkodnak
mindnyájan a csetlő-botló zarándok-lelkek. A kereszt az
Úr Jézus ágya; rajta hányta be szemét. A kereszt az Úr
Jézus keretje, ebben a keretben mutatta meg szenvedő arcát.
Ebből a keretből akart ránk nézni, hogy mindenki, aki
ráveti szemét, a kereszt által keretezett szent arcban fel-
ismerje lelkének atyját, vezérét, kiben megbízhatik; példa-
képét, akit méltán utánozhat. Én tehát elfogadom, hogy
a kereszténység el van telve tisztelettel, hódolattal a kereszt
iránt.

1. De az Úr Jézus többet akar; az Úr Jézus akarja,
hogy szeressük a keresztet, és ez megint annak az excesszív
szeretetnek a következménye. Mert nem éri be azzal, hogy
szenvedélyesen szeressük az Istent, a lelket, az embert,
ő akarja, hogy szeressük a keresztet. Ezt pedig nem lehet
megtanulni sehol és senkitől, mint magától az Úr Jézustól.

Ha belemélyedek az Úr Jézus szenvedő leikébe, csodál-
kozva veszem észre, hogy az ő egész élete a keresztnek
jegyében áll: hogy a kereszt volt uralkodó gondolata.
Az Úr Jézus ezzel a gondolattal járt mindenütt; ez annyira
bele volt ékelve szívébe, hogy azt ki nem törhette, ki nem
emelhette semmi sem. Járt vele, hordozta képét, míg meg-
valósulva nem látta szemei előtt. A közönséges ember ritkán
keres valamit soká és folyton; az élet hullámzása majd azt,
majd ezt a gondolatot veti föl. Csodálva halljuk a régi tör-
ténetírók meséit, melyekben Xerxes királyról beszélik, hogy
szolgája mindennap azzal keltette föl: Xerxes, emlékezzél
a görögökről. Azt akarta ezzel Xerxes, hogy a bosszú gon-
dolata őt soha el ne hagyja; hogy akár derűs, akár borús
napra ébred, akár öröm, akár bánat állja körül, ne felejtse el,
hogy mi a dolga: a görögök megaláztatása. Hasonlóképen
Alamizsnás Szent János, az alexandriai pátriárka megcsinál-
tatta sírját, de be nem fejeztette, s híveinek mindig kellett őt
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figyelmeztetniük: még nem kész a sírod. Az isteni Megváltó
a keresztnek élt, nem kellett neki őrangyal, ki őt figyelmez-
tesse: Krisztus, rád a kereszt vár. Jézus azt mindig szemei
előtt hordozta; e gondolattal járt; nem hiába mondta a
próféta: «et opus ejus cum eo», nem felejti el napszámát.

A szentírás bele is enged pillantani az Úr Jézus leikébe,
ahol a kereszt úgy ragyog, hogy fényét nem vehette el semmi.
Amikor a Szent Szív megnyilatkozik, még legdicsőségesebb
perceiben is, azonnal felénk int Szent Szívéből a kereszt.

Földi életének három jelentőségteljes napján keresztjéről
beszél. Mikor Péter megváltja Jézus istenségét s bemutatja
a. hit hódolatát, ez a dicsőséges szó: «te Krisztus vagy,
az élő Isten Fia», nem tereli el figyelmét a szent keresztről,
hanem az írás mondja, attól fogva kezdi Jézus jelenteni
tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni és sokat
szenvedni a vénektől és megöletni és harmadnapon föl-
támadni (Máté 16, 21). A második esetben, mikor a Táborról
jön le Krisztus, mint Mózes, erőben és hatalmának öntudatá-
ban, s a tömegtől körülvett apostolok tehetetlenül állnak a hold-
kóros gyermek előtt, mert csak Istennel egyesült lélek képes
a gonosz szellemeknek parancsolni, ő egy szóval gyógyít,
parancsol, hódít, a tanítványok el vannak ragadtatva, a nép
ámul és lelkesül, Jézus pedig mondá nekik: «Az ember Fia
az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de harmadnapra
dicsőségesen föltámad; s ezen igen megszomorodának».
A harmadik alkalom a harmadik húsvét közeledtével köszön-
tött be: «És fölmenvén Jézus Jeruzsálembe, magához vévé
a tizenkét tanítványt külön és mondá: «íme fölmegyünk
Jeruzsálembe, és az ember Fia elárultatik a papi fejedelmek-
nek és halálra kárhoztatják őt» (Máté 20, 17).

2. íme, az Úr Jézus szerelmes lelke; igazán szerelmes;
úgy beszél s úgy tesz, mint akit egyetlen egy gondolat vezet,
s az a gondolat úgy uralkodott rajta, hogy leghevesebb
érzelmein át is utat tör magának. Jézus semmiről sem beszél
oly szenvedéllyel, mint a keresztről; Szentséges Szívének
vágyai a keresztben kulminálnak; desiderio desideravi,
baptismo habeo baptizari et quomodo coarctor! Mily erő-
teljes kifejezések ezek; nagyra vágyom ... elhal a lelkem;
s mikor így beszél, siet, alig bírnak lépést tartani vele. Mikor
leghatalmasabban lüktet a vére, lelke, a kereszt felé száll;
mikor «coarctatur», szorong a lelke, mikor kigyullad a lelke
kívánságától és vágyaitól: mindig a kereszt a pihenője. Az
ember tehát azt teszi, amit az apostolok tettek; bámuljuk,
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de nem értjük. Hogy is lehetne azt megérteni, hogy valaki
a keresztet szeresse, mikor Szent Pál kimondta, hogy régen
is — s most is úgy van — a kereszt és a keresztről szóló tan,
pláne az ily tan, hogy a keresztet szeretni kell: scandalum
et stultitia. Hogy szeretheti a szenvedést egy egészséges,
erőteljes lélek? Nem beteges irányzat-e az? Hogy szeretheti
egy öntudatos lélek a megalázódást? Vájjon rongy-e az
öntudatos szellem öltözete? A természet egyenesre növesz-
tette az ember derekát; vájjon boldogságára válik-e, ha
meggörnyed a háta s igavonó lesz? Dicsőségére válik-e, hogy
a nyomorúság uralkodjék rajta? Legyünk türelemmel,
k. t. u., s ne ítéljünk hirtelen. Jézus nem beteges, gyönge,
pesszimista lélek, hanem öntudatos, hatalmas ember; vir
potens in opere et sermone, ki hatalommal tanít, teremtő
erővel alakít; királyi lélek, ki Pilátus kérdésére: király
vagy-e te? azt feleli: az vagyok. Krisztus erős ember az élet
virágában, aki az Olajfák kertjében kimutatta, hogy emberi
természete mennyire irtózik a szenvedéstől; vért izzad,
mikor a szenvedésekre gondolt; küzd a halállal, háromszor
imádkozik, s kínjában verejtékezik. Krisztus tehát erőteljes
s nem egy beteges lélek. Ha az isteni Megváltó mégis szerette
a keresztet, az nem a természetnek, hanem tisztán a kegye-
lemnek az iránya. Nem az elkeseredésnek, világfájdalomnak,
cinizmusnak, a pesszimizmusnak árnyalata, hanem természet-
fölötti belátás és akarás. Miért szerette Krisztus a keresztet?
Jóllehet nem angyal hozta azt, hanem Pilátus s a zsinagóga
s Júdás csókja, Krisztus mégis tudta, hogy a kereszt az Isten
akarata. Pater mi, si non potest hie calix transire, fiat voluntas
tua, s most a te akaratod a kereszt, s mert annyi áldást
kötöttél a kereszthez, s mert a lelkeket szenvedésben neveled
s acélozod: fiat voluntas tua, én elfogadom, sőt szeretem
a keresztet.

A keresztet csak akkor lehet megszeretni, ha az ember
azt Isten kezéből veszi. A szenvedést szeretni nem lehet,
a szenvedést csak gyűlölni lehet, mert a szenvedés a mi
ellenségünk; semmiféle élet nem szereti a szenvedést, a tűz
nem szereti a vizet, az őröm nem szereti a szomorúságot;
az ember sem szeretheti a bút, a bajt, a kínt, a halált. Ha
valaki szereti a rosszat, csak mint jót szeretheti. Krisztus
Urunk is így szerette, mint Szent Pál mondja: az eléje tett
örömért, a kilátásba helyezett dicsőségért viselte el a keresz-
tet; ebben van logika, van észszerűség, van kegyelem, van
természetfelettiség is. Nem lehet szeretni a rosszat, csak úgy,
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ha jó kerül ki belőle. Krisztus azért szerette a keresztet,
mert látta, hogy dicsőségének és a világ legyőzésének fája.
így már mindenki megbékíti a kereszttel; a diák, a tudós
szereti a tanulást haszonért, élvezetért, dicsőségért; a beteg
szereti a keserű medicinát, mert az egészségre gondol;
a szántóvető verejtékkel öntözi barázdáit az aratás reményé-
ben; Krisztus is szereti a keresztet Istenért s az emberért.
Ebben van logika. A kereszt az Úr Jézus győzelmének zászlaja,
dicsőségének jelvénye, azért szerette azt s Ieküzdvén félelmét
s iszonyát mondá: surgite, eamus! Akkor már nem a
Júdást látta, hanem az Istent, az a csók nem az áruló csókja,
hanem az Atyának csókja, aki őt a keresztútra hívja. A zsidók-
ban, jóllehet kajánsággal vannak eltelve, az Atyának az
eszközeit, a kereszt fölmagasztalóit szemléli! Így tegyen
az ember, bármi történik, s ha az emberektől jön is a rossz,
lássa az emberek mögött az Istent, a kemény szenvedés
mögött a dicsőséget. így látták s így szerették a szentek,
úgy hogy Szent Angélától el kellett rejteni a keresztet, mert
úgy szerette, hogy extázisba jutott. Szent Rodriguez Alfonz,
ki beteg létére csak néha aludhatott, mégis sajnálta, ha
negyed órára elaludt, mert a kereszt érdemét elveszítette.
A világ ennek hallatára hamar kész az ítélettel s kimondja:
hisz kötözni való bolondok; de ha valaki átértette az isteni
Megváltónak gondolatát, ha fölértette, hogy a szenvedés
dicsőséget varázsol ránk: meghajtja fejét és azt mondja,
ez a legnagyobb bőlcseség, nobis Dei virtus et sapientia.
Azért Dei virtus, mert az Isten akarata, azért Dei sapientia,
mert az Isten tud a rosszból jót csinálni.

Bízzunk benne s iparkodjunk, hogy a szenvedésből
lelkűnkben kereszt váljék; ami akkor fog megtörténni, ha
az ember a szenvedést Isten kezéből fogadja s természetfölötti
jóra irányozza. Nagyon sok szenvedés van a földön, nagyon
sok tövis, nagyon sok iga, hanem kevés keresztfa. Nagyon
sok nyomorúság és kín özönével, de kereszt és áldásos szen-
vedés kevés van. Ha sikerül a szenvedést enyhíteni, a kínt
lecsillapítani: hál’ Istennek; mi nem akarjuk az emberiség
kínjait fokozni s bajait növelni, de hiábavalónak tartjuk
a csalóka reményt, hogy valamikor legyőzzük a kínt s a bajt
s tövistelen rózsák közt járunk a földön. Mi is le akarjuk
győzni a kínt s a szenvedést, de nem hiú reményekkel, hanem
Jézus izzó példájával. Kicsoda képes száműzni a világból
a betegséget, lelki kínt, testi gyötrelmet... a múlandóság
árnyékát, a sír sötétségét, a keserűség töviseit, a szenvedések
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keresztútját? Lesz világ, melyben nem lesz baj — mondják
a szocialisták; ez nem a mi evangéliumunk. Folyik az
élet, a harc s a küzdelem, a szenvedések rokkantjai lepik el
az utakat; az élvezet sivársága kiüresíti a szíveket; a cél-
talanság éje ráborul a telkekre, s ti a szenvedésnélküli jövőnek
kilátásaival csitítjátok az embereket? ó, ti üres idealisták,
kik elkeserítitek hiú Ígéretekkel az embereket s leszegezitek
a röghöz hittagadással a lelkeket, tanuljatok Krisztustól l
Tanuljátok meg a kereszt szeretetét, hogy szenvedéstek
hiábavaló ne legyen, harcaitok végleges vereséggel ne végződ-
jenek l Tanuljatok keresztény módon szenvedni. A szen-
vedés akkor lesz keresztény szenvedés, ha az ember teljes
öntudattal Isten kezéből veszi és az Isten dicsőségére viseli.
Szerezzük meg ezt a művészetet, hogy lehet szenvedésből
és nyomorúságból örömöt s lelki békét meríteni. Akkor
nyomorúságunk Krisztus keresztjével egyesítve nem lesz
oly nehéz, hogy lenyomjon, szenvedésünk nem lesz kietlen,
életünk nem merül el a fájdalom s a reménytelenség keserű
hullámaiban, hanem felénk világít a hit, hogy így szenvedve
győzünk.

Nagyböjt 5. vasárnapjára.
Mater dolorosa.

(1902)
K. T. U. ! A fekete vasárnap a szenvedésnek árnyékát

veti rá lelkünkre; az Úr elfedi arcát, hogy mikor aztán
megint meglátjuk őt, necsak a szemünkre, hanem a lelkünkre
essék tekintete és mélyen megindulva mondhassuk: Ecce
lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Az Úr ígéri
magának, hogy célt ér, bízik benne, hogy valóban meg-
indítja szívünket. Kilátásba helyezte ezt a nagy hódítást,
mikor azt mondta, cum exaltatus fuero, omnia traham ad
me. És a megindulásnak nagy kegyelmét az Úr Jézusnak
szent keresztjéről a próféta is ígéri, mikor azt mondja:
et aspicient in me... et plangent; rám néznek és sírni
fognak. Másrészt azonban megszállja szívünket a kétség,
vájjon győz-e majd az Úr? A próféta annyiszor felpanaszolja
az emberi szív csalárdságát, kegyetlenségét: filia populi mei
crudelis sicut struthio in deserto, az én népem kegyetlen,
mint a puszta madara. «Csalárd az emberi szív mindenek-
felett» mondja máshol; ugyan meg fog-e hódolni a megfeszí-
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tett Krisztusnak? Annál is inkább, mert hiszen mi azt a
keresztet már nagyon megszoktuk, s az emberi SZÍV, amit
megszokott, attól meg nem indul. Hány koporsót farag az
asztalos anélkül, hogy lelke elfogódnék azon bánat fölött,
mely a koporsókra borul. Hány sírt ás a sírásó a nélkül,
hogy elgondolná, hogy tulajdonképen a könnyeknek árkát
vájja; hány beteget ápol a kedves testvér és hánynak csukja
le a szemét mindenesetre azon érzelmek nélkül, melyekkel
az elsőnek utolsó könnyeit letörölte. És hány vértanú emlé-
két ünnepeljük mi, s vájjon ép ennek a vértanúnak kegyelem-
teljes emléke fog-e lelkünk felett diadalt aratni, hogy végleg
meghódolj unk neki? S Jézus mégis bízik, hogy mi szívben-
lélekben mélyen megindulva állunk majd keresztje alá. Hol
vannak tehát a megindulásnak könnyei, hol van az angyal,
aki leereszkedik az emberi szívbe és fölzavarja a bánat s a
részvét könnyeit?

Bízzunk K. T. U. ! Az Isten, aki az emberi szívet alkotta,
törvényeit ismeri, gondoskodott arról, hogy az a szív dacára
keménységének s kegyetlenségének mélységesen meginduljon
a szent kereszt alatt. Ő nagyon jól tudta, hogy az ember lelké-
ben van egy húr, amelyet ha megérint, a leglágyabb érzelmek
ébrednek benne; nagyon jól tudta, hogy vannak szentelt
emlékeink, amelyeket ha felújítunk, szívünk okvetlenül
ellágyul; tudta, hogy van egy név, mely minden ember szívé-
ben visszhangzik: a mi anyánk neve t Azért keresztje alá
odaállította az ő anyját. Ez az evangélium mesterfogása.
Ezt az első szobrot ott hagyják állni még a vad hóhérok is,
tisztelettel térnek ki útjából; miattunk áll ott, hogy Jézus
szenvedéseinek fölértésére lelket-szívet tőle kérjünk; miat-
tunk áll ott, hogy szemeinket reá vetve átérezzük habár
csak kis részét annak a fájdalomnak, mely az ő lelkében
égett.

1. Két felséges jelenet tárja elénk Szűz Máriának keser-
vét; az egyikét a hagyomány, a másikát a szentírás őrizte
meg számunkra. A Boldogságos Szűz Máriát az Úr Jézus
keresztútjára a tradíció és az Úr Jézus keresztje alá a szent-
írás állítja. Boldog Emerich Katalin irataiban olvassuk, hogy
a Szent Szűz, mikor már hallotta az utca zaját és a nép roha-
mát, kiment Szent Jánossal és odaállt egy utcaszegletre,
amerre a menetnek elvonulni kellett. Az alsó sarkon már
kikiáltották a hírnökök, hogy most valakit keresztre feszí-
teni visznek; a hírnökök után ellovagoltak a Szent Szűz
mellett a farizeusok, mögöttük tolongott a csőcselék; azután
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jött egy fiú, aki a kereszt feliratát vitte, azután jött vánszo-
rogva, a kereszt terhe alatt roskadozva az isteni Megváltó.
És mikor az ő mélyen beesett szemeivel felnézett a Boldog-
ságos Szűz Máriára, a Szent Szűz kezeit tördelve a hóhérok
közé rohant és Krisztus karjaiba borult.

A keresztúti ájtatosság negyedik állomása; állomásnak
mondják, jól mondják; a kereszténység lába itt gyökeret
ver; elképzeli magának azt a fájdalmat, melyet az isteni
Megváltó szívében támasztott ez az egy szó: «fiam», melyre
ö csak azt felelte: «anyám». Ha valaki ezt a fájdalmat föl-
érteni akarja, annak a Boldogságos Szűz Mária gyengéd,
átszegezett szívét kellene ismernie; át kellene értenie azt,
hogy a Szent Szűz mint függött az isteni Megváltón, mily
édesen és hevesen, mert hiszen az érzés a szívtől függ. Akik
szeretnek, azok abban a mértékben szenvednek; ha érzésük
mély, fájdalmuk óceán lehet. Hogy a Boldogságos Szűznek
mily szíve volt, azt elképzelhetjük, hiszen az Úristen gyö-
nyörűségére és szeretetére, még pedig az Isten-anyai szeretetre
volt teremtve. Hogy a Boldogságos Szűznek mily érzelmes
lelke volt, kitetszik abból, hogy az Isten legnagyobb s leg-
édesebb szeretetét a teremtésben neki kellett viszonoznia.
Hogy az Isten mily szeretettel viseltetett a Boldogságos
Szűz Máj-ia iránt, kitetszik azokból a lángoló, szinpompás
kifejezésekből, melyekkel az Énekek-éneke elsősorban a
Szent Szüzet tiszteli meg, őt, az Isten galambját, egyetlenét,
választottját.

Az Isten kiárasztja gazdagságát a teremtésben s teremt
magának gyönyörű lelkeket; ezek az ő gyöngyei, de a prc-
tiosa margarita mégis csak ő, a legkedvesebb a Szent Szűz.
Lelkében épített magáinak az Úr otthont, szívében alkotott
új paradicsomot. Ha minden érzés az emberi szívtől függ, ha
minden lebrezgés a lélek által lesz fénnyé, minden hullám
a lélek által lesz hanggá, ha a porból lélek által lesz termet,
üde arc, ragyogó szem: mindenesetre a Boldogságos Szűz
Mária lelkében fejlesztette ki az Úr azt a fényt, azt a hőt,
azt a gyönyörűséget, azt a mélységes életet, melyben az Isten-
nek kedve telt, melybe az Isten belevetette magát mint
otthonába, ó mily bensőség, mily érzés tölthette el a Szent
Szüzet; úgy-e tudott érezni s szeretni? Higgyétek el, ez a
legmélyebb lélek. S ha vannak költők, akiknek lelkén a
Divina commedia, s művészek, akiknek lelkén a kölni dóm
tükröződött, ép azért, mert elég hatalmasak voltak hozzá:
gondoskodott az Isten, hogy legyen egy lélek, melyen párat-
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lanul tükröződjék az Isten képe, a fájdalmas Krisztus képe,
oly bensőségesen, oly tűzzel, hogy az egész szellemi világ
érzelmei eltörpüljenek mellette.

Voltak szentek, akikben mély volt a krisztusi szeretet,
ezek aztán abban a mértékben szenvedtek is; Assisi Szent
Ferenc a compassio által eleven keresztté, Krisztus hason-
másává lett; Szent Terézia szívéből kinő a tövis, a fájdalmas
szeretet szimbóluma; Szent Pál hirdeti, hogy Krisztussal a
keresztre van szegezve: mily eleven kereszt, mily tövises
szív, mily átszegezett lélek jellemzik akkor a Szent Szüzet!
A Boldogságos Szűz lelke compassionis anima, a legteljesebb,
legbensőségesebb lélek; az a tükör, mely legteljesebben,
legérzékenyebben fogta fel a passió valamennyi mozzanatát.
Nekem a Boldogságos Szűz Máriát a keresztúton mint az
eleven compassiót kell tekintenem; nyomaiban tudom érezni
s fölfogni Krisztus szenvedését; értem azt, amit az ének
mond: «0, mely nagy volt rettegése, aggodalma, epedése,
mely gyötrelmet szenvede!... Ki az, aki meg nem indul
Krisztus anyján, s könnye nem hull, látván őt keseregni?
Ki az, akit bú ne érne, egy anyát ha igy szemlélne magzatá-
val vérzeni? ... Szeretetnek szent forrása, 6 Szűz, lelked
bánkódása, add, lelkemé is legyen». Ez annak a compassiós
szeretetnek kifejezése; nem hiába Szent Ferenc egyik tanít-
ványa költötte; Jacopone da Todit sötét melankóliája
képesítette a Stabat Mater érzelmeire. A kereszténység bele-
vezet minket ebbe a compassióba és sürgeti azt. Miután
Krisztus szenvedett, nekünk mindnyájunknak szenvedő
leikekké kell válnunk. Mi szeretjük Krisztust, következőleg
nekünk a szánalom és részvét érzelmeibe kell merülnünk.
Mennyire kell megszánni az isteni Megváltót. Csak egy köny-
nyet, csak egy könnyet! Legalább a nagyböjtben minden
nap, a Krisztus kínszenvedésének egy könnyet szentelni 1
Mily édes béke szállná meg a lelket. Azok a legbékésebb
lelkek, melyek az Úr Jézus keresztje alatt sírni tudnak. Az
a fájdalom már nem a világ fájdalma, hanem a Krisztussal
való egyetérzésnek élvezése. Az, aki úgy szeret, hogy sírni
tud, a predestináció reményét bírja.

Tehát édes érzés is Krisztussal együtt sírni, s ugyan-
ekkor nagylelkű, nemes kiindulás. A keresztény lélek méltán
ki akarja venni részét az isteni Megváltó szenvedéséből.
Ha a vad harcos Úriás azt mondja Dávidnak: Uram I Izrael
serege sátrak alatt alszik, s én, a te szolgád házamba térjek
aludni? Nem, azt nem viseli el a lelkem. S nem ment haza,



196

hanem lefeküdt urának a háza lépcsőjére. Igazán nemes bar-
bár. A keresztény világ is azt mondja: a mi Urunk Jézusunk
keresztutat járt, mélységes fájdalomban jár és él, nem lehet
a mi részünk más, mint hogy vele együtt sírjunk és szenved-
jünk. S a részvét készteti őket Krisztus nyomaiba lépni;
mindnyájan a fájdalmas anyával tartanak s fájdalmában
osztoznak.

2. A második jelenetet a szentírás adja elénk. Tengernyi
nép hullámzik a Golgota környékén, és «ott álla a nép, néz-
vén» (Luk. 23, 36).

De állt ott más is, más valaki, akinek mind ez a gúny
és szitok mélyen a szívébe vágott bele, s ki azzal a szenvedő
Jézussal bánatba merülve hallgatott: az ő anyja. Az ő anyja —
rövid két szó; de mily kincs s mily szeretet vagy fájdalom 1
Tegyétek ki a koporsót az udvarra; odalépnek a szomszédok
s mondják: derék asszony; a cselédek s mondják: jó úrnő;
a szegények s mondják: gyámolónk; a pap s mondja: jó
keresztény; de odalép a gyermek, az mindennél többet
mond: anyám. A Szent Szűz az anyja; anyja az Isten Fiá-
nak: anya apa nélkül. Titokzatos anya, szeretete szent titok!
S ez az anya áll, áll, pedig tenger a bánata! ő veszít ám sokat;
sokat? mindent! ó Szent Szűz, Betlehemben szültél, édes
anya lettél a szent éjben, angyalok énekeltek glóriát s pász-
torok imádták fiadat, s most? Most itt függ latrok közt föl-
feszitve! Hol vannak, boldogságos anya, a szent királyok,
kiket csillag vezetett öledben pihenő fiadhoz? Hol van a ház,
hol a gyermek játszott, s te rajta felejtetted szemedet? íme
a kereszt, s rajta ő, fiad, tátongó sebével! Ó valóban kesere-
dett anya, elborult eged, csillagaid letűntek, szívedet a fáj-
dalom tőre járja át, s te mégis állsz? Állsz s hallod fiad búcsú-
szavát: Asszony, íme a te fiad! Búcsúzik tőled szent Fiad,
elmegy; a kín letörli már életét, s te nem segíthetsz rajta.
Isten veled, anyám! Te, ki bárdolatlan jászolba fektettél,
fektess a kősírba; te, aki engem pólyába takartál, takard
be testemet aloe- és vászonba temetésre. Te, aki bölcsődalt
dúdoltál, ki az angyal énekét hallgattad, csukd le szememet
és csókold meg sebeimet. Isten veled, anyám! Ki vigasztal
meg téged? Péter; a Krisztus-tagadó? Júdás, az áruló?
János, aki megmerevült a fájdalomtól vagy a többiek, akik
bujdosnak, vagy ez az érzéketlen tömeg?

Nem, neked vigasz emberektől nem kell; te állsz, s hir-
deted, hogy mint álljon a lélek a szenvedés tüzében, mint
küzdjön a keserűség tengerében s mint dicsőítse meg Istent
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fájdalmában. Jöjjetek ide, ti kik akartok látni hűséges,
kitartó, állhatatos szeretetet fájdalmak s kínok közt 1 Anyá-
tok tanított meg hinni és szeretni gyermekkorotokban:
a fájdalmas anya tanít majd meg hinni balsorsban s szeretni
áldozatokban s minderre megtanít azáltal, hogy Krisztus
szenvedéseibe belevezet, hogy szíveteket részvétre hangolja;
aki Krisztussal egyetérez, az Krisztussal együtt tud szen-
vedni is.

Húsvétnapra.
1. A föltámadás dicsősége.

(1887)
«Az ő sírja dicsőséges leszen·

(Iz. 11, 10).
Azok, kik az első húsvét napján Krisztus sírjához men-

tek, egy rendkívüli síremléket láttak ott: Nem földbeszúrt
keresztet, nem kőszobrot, hanem ragyogó angyalt! A fölfor-
dított sírkövön nem volt fölírás, melyből meg lehetett volna
tudni, hogy ki fekszik itt, hanem a fölírás helyett hangzott az
angyal szava: «Α megfeszített názáreti Jézust keresitek?
Föltámadott, nincs itt» (Márk 16, 6). A közönséges temetők-
ben, ha még oly pompás sírkövekkel, keresztekkel és szobrok-
kal ékeskednek is, mindig csak ezt olvassuk: «Itt nyugszik».
Megállsz például kis sírhant mellett, keresztjén olvashatod:
Itt nyugszik ez meg ez, meghalt 5 éves korában; mégy tovább,
ott olvasod: Itt nyugszik ez meg ez, meghalt 77 éves korában;
de ha nincs is a keresztre semmi írva, ha leszakadt karfája,
mégis tudod, hogy ez a rozoga kereszt azt hirdeti, itt nyugszik
valaki. De Krisztus sírján — nem olvasod, hanem hallod; s
hallod az angyaltól: feltámadt! Ez az egyetlen, páratlan sír,
Krisztus Urunk sírja! S azért, mert egyetlen, páratlan, nyerte
a próféta hallatlan dicséretét: és az ő sírja dicsőséges lészen.
Ezen sírnak dicsősége a legnagyobb dicsőség, mely Krisztust
érte s mely Krisztus Urunk által reánk is kiáradt. Kérlek,
k. k., vegyük jól szemügyre ezt az egyetlen, páratlan sírt.
Nincs benne rothadás, nincs romlás. Tekintsünk bele bátran,
nem kell félnünk, hogy összeborzadunk.

1. Miféle dicsőséggel emelkedik ki Krisztus Urunk e sírból?
A föltámadás Krisztus legnagyobb dicsősége; mert ez a

dicsőség lelkünk szerelmes Megváltóját minden szenvedéséért,
minden keservéért, minden szomorúságáért ezerszeresen s
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örökkétartóan kárpótolja. Bárcsak fölértenők ezt az ezerszeres,
ezt az örökkétartó kárpótlást, annak édességét és boldogító
erejét! Idegenen járt az isteni Megváltó köztünk, oly hideg,
oly közönyös világban, nem volt, aki értse. Tele volt szíve a
kicsordulásig irgalommal és szeretettel, beszélt sok csodála-
tost az Istenről s az örökkévalóságról, a lélek nagy értékéről —
jaj de kevés, maroknyi nép volt csak az, mely megértette! Oly
nehéz volt szíve, midőn látta, hogy a városi nép lelke üdvével
nem törődik, de még a szegény ember is hozzá nagyrészt csak
a földi jókért vonzódik. Küszködött ez az édes Jézus, áldozott,
segített, mindent tett, csakhogy mentsen, de viszonzásul a
keresztet kapta, s meghalt a legnagyobb szívfájdalomban.
Keresztjére föl lehetett volna írni nemcsak azt, hogy ez a «Ná-
záreti Jézus, a zsidók királya», hanem azt, hogy ez az a Jézus,
akit mindig félreértettek, ki keserűségbe merülve élt, aki soha
nem nevetett, de igenis sokszor sírt és szomorkodott a vér-
izzadásig; hogy ez az a Jézus, kinek azzal fizettek, hogy feje
alá párna helyett tövist raktak, s víz helyett ecettel itatták,
kinek temetésére senki sem jött, kinek sírjára pecsétet nyom-
tak, hogy halála után is gonosztevőnek bélyegezzék.

De Krisztus föltámadt. Sötét, fergeteges, borzalmas, ke-
gyetlen éj után fölkelt ragyogó napja. Kiszenvedett teste meg-
dicsőült, mennyei szépség ömlik el rajta, szemeiből a boldog-
ság sugárzik. Testét baj, sérülés nem érheti, nem fázhatik, nem
vérezhetik, szemei ezentúl nem sírhatnak, ajkai nem panasz-
kodhatnak; kard, fegyver nem sértheti, vadállat, villám nem
ijesztheti; a tövis ha érhetné szent fejét, rózsává kivirágoz-
nék, sebei mint drágakövek tündöklenek. így emelkedik ki a
sírból — sírja dicsőséges lészen l

Ki hallotta azt valaha, hogy sötét éjfélre verőfényes dél
következzék, hogy a január hó fagyát egyszerre a május leg-
szebb, legillatosabb estéje váltsa föl, hogy az erdőre és a rétre
ráfagyott jégcsapok egyszerre eltűnjenek s helyűkbe tarka
virág, lomb és madárének lépjen? ó, az első húsvét napja ily
csodálatos nap volt l Arra a borzalmas éjfélre, melyben az
Üdvözítő lelke vigasztalan s elhagyottan gyötrődött a kereszt-
fán, egyszerre az öröm verőfénye következett, — a szenvedés-
nek s üldözésnek fagyát, melyben szent szíve elszorult, a de-
rült, háborítlan boldogság váltotta föl. Az Úr Jézus szent lelke
szabadon föllélegzett, szent teste és sebei pedig soha nem tűnő
ifjúságban és szépségben fölragyogtak, örvendünk mi is ennyi
dicsőségen, ha nem is fogjuk föl egészen Krisztus Urunk örö-
mét. Soha több oka nem volt embernek örvendeni, mint neki;
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mert a halandó emberre bármennyi öröm után sötét sír vár,
amely bármint koszorúzzák is, a bánkódás- és a siralomnak
földbe mélyedt háza marad; de Krisztus öröme és dicsősége
oly nagy, hogy az ő sírja is dicsőséges lett — és az ő sírja dicső-
séges lészen.

2. A föltámadás Krisztus Urunk legnagyobb dicsősége;
mert ez a föltámadás minden ellenségén, minden irígyén, min-
den üldözőjén kivívott fényes győzelme. K. k., valami elgon-
dolhatlan nagy diadal, melyet Krisztus föltámadása által
minden néven nevezendő ellenségei fölött kivívott. Krisztus
Urunk úgy jött le a földre, mint ki nem a földről való volt;
mindazok, lük hajlamaik szerint éltek, nem szívelhették az
Urat; mindazok, kiknek a jó élet Isten és törvény nélkül tet-
szett, azoknak Krisztus szava kiállhatatlan volt; akik nem
szerettek oda túlra nézni, hol pokol és mennyország vagyon,
azok mind ellene zúdultak, a nagyok és hatalmasak pedig fél-
tették tőle földi érdekeiket. Krisztus Urunk ép ezért vajmi
elhagyottan állt, s a világot ellenségének mondja. S világ alatt
ért minden hatalmat, mely Istennel ellenkezik, a királyok és
főurak hatalmát, mely nem akar hódolni Istennek, a hadsere-
gek fegyverét, a gazdagok pénzét, az Istentől elfordult embe-
rek szenvedélyeit, a zsidók konokságát, árulkodását, irigysé-
gét, gyűlöletét. Mindez Krisztus ellen sorakozott. S élükön ott
áll Krisztus ellenségeinek feje, maga az ördög s az egész pokol,
az a tengernyi gonoszság, az az elfojtott gyűlölet, mely meg-
semmisítene mindent, Istent, Krisztust, embert, világot, ön-
magát! Üldözőbe fogta Krisztust e rettenetes hadsereg: Jöj-
jetek, keserítsük, gyalázzuk, rágalmazzuk, kínozzuk ezt a
Megváltót, marjuk ki a világból. S úgy is tettek! De Krisztus
föltámadt, s mint a polyva a viharban, szétporzik minden
ellensége. Mindent tettek vele s kiszenvedte; végre a halálba
fojtották; most — gondolták — megtörtük; de Krisztus le-
győzte a halált is. Legyőzte a törvényszéket, mely őt halálra
ítélte; a lándzsát, mely szívébe fúródott, a római katonákat,
kik sírját őrizték, a lepecsételt kősziklát, mely sírját zárta, az
ördögöt, ki őt zsákmányának tekintette, a poklot, melyből a
pátriárkák lelkeit kiragadta; mindent, mindent — az ő sírja
dicsőséges lészen.

Nincs az a börtön, melybe vethetni: áthatol vason, kö-
vön; nincs az a hadsereg, melynek fegyvere érhetné; nincs
az a gyűlölet, még ha az ördögé volna is, mely neki árthatna:
mindent megszégyenített.

Ha a föld mélyébe zárták volna, Krisztus megtörte volna
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ezt a zárat is; mert a föld, a holtak nyughelye, nem tarthatta
vissza az élet urát, a halál legyőzőjét, a főitámadt Krisztust.
Istenem I mily diadalkaput emeltél Krisztus Urunknak, a vi-
lág, a halál, az ördög legyőzőjének? Mily diadalmi zászlót ad-
tál kezébe, mily koronát tettél fejére, mily pompába öltöztet-
ted, mily trónra ültetted! Mily hódolattal járul hozzá az an-
gyalok serege, akik énekelve kérdezték, kicsoda az az erős, le-
győzhetetlen hős? kicsoda a dicsőség királya? s felelték: Az
Isten báránya az, aki méltó, hogy nyerjen tőlünk imádást,
hódolatot, dicséretet, áldást, mindörökké 1 Mily hódolattal
járult hozzá valamennyi kiszabadított lélek 1 Mint áldották
Istenüknek, Uruknak, szabadítójuknak 1 Azon húsvéti éjen,
midőn Krisztus sírja megnyílt, megrendültek a sirok, mintha
meg akartak volna nyílni; érezték, hogy nem fognak örökre
zárva maradni; s az egész természet, melyről Szent Pál mondja,
hogy a bűn átka alatt nyög s hogy ez átoktól valamikor fölsza-
badul, megrendült, midőn fölszabadítója, az Úr Jézus Krisz-
tus halottaiból föltámadt.

3. Amily dicsőséges ez az első húsvéti föltámadás az
Úr Jézusra nézve, oly dicsőséges az ránk nézve is.

Az Úr Jézus síremléke az első húsvétkor egy ragyogó an-
gyal volt, s a síremlék fölirata helyett ott volt az angyal szava:
«Föltámadt, nincs itt I» Az Isten a világ végén, midőn már
minden ember meghalt, annyi sok millió és millió sírra szinte
egy angyalt rendel, a föltámadás angyalát. Ennek az angyal-
nak nagy harsonája lesz; belefúj, s az Isten e hatalmas szavára
fölébred minden halott, s jön ítélőszéke elé. «Holtak, ébredje-
tek fel s jöjjetek az ítéletre» — ez lesz a mi húsvétunk, a mi
föltámadásunk. A húsvétvasárnap mindkét hitcikkely ünnep-
napja, az egyiknek, mely így szól: Krisztus harmadnap halot-
taiból föltámada, a másiknak, mely így szól: hiszem a testnek
föltámadását. Lehetetlen e kettőt szétválasztani; amily bizo-
nyos, hogy Krisztus föltámadt, oly bizonyos, hogy én is föl-
támadok. Borzadok, ha rágondolok; mert nem tudom, milyen
lesz az az én föltámadásom; mert nem tudom, hogy mint fo-
gom akkor ezekkel a szemekkel, amelyekkel ma titeket s e
templomot látom, a világ valamennyi népét látni; hogy fo-
gom majd akkor a harsona szavát hallani füleimmel, melyek
most ugyanazt hallják, amit akkor hallani fognak: «van föl-
támadás». Pedig úgy lesz; ha csodálkoztok, halljátok csak,
amit Krisztus mondott a bámuló zsidóknak: «Ne csodáljátok
ezt; mert eljön az óra, melyben mindnyájan, kik a sírokban
vannak, meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek, kik jót
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cselekedtek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszát
cselekedtek, az ítélet föltámadására.— (Ján. 5, 28 29).

Mit mondjak erre mást, mint hogy «hiszem a testnek föl-
támadását». Az egész világ azt felelte rá, kezdve Szent Péte-
ren, Szent Pálon — Halljad csak e tüzeslelkű Szent Pál sza-
vát: «Mindnyájan föltámadunk ... Rögtön, egy pillanatban,
a végharsonára; mert megriad a harsona, s a holtak föltámad-
nak rothadatlanul» (I. Kor. 15, 51 52).

De ezt fogod tán mondani: «Jaj, be síri gondolatok I
hogyan is illenek a húsvéti örömhöz?» Nemcsak siri gondola-
tok, de dicsőséges gondolatok is ezek; mert Krisztus sírja di-
csőséges sír; s mi is minő feltámadást várunk? nemde dicső-
ségest? Nézd, k. lélek, itt áll a keresztút, itt újjászülettél,
Krisztus dicsőséges testébe beoltattál; ő a test feje, te vagy a
tagja, míg tagja maradsz, addig te is a fejnek, Krisztusnak di-
csőséges föltámadásában részesülsz. Mert nem lehet, hogy a
fej megdicsőüljön s a tagok rothadjanak. Míg te keresztségi
fogadalmaidat megtartod, míg ellene mondasz az ördögnek s
minden igyekezeteinek s minden pompáinak, addig Krisztus-
sal győzesz, s te tudod jól, hogy Krisztus Urunk győzött dicső-
séges föltámadása által. Ott áll a gyóntatószék, ami romlás és
rothadás van telkeden, kívánságaidon, testeden, szavaidon,
menj oda s törleszd, gyógyítsd; a dicsőséges föltámadásban
nem lehet a lélek vagy a test fekélyes, mert a dicsőséges föltá-
madás annyit jelent, mint romlatlanságot. Csak az ép lélek
támad föl dicsőségesen; a rothadt, fekélyes, vagyis bűnös lé-
lek, az is föltámad, de gyalázatára. Nézz ide az oltárra, itt az
Oltáriszentség. Jézus Krisztus velünk egyesül, magát belénk
oltja. Tudod-e, mi a többi közt neve az Oltáriszentségnek?
«Α jövendő dicsőség zálogának» mondjuk. Valamint a hitvány
vad fába beoltjuk a nemes ágat s akkor az egész fa nemesül:
úgy tesz Krisztus velünk, belénk oltja halhatatlan dicsőséges
testét, hogy mi is, ha nem is mindjárt, valamikor halhatatla-
nok s dicsőségesek legyünk.

4. Tehát dicsőséges föltámadást emleget előttünk Krisz-
tus Urunk föltámadása; dicsőségest... egy biztos, egy el nem
maradó, dicsőséges föltámadást! Mi lesz belőlem a dicsőséges
föltámadásban? Kérlek, k. h., meg ne ütközzetek egy nagyon
is közönséges hasonlaton, melyet e kérdésre, hogy mi lesz be-
lőlem a dicsőséges feltámadásban, feleletül fel akarok hozni.
Bármely bokron láttál már hernyót kúszni, nézd csak, mily
tehetetlen, csúnya állat, alig mászik egy levélről a másikra;
mit ismer az a tálágból? egy darabka földet, azt a kis bokrot.
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Mit csinál? eszi, rontja azt a levelet, melyhez tapad, folyton
reszeli s fűrészeli; kevés öröme lehet, de annál több ellensége,
madár, ember, állat üldözi, tapossa. Végre, miután elélt egy
hónapig, megunja az evést, csúnya, sápadt, színtelen lesz, el-
mászik valami szögletbe vagy a földbe, ott gubót fon magá-
nak: ez a gubó mintegy az ő koporsója. De ha a telet áthúzta
a földben, egyszerre megnyílik a gubó, s egy gyönyörű színes
lepke száll ki belőle; nem mászik, hanem repül, bejárja a vilá-
got, hegyen-völgyön, messze-messze föl az ég felé száll, nem
kell neki a csúnya, érdes levél, csak virág, belőle szív mézet,
illatot, ó, mily nagy változás!

Keresztény hallgatóim I így változunk mi is át a dicső-
séges föltámadásban. Ebből a nehézkes, beteges testből hal-
hatatlan, szenvedésre képtelen test válik, mely nincs e gö-
röngyhöz kötve többé, hogy túrja verejtékben a földet, hanem
mely megdicsőülve fölszáll az égbe, a boldogság honába.

Nincs ellensége többé, nincs baja, nincs betegsége. Nem
nyomja többé bánat és keserv, szeme könnybe többé sose
lábad; ragyog, az Isten dicsősége és szépsége tükröződik rajta.
Nem lesz többé csúnya, érzéki vágya, nem telik kedve az evés-
ivásban, hanem eltelik a legédesebbel, a legboldogítóbbal:
Istennel! S ebben a ragyogó, ebben a romlatlan, megdicsőült
testben lakozik majd lelkem, melyet minden izében boldogít
mindörökre az Isten.

Ó, föltámadásunk boldog húsvétja 1 Közel vagy-e, vagy
még nagyon is messze? De hogy bizonyára megjösz, arról biz-
tosít a föltámadt Úr Jézus, «ki megújítja a mi alázatos testün-
ket, hasonlóvá tévén az ő dicsőséges testéhez, azon erejénél
fogva, mellyel mindent is alávethet magának» (Filip. 3, 21).
Ügy legyen 1

II. Az örök élet hite.
(1899)

K. T. U. ! Haec dies, quam fecit Dominus, exultemus
et laetemur in ea! Hogyan érzi magát az ember a húsvét
ünnepének hajnalán? Mint akinek szívéről legördült a sírkő;
fellélekzik, hálás tekintetet vet az égre, aztán a felfordított
sírkőre mint gondjainak s vágyainak nyugtató párnájára
hajtva fejét mondja: Feltámadunk! A feltámadt isteni Meg-
váltó dicsőségének fénysugarát látjuk átsiklani a földön;
megmozdítja futtában a hitetlenség nagy szemfödőjét, mely
a szellemek világára ereszkedik, megmozgatja, de le nem
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szedi egészen. Megsajnáltatja velünk azt a sötét éjt, melyben
mindazok botorkálnak, kik az örök reménytől elesnek és az
Úr Jézustól elfordultak. Megvilágítja azt a gyászos szomorú
világot, a lemondás iskoláját, a vakmerő oktalan lényeket, kik
kétségben nevelkednek és szívüknek nagy és nemes vágyait
örök lemondásra akarják tanítani; gimnazista gyermekeket,
akik hitetlenséggel kérkednek, művelt és intelligens világot,
amelynek a hit nyűg, amelynek a szárny teher s melynek az
örök remény illúzió, világot, melynek evangéliuma a hazug-
ság, mely Krisztusból csak Gcce homo-t csinál és az ő félre-
értett szent tanának rongyait akasztja rá, a kételynek tövis-
koszorúját nyomja fejére, s miután lemondott hitről s remény-
ről s elnyomorította Krisztust s meghamisította tanát,
nem tud meghajolni és hódolni szívből úgy, hogy igazán
öröme telnék a föltámadás ünnepén abban, hogy: Surrexit
Christus, spes mea.

De ezen a viharos tengeren vannak Krisztus óta egész
a mai napig illatos szigetek, a keresztény egyházak. Ebben a
nagy sivatagban vannak pálmás virágzó oázok; a hitetlenség-
nek szürke homokjából emelkednek ki azok a titkos, elzárt
kertek, s azokon az oázokon és szigeteken ma ünnepet haran-
goznak; harangozzák a nagy sabbatnak ünnepét. Igazán,
úgy-e, sabbat van? Pihenő van? Ez a sabbat egyfelől emlé-
keztet arra a nagy pihenőre, mikor kétmilliónyi nép neki-
vágott a tengernek és átment rajta, és a másik parton fel-
csendült az ének: Cantemus Domino, gloriose enim magni-
ficatus est; iszonyú, félelmetes éj után a hajnal sugárinál
zengett a pihenők éneke: átmentünk éjjelen, tengeren, és íme
az ür keze kiemelt minket, ó, de fenséges pihenő volt ez a
pusztában! Másfelől ez a nap pihenő a lelki életben, mert az
ember a sírnak éjén át, az élet zivatarán át Isten erejével és
hatalmával átkel és tudja biztosan, hogy egyszer majd 6 is
rázendíti az éneket, a múlandóság tengerén áthaladva az
Úr Jézus előtt meghajtja pálmáját: Cantemus Domino,
gloriose enim magnificatus est!

De nemcsak ezt a két pihenőt jelenti a húsvét; még az
életben is fenséges pihenő a húsvét napja, hitünknek, remé-
nyünk pihenője; a felfordított sírkő a mi hitünk alapja, a
láthatatlanoknak látható argumentuma; reményünk bizto-
sítéka: substantia sperandarum rerum, argumentum non
apparentium, s az ember az ő lázas, a kételyektől s kétségtől
gyötört homlokát megnyugtatja, ráhajtja az Úr Jézus sír-
kövére. Ha az ember nem tud hinni, ha nem tud remélni, csak



204

menjen a feltámadás hajnalába, menjen kenetes szívvel,
mint ahogy tették a jámbor asszonyok, az isteni Megváltó
sírjához, hajtsa fejét a sírkőre, biztosítom őt, hogy megnyug-
szik a szíve. Ha nem is emészt a kétely, ha reményteljes is a
szívünk: erős hitre, szilárd reményre mindig rászorulunk;
menjünk tehát mi is az Úr Jézus sírjához és élesszük fel ott
magunkban az örök élet hitét!

1. Miféle argumentummal bírjuk mi aggasztó és emésztő
kétségeinket megnyugtatni? Mindenekelőtt szeretném kegye-
teket beállítani az utolsó vacsorának hangulatába, estéjébe.
Kedves Barátaim, az isteni Megváltó nagyon jól tudja, hogy
az emberi szívnek mi esik nehezére, hogy mi a terhe és bánata.
Az ész nem világítja be élte útjait, rendeltetését, szívének
érthetetlen elégedetlenségét; hinnie kell. Egyrészt érzi, hogy
haza kell mennie, de másrészt nem tudja biztosan, merre van
az a haza, s még kevésbbé tudja az utat, amely haza vezet.
Az Úr Jézus az emberi szívnek ezen gondjaival és aggodal-
maival szemben áll életének utolsó estéjén s búcsúünnepet
tart; meg fogja-e nyugtatni az aggódó, kétkedő embert?
Bizonyára, hiszen minden, ami ott történik, bizalmat és
szeretetet lehel. Az isteni Megváltó érzi, hogy neki azt az ő
szívét még ki kell egyszer tárnia és tanítványait barátjaivá
kell avatnia; érzi a szükségletet, hogy mindazt, amit szívé-
ben hordozott, kitárja és hűséges szívükre bízza. S tényleg
beszél; beszél szerető, jót akaró szívvel; beszél a búcsúzó
édes atyának indulatával; összefoglalja mindazt, amit eddig
mondott s nyomósitja s belevési hallgatóinak szívébe vég-
rendeletét. Elmondja, hogy hazamegy s nem sokára értük
visszajön. Fellebbenti egyszersmind a jövőnek fátyolét s
rámutat az árulásra és saját gyalázatos végére, megismerteti
velük a nagy kísértéseket, melyek tanítványait a Megváltó
iránt való bizalmukban megrendíthetik. Mint mikor este van
és a távoli hegyek már ködfátyolba borulnak, de még a lég
telítve van a napnak aranyos sugarától, még teljes a har-
mónia, de tudjuk, nemsokára itt lesz az éj, amely minden
színt kiolt, úgy vagyunk az utolsó vacsora hangulatában.
Mindenki érzi, hogy jön az éj és hogy az a kísértet éje lesz,
most azonban még itt van a szerető szív, melyen függünk,
melyből élünk, mely aggodalmainkat s kételyeinket eloszlat-
hatná; ha valahogy megnyílnék, ha beszélne nyomatékkai,
félreérthetlenül, kétséget kizárólag. Ó, szólj, beszélj Jézusí
beszélj úgy, hogy megnyugodhassunk végleg benned. És íme,
az isteni Megváltó szól, beszél utoljára, beszél meggyőzően
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beszél hódítóan; s mit mond? Ezeket mondtam nektek, mert
elmegyek, ha nem volna így, megmondtam volna nektek.

Ezt kell egy aggódó és Krisztusban kételkedő szívnek
mindenekelőtt megfontolnia: «ha nem volna így, megmond-
tam volna nektek». Tudjátok, hogy szeretlek titeket, most
búcsúzom tőletek: higgyetek bennem, «ha nem volna így,
megmondtam volna nektek». Az isteni Megváltó elmegy,
tudja, hogy apostolaira ráborul a kétségnek éje, nagyon jól
tudja, hogy megrendül a hit az élet nagy kísértéseiben, és
mindezzel szemben mit rendel? Mire appellál? Minő biztosí-
tékot, minő megnyugtatást nyújt tanítványainak? Csakis
ezt: ha nem volna így, megmondtam volna nektek. Rá akarja
bízni tanítványaira a legnagyobb titkait, de épen ezek a
titkok sziklák és szirtek, amelyeken a hit hajótörést szenved;
hogyan mentheti meg a lelket e nagy veszedelmekből?
Appellál szent szeretetére; a búcsúzó lélek karjaival átkarolja
a szegény, kételkedő lelkeket és megnyugtatja őket: ha nem
volna mindez így, amit tanítottam az örök életről, a végleges
feltámadásról, mindnyájunk egyesüléséről, megmondtam
volna nektek, mert most elmegyek. És tényleg Szent Pálra is
ez a gondolat tett mély benyomást: In fide vivo filii Dei,
qui dilexit me! Nem szabad megfeledkeznünk a hitnek e
hatalmas, megrendíthetetlen argumentumáról: bízom az
isteni Megváltóban. Miért? Mert szeretett engem. Ha nem
volna így, megmondta volna nekünk.

2. Szegény világ, nem tud hinni a bizalmas, megnyugtató
szónak; dehát nem fog-e hinni a tettnek sem? A husvét
nemcsak a szavak, de a tettek napja is. Az egyik tett olyan
erős, mint a halál, a másik oly diadalmas, mint az élet.

Alighogy elhangzottak Jézus biztató szavai a coena-
culumban: «ha nem volna így, megmondtam volna nektek»,
gyors tempóban következnek az események. A katasztrófát
csak néhány órányi köz választja el; a csomó bonyolódott;
a Messiás tragédiáján a végkifej lés készül. A hitetlenség s
Krisztus Urunk utoljára találkoznak. A rossz akaratú, érzé-
ketlen, kétkedő, hideg kedélyek, melyek Krisztust csak tá-
madni és vele ellenkezni tudnak, el akarják fojtani az eddig
csak tartózkodással megnyilatkozó messiási kijelentéseket.
Krisztus Urunk az ő szemükben úgy viselkedik, mintha a
Messiás szerepére vágyódnék, de mindeddig hitetlenségüknek
megfelelő tartózkodással; Krisztus úgy beszél, mintha szavai-
ból ki akarná vétetni, hogy ő Isten Fia; nekik ez mind bot-
rány és káromkodás, s azért ki akarják pusztítani őt. Végre
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tehát törvényszék előtt áll a messiási aspirációkkal vádolt
Úr Jézus, a gyanúsan beszélő s magát Isten Fiának mondó
Krisztus: úgy-e vad vagy nincs? Igazán akar-e minket köte-
lezni, hogy Isten Fiának tartsuk őt? Kényszeritsük az élő
Istenre, hogy mondja meg, ő-e a Krisztus vagy nem. S kény-
szerítették, s ő engedett s megmondta: én vagyok.

Ez a szó nagy tett, olyan mint a kereszt, olyan mint
tengerkín, olyan mint a halál. S ezt is értünk mondta, azaz,
hogy megtette. Hallod-e a morajt, mint zúgja és harsogja
vissza: Hej, te ki lerontod az Isten templomát... mert
mondotta, Isten Fia vagyok. Krisztus vértanúságot szen-
vedett; vérével tesz tanúságot amellett, hogy ő az Isten Fia.
Nem hinnénk egy szerető szívnek, mikor szeretetből halált
szenved? Ünnepélyesebb, szentebb, fönségesebb tanúság
nincs.

3. De van diadalmasabb! A halál ünnepélyes; az élet
diadalmas; hát a föltámadott élet milyen lesz? Krisztus föl-
támadt, hogy higgyünk benne. Szólt szívünkhöz, hogy higy-
gyünk; szenvedett, hogy higgyünk; de isteni tervei szerint a
hit végleges és mindent összefoglaló argumentumául a föltá-
madást állította oda; a sírkő a hit alapja. Az evangéliumon
át vörös fonálként húzódik végig a gondolat: várjatok csak,
majd meghóditlak titeket a föltámadással. Sőt meg van
győződve, hogy lelkeket nem vonzhat magához azzal az
általános hódító erővel, amelynek egy világ lesz küzdtere,
mielőtt a sírba nem száll és abból újra fel nem támad. Nisi
semen frumenti mortuum fuerit, ipsum solum manet, cum
autem mortuum fuerit, múltúm fructum affért; a feltámadás
mutatja nekünk azt az isteni tervet, hogy a Megváltónak
épen a végleges megsemmisülésből kell a legnagyobb dicső-
ségbe átmennie, a halálból az életet előteremtenie; a feltá-
madás mutatja a nagy és csodálatos hatalmat, hogy az Úristen
ott, ahol minden szétfoszlik és lehanyatlik, olt veti meg
dicsőségének alapjait, és valamint tényleg a legszebb gyön-
gyöket a legmélyebb mélységből kell kihozni, úgy az isteni
Megváltó a halál mélyéből, mert nagyobb mélység nincs,
hozza ki halhatatlan királyságának és koronájának ékköveit.

Ha a kereszténység terjesztését vesszük figyelembe, mibe
foglalták az apostolok az evangéliumot? Christus pro nobis
mortuus, resurrexit. Szent Pál is mondja: de resurrectione
mortuorum ego judicor, én itélőszéketek elé állok, de ha tudni
akarjátok, hogy mi a tanom jellemző vonása, halljátok: Fel-
támadunk. A szenvedő Krisztus, az csak a félevangélium, az
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evangélium teljessége a feltámadt Úr Jézus. Ha az isteni
Megváltó csak meghal, senki sem hitt volna benne, de mert
föltámadott, mindnyájan hittünk benne; ha az isteni Meg-
váltó csak a szenvedés Ecce homo-ja volna, sajnálnék, meg-
szánnók és elismerésünk adójával tisztelnék meg őt, de a
szív örök reményeit nem tennők lába elé; de mivel az isteni
Megváltó nemcsak Ecce homo, hanem feltámadt Krisztus,
mivel ő maga veszi a feltámadás s az őrök élet és végleges
győzelem zászlaját kezébe, azért mindnyájan szívesen kö-
vetjük.

Ha az emberi szív e szerint hitével s örök reményeivé1
megnyughatik az isteni Megváltón, a föltámadás hajnalán
nemcsak az örök életnek, hanem a Krisztusért való életnek
vágyával illik töltekeznünk. Az Isten az Úr Jézusra bízta
szívünknek, lelkűnknek összes vágyait, örök reményeit, hal-
hatatlanságunkat, magát az örök életet, rábízta bizonyára
szívünknek, lelkűnknek nevelését, legtökéletesebb kifejtését.
Okvetlenül ez a kettő együtt jár. Én tehát a feltámadás haj-
nalán épen az örök élet vágyával ráfekszem jelenlegi lelki
életemre; Christus resurrexit, ut et nos in novitate ambu-
lemus, feltámadt az isteni Megváltó, hogy mi mindnyájan
az élet újságában járjunk. Mi volna remeklő kezének nehéz,
talál-e redőt, melyet ne tudna elsimítani; árnyat, melyet ne
tudna felderíteni, és keménységet, melyet ne tudna meg-
lágyítani; nehézséget, melyen ne tudna győzedelmeskedni?
Bízzuk rá lelkünket; aki föltámadt, az föltámasztani is tud!

Isteni Megváltó, feltámadt Úr Jézus, nézd, van itt egy
lélek, mely elnyomorodhatik és a feltámadásnak dicsőségétől
eleshetik, hanem Te, nagy küzdő és nagy győző, segítsd és
fogadd zászlód alá! Uram, követlek, bárhova mégy! A húsvéti
béke, melyet az isteni Megváltó izleltetőül nyújt, legyen ösz-
tönünk és buzdításunk; a lágy sequentia, mely Mária Magdolna
ajkairól lefolyik, az a könnyes szemű, mosolygó arcú, édes
lelki öröm szolgáljon biztosítékul, bátorításul nekünk. 0,
menjünk minden áron az édes Jézus nyomában. Legyen a
húsvéti öröm szívünk kifeszítője, lelkünk szárnya, biztatá-
sunk, reményünk. A feltámasztott Úr Jézus hív minket,
lengeti dicsőségének zászlaját, s ha nyomában járunk, sir és
halál éjén át mi is dicsőségre jutunk.
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III. A lelki derültségről. 
(1899)

K. T. U. ! Szakítsunk magunknak nemcsak a Golgotá-
ról, hanem egyszersmind az Úr Jézus dicsőséges sírja mellől
néhány virágot. Nem véres, hanem tündöklő és ragyogó
virágok azok, mert hiszen az Úr Jézus sírja a dicsőség fényé-
ben ragyog és a húsvét napja az örömnek napja. Búsulni sem
lehet húsvétkor, sőt úgy érezzük, hogy még bűnt bánni sem
illik húsvétkor. A húsvét már feltételez tiszta szíveket, az
Úrban örvendező lelkeket. És nemde, az isteni kinyilatkoz-
tatás, az evangéliumnak minden lapja, minden sora, amely a
húsvétról szól, szétoszlatja az ember bánatát. Hogyan jön-
nek vissza a sírtól a síró asszonyok? Örömtől repeső szívvel.
A két emmauszi szomorkodó tanítvány mikép tér vissza a
béke városába, Jeruzsálembe? Lángoló lélekkel, ruganyos
léptekkel.

Az isteni Megváltó, ahol megjelenik, mindenütt az őröm-
nek, vigasznak, békének sugarait hinti szét. Csakhogy úgy
látszik, hogy arra a tartós húsvéti őrömre még meg nem ér-
tünk, mert a mi igaz húsvétunk szintén a végleges győzelem-
nek ünnepe, az erőnek napja, a léleknek diadala lesz gyenge-
ség, nyomorúság, tehetetlenség fölött. Istenem, hol találom
azt föl? Ha azt mondják: örüljetek!, amint Szent Pál
mondja: Gaudete in Domino semper, hitetlen arccal nézünk
a buzdító apostolra; azt gondoljuk, hogy sokkal inkább illik
hozzánk a zsidóknak mondása, kik a babiloniaknak felszólí-
tására: cantate nobis cantum de canticis Sión, azt felelték:
felakasztjuk az Eufrat füzeseiben lantunkat, hogyan énekel-
jünk idegen földön, számkivetésben éneket szülőföldünkről?
Quomodo cantabimus in terra aliena? Nincs énekre kedvűnk,
mi foglyok és rabok vagyunk, csak a szabad ember énekel,
a rab nem.

És a keresztény aszkézis, amely az embert bevezeti 
nyomorúságának dohos pincéibe, amely egyre beleállít min-
ket omladékba és romlásba, vájjon arra való lelkületet 
ébreszt-e bennünk, hogy örvendjünk és vigadjunk? Bármint 
legyen, mégis csak kell lelkűnkben valamit abból a folytonos 
húsvétreggeli derűből megteremtenünk, mert az élet s a fejlő-
dés az örömnek húrjain pendül; azért jó lesz a lelki élet örömé-
nek vonását figyelembe vennünk s az apostol szavát megváló-
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sítanunk: Vigadjatok az Úrban mindig; legfeljebb az forog-
hat kétségben, hogy milyen legyen ez az öröm.

1. Tény, hogy a keresztény aszkézis valóban beleálllt a
tehetetlenségnek, szinte azt mondanám, az undornak lég
körébe, a) Az emberi lélek, ha magamagát jól vizsgálja, a
kicsinykedésnek oly fogyatékos, koldusos mezében jelenik
meg önmaga előtt, hogy alig talál sajnálatraméltóbbat a
földön. Mennyi hiány, gyarlóság, bűn, tehetetlenség van raj-
tunk; valamiféle émelygés fogja el bensőnket, ha sokat fog-
lalkozunk önmagunkkal. Lelkem olyan, mint a koldusgyer-
mek az utca szegletén télvíz idején; nincs ruhája szegénynek,
kék az ajka, didereg, vörös a keze, a lába, egészen át van
fázva; hol marad a ragyogó szem, a villanyozott szív? Istenem,
beteg gyermeknél, koldusnál hogy kereshetnők azt? pedig az
emberi lélek beteg is, koldus is. Az önismeret világossága
furcsa világosság, azt mondanám, a beteg szobának félho-
málya, itt pálmák nem nőhetnek, önmagába térve a lélek
valóban betegszobába tér, le van ott a függöny eresztve, az
aranyos napsugár kirekesztve, éjjel pedig ott pislog az aszta-
lon tejüveggel leszorított mécseske; ennek az önismeretnek
félhomálya elég ahhoz, hogy az embernek lelkére ráboruljon
a betegszobának gyenge és tehetetlen légköre.

b) Aztán meg, milyen csúnya az az emberi lélek 1 Senki
sem akarja nézni, legkevésbbé önmagunk. Ha szép volna, meg-
néznők, mert ami tetszik, annak nézésével nem bírunk betelni.
Melyik például a legkedvesebb kép? Kávéházakban, hajókon,
szalónokban egy képet szeretnek az emberek nézni; minden-
felé ott lóg a tükör, hogy önmagát nézze benne az ember.
A Ielkiismeret tükrébe pedig senki sem akar nézni. Milyen
csúnya lehet az a kép, melytől mindenki fut. Gyerünk, men-
jünk innen, gyerünk játszani, halászni, vadászni, gyerünk
táncolni, menjünk ki az utcára, de önmagunkkal foglalkozni,
nem, ez tűrhetetlen állapot; azért akar a világ szórakozni,
mert nem akarja magát megismerni; a szórakozás édessége
az, hogy az ember elfelejti önmagát. Boldog megsemmisülés,
nirvana vesz körül bennünket, mikor önismeretünk ködébe
borulhatunk. Élvezetnek a nyomorúságba való leereszkedést
nem nevezhetem, mert ha tényleg leereszkedünk saját aláza-
tos voltunk alacsonyságába, mit látunk? Dohos, nyirkos
ott minden; mint omladozó pince, olyan az ember lelki élete,
hogy attól futunk, ez egészen természetes.

e) De meg aztán, milyen erőtlen itt minden! Kinek van
olyan erős keze, hogy amit megfog, azt megropogtassa? Ellen-
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kezűleg, kezeink között az imádság, a szentségek, a kegyel-
mek, az örök remények és gondolatok is elgyengülnek; úgy
vesszük észre, hogy lelkünk nem friss, mint a vízesés a hűvös
erdőben, hanem tikkadt, erőtlen. Sőt, megérzik a sok erkölcsi
nyomorúság hatása a buzgó papokon is; a gyóntatószék
ugyanis valóságos kórház, az ember ott nem hall mást, mint
sopánkodást; nem lát mást, mint hajótörést; csupa beteg,
nem mosolyog egy sem, mind sír. Az a lélek ott mind béna,
vak és süket; az az emberi szív mind csak panaszkodik;
elegiát zümmög, dal ott nem hangzik. Azok a lelkek is, kik
a keresztény aszkézisben élnek, úgy látszik, nem a Tátra
levegőjét szívják, nem; az aszkézis levegője tompa, fullasztó,
rekedt levegő, derült fény, erős légáramlat nélkül. A fenyves
illatát, a vízesés leheletét, azokat a harmatos páfrányokat, a
kábító kakukfüvet, az erdőnek illatát, mintha nem ismernék.
Már most, ha ennek csak a fele igaz, amit én most mondtam,
mi lesz akkor a keresztény erényből és erőből? Vájjon ez-e a
lelkülete, érzete azoknak a lelkeknek, amelyek naggyá nőni
akarnak? Nemde igazuk van azoknak az erőteljes természe-
teknek, akik ezzel az öntépelődéssel és önmagukkal való fog-
lalkozással szakítanak, undorodnak tőle; gyenge, émelygős
panaszos világ nem kell nekik?

2. De, k. t. u„ ez csak egyik oldala az éremnek, okvetle-
nül meg kell néznünk a másikát is. Mindig eszembe jutnak
az olasz kertek. Rideg, magas falak, az idegen nem lát a
kertből semmit, az üvegszilánkokkal megspékelt falakon nem
lehet átmenni, hanem aztán belül a gyönyörűség kertje tárul
elénk. A lelki élet is ilyen. Az egyik oldalról nézve rideg és
visszataszító, az önmegtagadás töviseivel, üvegdarabjaival
van megspékelve, de belül a benső növekedésnek, a lélek-
fakadásnak, az erény virágzásának, a lélek derültségének, az
isteni kegyelem aranyos sugarának szépsége. Nekünk nem
szabad megállnunk a külsőnél; okvetlenül szükséges az ön-
ismeret; szükséges, hogy az ember bátor búvárként ereszked-
jék a mélységbe, behatoljon az omladozó pincébe, érezze belső
tehetetlenségét, nyavalyás voltát, érezze, hogy olyan mint
egy görvélyes gyermek, csak úgy lóg rajta a hervadó élet;
de nem szabad ennél megmaradnia, mert az alázat csak arra
való, hogy minket a lelki erőhöz vezessen; ez az émelygése
az emberi léleknek arra való, hogy minket a szív tehetségé-
hez vezessen, ez az undor arra való, hogy az igaz életre, lelki
erőre segítsen. És mi által fogják kegyetek azt elérni? Igaz-
ság és jókedv által. Veritas liberabit vos; ismerjük föl az Isten
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műveit a maguk valóságában s ítéljünk róluk túlzás nélkül.
In infirmitate perficitur virtus, de undorodjunk attól, ami
erőtlen; vegyük úgy, amint van, s nemesítsük. Ha látok egy
gyermeket az ő fejletlenségében, látom varas fejét, idétlen
alaktalanságát, ugyan kérem, ki ne undorodnék ettől a faj-
zattól, és úgy látszik, hogy mennél erőteljesebb a férfi termé-
szete, annál kevésbbé szimpatizál a gyermekkel, de az édes
anyában sokkal nagyobb a természetes érzés és tudja, hogy
nem szabad attól undorodnia, hanem naggyá kell nevelnie,
akkor a gyermek is olyan lesz, mint te, aki nem gondolod
meg, hogy a te nevelésed is olyan volt, mint a gyermeké. Ha
a tanító a butaságtól undorodnék, becsapná a könyvet és
kimenne az iskolából, akkor a kultúra nem győzne. Abba,
ami sötét, bele kell vezetni az igaz világosság sugarát I Ügy
vagyunk mi is, erőtlenek, undorítók vagyunk, mint egy beteg
gyermek; idétlenek vagyunk, mint egy ostoba libapásztor,
de azokat a fejletlen, tökéletlen alakokat nem az undor által,
hanem alapos tanítás, jóságos, tapintatos nevelés által emel-
hetjük föl magasabb polcra. Ha vannak helyes fogalmaink
arról, hogy természetünk mily gyenge, hogy az eredeti bűn
anyajegyét nem lehet lapockánkról levakarni, hogy az belénk
van égetve; ha meggondoljuk, hogy az elesett természet
neve rongyos zászló, mellyel dicsőséget nem arathatunk:
gondolom akkor nem az undoron kezdjük, hanem munkán,
törekvésen, mellyel azt nemesíthetjük. Nemesítjük pedig
igazsággal és szeretettel. Ezek egészen más húrok I

K. T. U., ha lesznek ilyen józan fogalmaink, akkor nem
fogunk undorodni magunktól, hogy aztán végleges gyermekes
és tehetetlen pesszimizmusba süllyedjünk, hanem erősen
megragadjuk lelki nevelésünk ügyét s dűlőre segítjük. Tudom,
hogy lelkem nem szeretetreméltó, hanem gyenge, beteges, de
épen azért kell iskolába járnom az isteni Megváltóhoz; ki
kell mennem a tiszta, nemes, őszinte érzés friss levegőjére;
szemem elé kell állítanom a fenséges példaképeket, Krisztust,
a szenteket, az örök igazságokat, így aztán az élet, az egész-
ség majd csak rám is ragad. Olvadj Krisztus szívébe, és
Krisztus átolvad lelkedbe. Legyenek igazságos, helyes néze-
teid túlzás nélkül, akkor kegyelem, hit, világosság is uralko-
dik telkedben. Ha az ember nem kendőz és nem leplez sem-
mit, ha magamagával szemben egészen őszinte, egyenes és
törekvő, csakhamar oka lesz örömre is. Örülhet annak, hogy
halhatatlan lelke van, hogy leikébe belejátszik az isteni
kegyelem, hogy az Oltáriszentség leereszkedik lelkének
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gyengeségeihez, a mélységbe, a tehetetlenség pinceomladé-
kaiba. Jól esik neki, hogy az isteni Megváltó nagy szívének
lüktetései tiszta vért, forró szeretetet, életkedvet dobogtat-
nak benne is. Ne féljünk, hogy elcsenevészedünk, hogy eltör-
pülünk; non degeneramur, olyan gondolatok alatt törpékké
nem lehetünk. De fény és világosság okvetlenül szükséges
a fejlődéshez. A békaporonty a metamorfózisban sohasem
válik békává, ha sötétségben marad; naggyá nő, de nem
fejlődik tovább. Ugyanezt mondanám az emberi lélekről.
Az emberi lélek, amely csak a gyengeségét, tehetetlenségét
érzi, amely undorodik magától, sötétségben él; az undor
féligazság és félhomály, az emberi lélek nem fejlődik benne,
megmarad a metamorfózis alcsony fokán; erőteljes, krisztusi
lélekké nem válik soha. A kémiában a legtöbb sóoldat nem
kristályosodik csak a világosságban, nem csoportosulnak ten-
gelyük körül a kis tőmecsek, csak a fényben; a kristály üveg-
lapjait nem öltik magukra, csak a világosságban; úgy van
az emberi lélek.

Mit akarok én ezzel? Azt, hogy undorból és önutálatból
meg nem él az ember; ez szükséges, de ez csak lépcsőzet,
metamorfózis, melynél megállni nem szabad; hanem bele kell
állítanunk az emberi lelket fénybe és világosságba; tudnunk
kell, hogy a gyengeség csak átmenet, mely sarkunkhoz fűző-
dik, de csak azért, hogy erő teljességre sürgessen, melyet az
igazságból, az egyenes tiszta szándékból vegyen. Mennél
inkább neveli magát az ember ebben az irányban, annál
szolidabb és megállapodottabb lesz húsvéti hangulata.
Dacára gyengeségemnek és tehetetlenségemnek nem várhatok
teljességet egyhamar, de azért megalázódva, mégis csak érzem
az erőteljes életnek lüktetését bennem, s ez boldogít és meg-
nyugtat: húsvéti hangulatban vagyok. Gaudete in Domino,
iterum dico gaudete I... de örömötök az örök gondolatok-
tól legyen véve, hivatástokból, reményből, mely untig elég
arra, hogy villanyozzon, derítsen és lelkesítsen.

IV. Jézus dicsőséges, örvendező, győzelmes élete.
(1904)

Carissimi fratres! annuntio vobis gaudium magnum,
quod est Alleluja. Ez az üdvözlet hasonlít a karácsonyihoz.
Karácsonykor az angyal azt mondja: Annuntio vobis gau-
dium magnum, quia natus est vobis hódie Salvator in dvitate
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David. És a föltámadás miséjében azt énekli az egyház diaco-
nusa: Annuntio vobis Alleluja. És melyik a nagyobb öröm?
Mit használt volna nekünk, hogy Krisztus született, ha úgy
születik, hogy meghal és elporlad. Egy holt megváltó váltsa
meg előbb önmagát; egy holt megváltó nem válthat meg
minket !

De az Úr Jézus föltámadt, és ez az a nagy gaudium,
amely végigreszket a világon, főleg azokon az áldott, kegyel-
mes lelkeken, akikben a hit azt a hirt ünneppé változtatja,
kik azt mint valóságos tavaszt átérzik; nem a lombnak,
nem a rügynek fakadását, hanem a dicsőséges, az örvendező,
a győzelmes életnek ébredését. Olyan viruló tavaszban állunk
mi a mi hitünkkel, kedves testvéreim, mint semmiféle világ.
Nincs a világnak oly fénytől, élettől átitatott tavasza, mint
a lélek világának tavasza. Sehol sincs annyi öröm, sehol sem
fakad annyi élet, mint azokban a lelkekben, akik Krisztus
föltámadásán örvendeznek. Valóban a föltámadt Megváltó-
nak élete dicsőséges, mert halhatatlan s örömmel telt s
örömet hint, amerre megy, mindenütt ébreszt, vigasztal,
mindenhová fényt és örömet hint, apostolokat, Magdolnákat,
tanítványokat emel fel és vigasztal. Nyomában, mint az
indiai mesék szerint Budhának nyomaiban, virágok fakad-
nak. Nem hiába első megjelenésében is a kertész alakját
öltötte magára, tényleg ő kertet varázsolt maga köré. S mily
győzelmes egy élet ez! Azt mondja ő maga: Confidite, ego
vici mundum, bízzatok bennem, én legyőztem a világot. Ez
a dicsőséges, örvendező, győzelmes élet jellemzi a feltámadt
Megváltónak húsvétjét.

1. Először a dicsőséges élet. K. H., az Úr Jézus, ahol járt-
kelt, mindenütt magával hordozta és kifejezte ezt az ő vezér-
gondolatát, hogy ő életet hozott. S méltán, mert a Megváltó-
tól csakis ezt várjuk. Az egész világnak koronája az élet.
Teremtés, melynek homlokára a halál írja fel nevét, ész-
szerűben, érthetetlen lét. öntudat, melyet az Isten felébreszt,
hogy azután elfojtson, önmagában véve képtelenség. Az élet
úgy jár Krisztussal, mint a napsugár a világgal. Nem lehet
az evangéliumból kiradírozni ezt a főgondolatot: fons vitae,
vita aeterna, panis vitae, spiritus et vita! Azért jöttem,
hogy éljetek; bízzatok bennem, én vagyok az élet, én adok
őrök, halhatatlan életet. A halhatatlan élet az igazi dicső-
séges élet, a halandó élet magában véve nyomorúság. Az isteni
Megváltó szemeink elé állva, lelkünkbe mélyedve belevisz
minket a hitbe, hogy az életnek örökkévalónak, következő-
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leg dicsőségesnek kell lennie. A kereszténység legnagyobb
ünnepe, a húsvét napja a dicsőséges életnek a napja. A keresz-
ténység jelentkezése az életnek győzelmes térfoglalása: Surdi
audiunt, leprosi mundantur... mortui resurgunt... beati,
qui non scandalize ntur in me. A kereszténység tavaszba
állítja bele a lelkeKet, az örökélet tavaszának reményébe,
s diadalát mindenekelőtt magán Krisztuson mutatja ki,
mert mikor kifejlődött az átoknak hatalma s a sötét óra,
hóra tenebrarum, oda állt Krisztus elé, mondván: «Téged
is összetörtek» — összetörte ugyan ideig-óráig, de azután
feltámadt. Jóllehet, hozsanna-kiáltások földi dicsőséggel kí-
nálták, az nem kellett, mert a pálmák elhervadnak, a hozsanna-
kiáltások elhangzanak, és a földi dicsőség, akármilyen legyen,
a múlandóság prédájává válik.

Krisztusnak dicsőséges élet kellett, dicsőséges élet pedig
csak a feltámadt, halhatatlan élet. Ettől a dicsőséges, halha-
tatlan élettől lesz az ember énekes, lesz költő, hős, ettől a
dicsőséges, halhatatlan élettől lesz az ember — boldog ember.
És az evangélium ezt akarja. Mert az εδ-άγγέλιον annyit
jelent, hogy jó hír; melyik az az embernek való jó hír, ha
végleg is meghal? Mi legyen az a szó, mely az egész világ
számára jó hírt jelent, ha nem az örök, dicsőséges élet? 1
És a lélekben csak ez a szó visszhangzik: örök, dicsőséges
élet. Örök, dicsőséges élet, mely megtöri a hatalmat és át-
ugrik az árkon, melyet sírnak hívnak, s elragadja a dicső-
ségnek és megnyugvásnak pálmáját. Nem tudom, k. h.,
hogy ti mennyire vagytok meggyőződve az örök életről és
a halhatatlanságról. En úgy úszom e meggyőződésben, mint
a felhő a napsugárban. Mert végezni, mondja Goethe is,
buta szó. S buta szóval életet magyarázni? 1 Amit az evan-
gélium hirdet, hogy az élet örök, azt a filozófia is követeli,
és nem imponál nekem semmiféle bölcseség, mely, ha sas-
szerűen is, de a semmiségbe néz. Minek az erők, melyek
semmit sem teremtenek? hisz azt a tehetetlenség is győzi!
Számunkra megnyugvás, érthetőség, életerő, életkedv csak
az örök élet zónája alatt van. Aki azt a zónát szétrombolja,
vagy alóla elköltözik, az életet, kedvet, örömöt, erényt veszít.
Végezni buta szó; okos szó: élni!

2. Másodszor az isteni Megváltó húsvét napján feltűn-
teti magán az örvendező életet. Jézus feltámadása után min-
denkit megörvendeztet; aki csak ruhája szegélyét érinti,
mind föléled. Azok a lehangolt, támolygó apostolok, az a maga-
magával nem bíró Magdolna, azok a desperált, a világban
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mézcseppeket kolduló emmausi tanítványok, mihelyt annak
a Krisztusnak bűvkörébe jönnek, enyhülést, vigaszt, örömöt
lelnek. Krisztus vigasztal; Krisztus megtanít minket örven-
dezni; azért mondom, Krisztus tanít énekelni.

Az öröm az élet virága. Valamint minden fának van
virága, úgy az életnek van öröme. Az isteni Megváltó az-
által, hogy az örök életet állítja lelkünk öntudatába, örven-
dező telkekké tesz, mert nem lehet valaki meggyőződve arról,
hogy örökké él, anélkül, hogy ne örülne. A kedvetlenség
az élet hervadása, az élet betegsége. A szomorú lelkek beteg
lelkek. A betegség pedig a halálba gravitál. Egy híres életrajz-
író Szent Ferencnek vidám, éneklő lekületét onnan magya-
rázza, hogy Umbriában született. Umbriának levegője any-
nyira van fénnyel átitatva, hogy ez örvendező természettől
Assisi Szent Ferenc örvendező szent lett. Assisi Szent Ferenc
végigment erdőn, mezőn és énekelt; nos és mi? Nincs az
az Umbria, nincs az a tavasz, melyet a halhatatlan, feltá-
madt Krisztussal melegen érintkező lélekkel összehasonlít-
hatnánk. Benne minden élet; minden harmónia.

K. H., miért nem tudnak az emberek örülni? Mert
nincs bennük harmónia. És miért nincs bennük harmónia?
Mert fel van dúlva szívük. Gond és bűn, az nyúl bele az
emberi szív húrjai közé, és ettől az érintéstől a húrok fel-
pattannak. Nem tudnak örülni, mert nem tudnak nagy-
lelkűen hinni. Azt mondja egy hires író: Aki nagyot akar
tenni, annak mindenekelőtt nagyon kell hinni. Aki akar
örvendező lélek lenni, a feltámadás hitétől meg kell itta-
sodnia. Az olyannak érzelmei dallá, himnussá magasztosulnak.

Azután azért nem tudnak az emberek örülni, mert meg-
keserítik, megmérgezik magukban az élet forrását; nem merí-
tik örömeiket Istenből, hanem hamar kiapadó forrásból.
Legyen tiszta szívünk, s örvendez majd lelkünk. Nem tudok
én egy vidéknek sem örülni, ha a szívem nem tiszta. Egy
tiszta SZÍV az öröm kulcsa. Akkor minden fa, lomb és virág,
minden csillag örömre hangol..., szeretetre az Isten iránt.
Az a felséges numerus, mely a világot összetartja, lelkűnk-
ben kiváltja az érzés numerusát, ütemét. Legyetek tiszta
szívűek, k. h„ fogtok tudni örülni, fogtok tudni énekelni.
Nem azzal az énekkel, melyhez hang kell, hanem azzal az
énekkel, melyhez szép lélek kell. Az isteni Megváltó azt
akarja, hogy akik utána járnak, örvendező lelkek legyenek,
már azért is, mert csak így haladhatnak. Ha valaki nem
halad, azért nem halad, mert nincs kedve hozzá. Nem tudja
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szétbontani szárnyát, nem tud úgy hozzáérni az élet vágyai-
hoz és hajtásaihoz,, hogy érintése tavaszi legyen, hogy úgy
nyúljon a lélek rügyeihez, hogy nyíljanak. Legyetek tiszta-
szívűek, hogy könnyű legyen éltetek. Egy örvendező lélek-
nek minden könnyű.

3. Harmadszor Krisztus élete győzelmes élet. Már csak
azért is, mert önmagában elpusztithatlan, s azután azért,
mert az élet s a feltámadás páratlan tényével győzött ellen-
ségei fölött; legyőzte a halált, az ördögöt, a gyilkos embert.
Mindent legyőzött 1 Mindent lábai alá vetett. Ez a legfelsége-
sebb győzelem. Confidite, ego vici mundum. Mi az a világ,
amelyet az evangélium szembeállít az Isten országával? A győ-
zelmes rossz, mely halad és erényt tapos, a győzelmes rossz,
mely életet és hitet pusztít, a győzelmes rossz, mely az embere-
ket az igaz útról eltereli. Vele szemben áll a regnum Dei,
az Isten országa, a győzelmes jó, milyen az erény, a szépség,
az élet. Ennek a győzelmes hatalomnak zászlóvivője és ura,
ennek az országnak királya az Úr Jézus Krisztus. A győ-
zelmes jó minden emberben kivívja a győzelmet, aki telje-
sen meghódol neki. Érzitek-e már, hogy győzött bennetek
a jó? Mily királyi érzés a jónak, az erénynek, a halhatatlan
életnek ünnepe a lélekben 1 ó, bár bennünk is ünnepelne
már 1 Átfogom az isteni Megváltó lábait és kérem: Úr Jézus,
rendkívül sok hatalom küzd értem és körülöttem; érzem,
hogy a rossz is könnyen tért foglal bennem, ó dicsőséges,
örvendező király, légy te bennem egyszersmind győzelmes
király I Győzd le azt, ami bennem rossz, és állítsd fel lelkem-
ben országodat. Akkor lesz bennem az a iustitia, pax et
gaudium, melyről az apostol beszél. Akkor én is legyőztem
a világhoz való rendetlen ragaszkodásomat s lélek vált belő-
lem, mely az örökkévalót szereti s belőle él. Az ilyen kifej-
leszti magában az életet, melyről Szent Pál mondja: Krisztus
feltámadott, hogy mi is új életet éljünk, hogy mi is feltámad-
junk bűnből, kedvetlenségből, s hatványozzuk magunkban
a belső erőt, az élvezetet az erényen.

Boruljunk tehát az isteni Megváltó lábaihoz Magdolná-
val, mondván: Uram 1 íme hódolok neked, a győzelmes,
dicsőséges élet királyának. Segíts meg engem, hogy hervadó
életem kivirágozzék, hogy szomorúságomat öröm váltsa fel;
adj jókedvet, lelkesülést, hogy a te nyomaidban nagylelkűen
járjak, s ami kegyelmet belém oltottál, az valamikor termő-
szetfölőtti boldogsággá, a végtelen Istennek színről-színre
való látásává változzék. Ámen.



Fehér vasárnapra.
I. Az első szentáldozásről.

(1896)
Kedves gyermekeim! Itt álltok ma az oltár körül

ünneplő ruhában, s szent áhítattal várjátok azt a percet,
mikor az Úr Jézus a kenyér színe alatt, a ragyogó szent-
ostyában, szívetekbe tér. Sokszor voltatok már a templom-
ban, sokszor imádkoztatok már itt az oltár körül, sokszor
néztetek az oltárszekrényre, hogy nyílik-e majd nektek is
ajtaja: de az Úr Jézus soha sem engedett titeket oly közel
lépni magához, mint ma. Ma, k. gy., ma ez mind értetek
van itt, a templom, az oltár, ezek a virágok, azok a lobogó
gyertyák, szüléitek öröme, a községnek ünnepe, sőt maga az
Jézus — mind a tietek, mind értetek van itt. Azért készül-
tetek erre a napra, — azért tanítottunk titeket külön az
iskolában, — azért biztattak s buzdítottak szüléitek, — azért
álltok most itt külön az oltár körül, s mindnyájan néznek
rátok: mert ma nektek ünnepetek van, élteteknek legszebb,
legkegyelmesebb napja. Ez az a nap, melyen az Úr Jézus vár
rátok; — ez az a nap, melyen szentséges szívéhez szorít, hogy
ezentúl az Úr Jézusnak különösen jó, kedves gyermekei legye-
tek; — ez az a nap, melytől fogva lefoglalja a maga számára
szíveteket, bemegy abba, s azt mondja: ezentúl itt lakom
én; te léssz gyermekem, én atyád; — te szolgám, én Urad,
én Istened, én mindened.

De, k. gy., minden attól függ, hogy mily szívvel fogad-
játok az Urat; vájjon ide s tova nézegetve, vagy ájtatosan
szemlesütve; vájjon mindenféle másra gondolva, vagy csakis
reá. Mert az Úr Jézus szívesen jön hozzátok, ha ti szívesen
mentek feléje; az Úr Jézus vágyódik utánatok, ha ti vágyód-
tok utána; s betölti szíveteket, ha ti kinyitjátok azt neki s
forró szívvel kívánjátok: jöjj Úr Jézus.

Ha jól vigyáztok, k. gy., amit nektek most elmondok,
megnyílik szívetek, s az Úr Jézus szíves-örömest jön majd
hozzátok.

Volt 1335-ben Bologna, olasz városban is első szent-
áldozás. A gyermekek, úgy mint ti most, az oltár körül álltak,
az oltáron virágok illatoztak s gyertyák lobogtak. Elmúlt
már az Úrfölmutatás s a gyermekek buzgó hittel s forró szív-
vel imádkoztak; nem néztek se jobbra, se balra s a csend-
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ben néha azt lehetett hallani, hogy suttogták: ó édes Jézu-
som, jöjj hozzám! De ezektől a szerencsés gyermekektől
távolabb, a templomban térdelt egy kis leány, Imeldának
hívták. Ez a kis leányka buzgón imádkozott, vágyódva tekin-
tett néha az oltárra s mélyen fölsóhajtott: Ó, Úr Jézus! hát
hozzám nem jössz be? Neki ugyanis még nem volt megengedve,
hogy áldozzék, mert nagyon fiatalka volt. Imeldának ez
nagyon fájt; látta az oltár körül a boldog gyermekeket, s
azt gondolta magában: ó, kedves gyermektársaim, mennyire
boldogok vagytok. Ti az Úr Jézust magatokhoz veszitek s én
árván térdelek itt; pedig én úgy kívánom az Úr Jézust, hogy
fáj a szívem utána. S égett az arca; kipirult; de sőt könnybe
lábadt a szeme és sírt, hogy az Úr Jézust nem vehette magá-
hoz. Megint csengettek; most a pap kifordult a gyermekek
felé, a ragyogó fehér szentostyával kezében, s azt mondta
latinul: íme, az Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit.
A kis Imelda e szavakra mélyen fölsóhajtott, meghajtotta
fejecskéjét; át volt hatva lángoló hittől, hogy a szentostyá-
ban van jelen láthatlanul maga az Úr Jézus, s két forró
könnycsepp hullt a leányka szemeiből a földre: a szeretetnek
s vágyódásnak könnye. De ime: nagy csoda történt! a szent-
ostya, melyet a pap kézben tartott, kiosont kezéből s a gyer-
mekek s a hívek fejei fölött ellengett s a kis Imelda fölött
lebegett. Az emberek alig hittek szemeiknek; de a pap utána
ment s ilyen aranyos patenával fölfogta a szentostyát s a kis
Imelda ajkaira helyezte. A gyejmek úszott örömben; kis
szíve alig bírta befogadni a végtelen kegyelmet; lehúnyta
szemét, mint aki egészen elmerül Istenben; ajkai mozogtak
s mosolyogtak, mint aki az Úr Jézussal beszél; de azután
ajka megszűnt mozogni, szemét föl nem nyitotta többé, meg-
halt. Örömtől s boldogságtól megrepedt a szíve. XII. Leó
pápa 1826-ban őt a boldogok sorába iktatta.

K. Gy.! Úgy-e nem kell többet mondanom? Tudom,
hogy ti most mindnyájan az Úr Jézusra s a kis Imeldára
gondoltok s elgondoljátok: ó, boldog jgyermek, kinek szíve
oly tiszta volt s ki úgy vágyódtál az űr után, hogy a nagy
Isten nem állta meg, hanem a szentostyában maga jött hoz-
zád. Kölcsönözd a te hitedet, a te szívedet nekünk, hogy az
Úr Jézus elé méltán mehessünk 1 Jól van, k. gy., igen, mi
is hinni akarunk lelkesen, vágyódni akarunk tüzesen, szeretni
akarunk forrón. Az Úr Jézus is ezt akarja: Higgyetek gyer-
mekeim s jöjjetek hozzám; ne féljetek; nem büntetni,
hanem szeretni jöttelek.
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Ennek a hívó s biztató Úr Jézusnak tehát megnyitjuk
szívünket s lelkünket.

És pedig először is: hinni akarunk benne; azért tér-
delünk le előtte, azért tartjuk ezt a lobogó gyertyát ke-
zünkben. Hinni akarjuk, hogy magát az Úr Jézust vesszük
ajkainkra és szívünkbe. Hinni akarjuk, hogy ebben a szent-
ostyában ő jön csodásán hozzánk, aki csodásán szállt a kis
Imelda feje fölé; ő megtehetné azt mindenkivel közülünk,
ö nagy Úr, a csodák Istene!

Másodszor: vágyódni akarunk utána ... úgy, hogy
szinte repül feléje a lelkűnk: Jöjj, Úr Jézus, hozzám is,
úgy vágyódom utánad, mint boldog Imelda. Tudom, hogy
akkor az Úr Jézus is vágyódik utánam. Igen, vágyódom
utánatok — felel az Úr Jézus, oly tüzesen, mint a keresztfán,
mikor azt mondtam: szomjazom. Szomjazom, kiáltja az Úr
Jézus a szentostyából is — szomjazom a ti telketek üdvös-
ségét, jó gyermekeim! Szomjazom azt, hogy oly tiszták s
ártatlanok legyetek, mint milyenek most vagytok. Szom-
jazom szíveteket. K. Gy., az Úr Jézus szomjazza szívünket;
mit gondoltok: ne adjuk-e neki ajándékba szívünket minden
gondolatainkkal, hogy másra ne gondoljunk; minden érzel-
meinkkel, hogy bűnt soha el ne kövessünk 1 mit gondoltok,
ne adjuk? Úgy-e odaadjuk?

Végre pedig szeretni akarjuk az Úr Jézust, szeretni úgy,
mint a mamát, az édesanyát. Ha el voltunk hosszabb ideig
édesanyánktól s visszajövünk hozzá, akkor átkaroljuk, meg-
csókoljuk, hozzásimulunk s oly boldogok vagyunk, hogy nem
akamók őt elhagyni soha, soha . . . mert szeretjük. K. Gy.,
tegyetek így az Úr Jézussal; hiszen ti szeretitek az Úr Jézust;
tehát karoljátok át azt a jó Jézust, s mondjátok: nem eresztlek
el többé magamtól Jézusom soha. Kiváltkép a szentáldozás
után, mikor csendben imádkoztok, mondjátok magatokban:
édes, édes Jézusom, szeretlek s mindent megteszek érted.
Isten ments, hogy vétkezzem s tőled elszakadjak. Maradj
velem, vezérelj, ints, taníts engem, jó gyermek akarok lenni,
akiben az Isten lakik.

Keresztény szülők, tanítók, hívek I Igen, e gyermekekbe
tér az Úr Jézus s bennük akar lakni; fogadjuk e gyermekeket
úgy, mint az Isten frigyszekrényeit, őrizzük, óvjuk meg ben-
nük Krisztus Urunk kegyelmét. Ne lássanak e gyermekek
köztünk soha semmi rosszat. Ne halljanak tőlünk semmit,
ami megbotránkoztatja lelkük kárával őket; ne törjük össze
bennük azt, amit Krisztus épített és szent vérével meg-
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szentelt. Legyenek házaink, hová e gyermekek térnek, olya-
nok, mint a názáreti ház, legyenek e gyermekek az imádandó
gyermek Jézus képei, kik növekednek korban, bölcseségben
és kegyelemben; ha jól neveljük őket, jó példát adunk nekik
és sokat imádkozunk értük: akkor valóban köztünk lakik
majd az Úr Jézus s áldása velünk marad.

Rajta tehát, k. gy., imádkozzatok buzgón; mindjárt
betér hozzátok az Úr Jézus! Imádkozunk mi is értetek,
hogy ti az Úr Jézusnak dicsősége s szüléiteknek s édes mind-
nyájunknak öröme s vigasza legyetek. Ámen.

II. Krisztus a mi bizalmunk.
(1897)

A feltámadás s a megdicsőülés fényéből halljuk a szóza-
tot: confidite, ego vici mundum. Bíztat és megnyugtat az
Úr... bizalmat kér tőlünk. Mintha azt mondaná: bízzatok
bennem; én győztem, ti is győzni fogtok. S szükségünk is van
e bízó hitre; mert Krisztus Úrünk ugyan feltámadt; de mi még
nem támadtunk fel; Krisztus Urunk győzött, de hol van a mi
győzelmünk? Ellenséges hatalmaktól körülvéve, melyek meg-
feszültén dolgoznak, lankadni érezzük erőinket; eszményein-
ket bepiszkítják, — gyengéd hitünket kigúnyolják, — az
egyházat leszorítják. Mily bátorítólag hangzik akkor a szó-
zat: bízzatok, én győztem 1 Annál inkább rászorulunk e
biztatásra, mert sokan közülünk is kifáradnak a harcban s
munkában, kiszorítva tevékeny elleneik szemessége által,
szívesen elvonulnak, s magányukban duzzognak a világra,
melynek nem árthatnak, s neheztelnek ellenségeikre, kiket
elitéinek ugyan, de el nem mozdíthatnak. Legnagyobb szük-
ségünk van pedig e bíztatásra, ha mindnyájan hősök is vol-
nánk, a mi korunkban, mikor az emberiséget csak úgy söpri
a haladás s az újítás fergetege; mikor mindenhonnan új
harcok s új nehézségek torlódnak az istenes keresztény elé;
mikor annyi a hajótörés az ész, annyi a szív tengerén; mily
nyugodt öntudatossággal s biztatóan hangzik ilyenkor lelkünk
győzedelmes vezérének szava: confidite.

1. Szól pedig ez a bíztató szózat először eszünknek.
Az ész útjain különben is sok a homály; de kivált mikor

az ész azokra a szent hegyekre törekszik, melyeken Isten
lakik, borul reá a tudatlanság, s ami még rosszabb, a kétség
homálya; homályos az út, s bár hangzik a buzdítás: venite et
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ascendamus in mentem Domini; másrészt az apostol mondja,
hogy oda csak homályon át lehet eljutni: accendentem ad
Deum oportet credere, aki Istenhez közeledik, feléje iparkodik,
az mindenekelőtt a hitnek felhőjébe lép. A hit magaslatai
mindig felhősek; nem látunk rajtuk világosan, hanem tartjuk
azt, amit nem látunk szinről-színre; ez a homályos tudás: a
hit. S bár homályos, mégis biztosnak s rendületlennek kell
lennie; lelkünket, életünket tettük s írtuk rá, s Szent Pállal
ismételgetjük: Scio, cui credidi et certus sum; lelkesnek kell
lennie, amilyen lélek csak ébredhet annak a lángoló szeretet-
nek hevében, melyről ugyanaz a Szent Pál mondja: in fide
vivo Filii Dei, qui dilexit me; hiszek neki, mert szeretett
engem, s szeretetét hitemmel, hűségemmel, szeretetemmel
viszonzom l

De mialatt én e szent homályban állok rendületlen, lelkes
hitemmel, addig künn zúg a tömeg; az elkapatott ember
hirdeti, hogy csak az van, amit ő lát, s hogy csak az lehet, amit
az ész fölismerhet; ha valamit föltalál, azt gondolja, hogy
nincs már titok, nincs felfoghatatlan végtelenség körülötte;
ostrom alá fogja a hit szentélyeit, föl akarja deríteni a hit
szent homályait; föl akarja nyitni az Isten titkainak hét-
pecsétes könyvét, melyről a Titkos Jelenések könyve Írja,
hogy az Isten mennyei oltárán fekszik ez a könyv, s hogy
azt ki nem nyithatja a világon sem ész, sem tudás, sem művé-
szet, sem műveltség, csak az Isten Igéje, az Úr Jézus Krisztus,
aki hitünknek szerzője, pátriárkája, prófétája s őrök, halha-
tatlan királya. S a hitnek ez a halhatatlan királya az örök
boldogság s változhatatlanság révpartjáról nézi a hetyke s
elbizakodott emberek ostromát az ég ellen; elnézi, mint
építik a tudománynak új babilóniai tornyát, s nem zavarja
meg nyelvünket, hanem azok a hires tudósok maguk, miután
fölértek a tudás tornyának tetejére s letekintenek a világ s a
mindenség mélységeibe, elszédülnek, karjaik lehanyatlanak. >
ők maguk kimondják, hogy a tudás korlátolt és véges, az
Isten pedig korlátlan és végtelen s következőleg hirdetik s
vaskos könyvekben bizonyítják azt, hogy az ember mindig
homályban fog állni, — hogy az ember, mint az éji lepke
vagy az éji madár, sötétségben születik sötétségre s az igazság
napjába nem nézhet (Ignoramus et ignorabimus).

Szegény ember, sötétség szülöttje, ki a semmiség éjéből
jöttél s a sír éjébe sietsz, ki fogja hát megvilágosítani lelked
homályait? ki fog feleletet adni kérdéseidre? kicsoda meg-
nyugtatást kételyeidre? «Confidite, ego vici mundum», hangzik
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mélyértelmüen s biztatóan s kedvesen az Úr Jézus húsvéti
szózata, mintha egy bűbájos húsvéti reggelnek ezüstharangja
volna. Ne féljetek az ágaskodó észtól, pislogó mécs az a sötét
éjfélben. Én vagyok a lelkek világossága; aki ét gém követ,
nem jár sötétségben. Valamint Dávid öt sima követ szedett
a patakból s azzal ment neki Góliátnak s megforgatván
parittyáját, leteremtette az önmagában bízó, fölfuvalkodott
óriást, s a parittya suhogása azt susogta a reszkető zsidók·
nak: confidite; látom gyengéjét, homloka nyílt, sisak nem
vértezi, — s ép homlokon találta el a rettenetes ellenséget:
ügy Krisztus Urunk is öt szent sebével, áldozatával, átszegzett
szívének szeretetével elébe áll a világ s az ember gőgjének;
látja a tudomány ijesztő fegyvereit; érzi a lázadó ember
földrengető lépteit; hallja a fölületes tömegnek zsivaját;
de ugyanakkor rámutat az ember eszének korlátoltságára,
tudásának határoltságára, tévedéseinek őserdejére, s azt
hangoztatja, s most már ugyancsak ünnepélyes főnséggel s
fölénnyel: confidite! Itt, a tudás, a kutatás határán, hol nem
nyílik út tovább, hol a kapu, mely egy felsőbb ismeretbe
vezetne, be van zárva, itt — mondom — lép föl az Isten Igéje,
keresztjével zörget az örökkévalóság, a halál, a boldogság
kapuin, s azok szélesen kitárulnak előtte; itt fogadja híveit,
kiket a hit fénye vezetett az élet homályán s a halál szűk s
alacsony folyosóján át az örök boldogság diadalkapujához:
jöjjetek, Atyám áldottál, ti pedig, kik a világon a szóbeszéd, a
közvélemény, a hitetlenség hullámain hányódtok: ti bízzatok
s higgyétek, hogy az a Krisztus, ki meghalt értetek, meg nem
csal, — s aki feltámadt s győzött az éj sötétségén, az győz
majd a ti kételyeitek, kislelkűségtek homályain is: confidite 1
2. Ez az első bíztatás eszünknek szól, de az Úr Jézus nem·
csak az észnek, hanem a szívnek gyengeségét is gyámolítja, s
azért ehhez az ájuldozó s annyi baj és keserv által kimerített
szívhez is intézi bíztató szavát: confidite! A szív viszi az
élet keresztjét; szeretni akar és lelkesülni, örvendeni kíván s
boldogulni; de amint szeret, úgy gyűlöl is, amint vágyik,
úgy retteg is; s ma szereti azt, amit holnap gyűlöl, s egy
időben szolgálja azt, amitől máskor undorodik; végre nem
tudja, mit szeressen, mit kívánjon, miért lelkesüljön. Ráadja a
fejét, hogy hírt szomjaz, dicsőséget hajhász, élvezetek után
jár éjjel-nappal; de miután mindez ki nem elégítette, elkesere-
désében mindent rossznak nézett, a világot, az életet velejében
megmérgezettnek tartotta; hiábavalónak jelentette ki a
törekvést s az erényes küzdelmeket hóbortoknak; a bűnt
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és jótettet, érdemet és kihágást egyaránt semmitmondóknak
hirdette. Szegény emberi szív, hogy megtévedt! Gyűlölni
kezdte, amit előbb szeretett; majd megint szeretni kezdte
hévvel, amit előbb gyűlölt; megvetette, amit előbb tisztelt;
s újra oltárt épített annak, amit előbb lábbal taposott; de
sem szeretetében, sem gyűlöletében nem boldogult.

«Confidite», hangzik a húsvéti győzőnek szózata. A téve-
dések és csalódások, a küzdelmek és vajúdások által elemyedt
emberiség ajkain folyton hangzik az ima: jöjjön el országod;
az igazság, az erkölcs, a boldogság országa; minden szív
természete ösztönéből eped utána; de ha kifárad, ha önerejére,
bűneire néz: «confidite», biztatja őt az Úr! Legyetek meg-
győződve, megjön; s először belétek, a ti szívetekbe jön.
Ha majd szívetekben gyökeret ver, kifelé fog terjedni;
mindenki fog az emberiség boldogulásának országán építeni;
mindenki fog e munkából magának részt kérni; «confidite».
Nektek isteni biztosíték kell, hogy boldogok lesztek; nektek
isteni példa kell, melyhez gondolataitokat s érzelmeiteket
alkalmazzátok; nektek egy halhatatlan, égből lenyúló,
erős kar kell, mely felkaroljon s gyámolítson: nézzétek, itt
vagyok én: az Istenember, aki szenvedett, mert testvértek
volt, s aki föltámadt, mert Megváltótok s boldogítótok lesz.

Az emberek kezdetben még talán ellenkezni akarnának a
bíztató szóval; de valamint az Északi tenger halásza biztos
szemmel s erős karral veti szigonyát a cetre, s ha még oly
villámgyorsan szökik le a rengeteg állat a mélységbe s hullám-
hegyeket kavar dühében: a halász mégis tudja, hogy övé, s
hogy kis vártatva ártalom nélkül fér hozzá; úgy ez a győztes
hős is, az Úr Jézus Krisztus, megsebezte, és pedig szívén
találta szigonyával, a szent kereszttel a világot, szeretetének
tüzes nyilaival hódítja meg a fagyos, a csalódott szíveket s
tudja, hogy győzni fog rajtuk. Méltán kíván bizalmat az
evangéliuma iránt; kivált akkor, mikor áldozatot követel,
mikor rámutat bűnös természetünkre, s megfoszt élvezeteink-
től, mikor fegyelmezi testünk vágyait. De, k. h., mi, akik
bizalmunkkal megtiszteltük a világot s keserves áldozatokat
vállaltunk magunkra kegyetlen szolgálatában; mi, akik
hittünk emberi biztatásoknak, rózsás ígéreteknek, szép
szavaknak, s nem akartunk Kételkedni bennük, s akkor is,
mikor már gúnyt űzött belőlünk a hűtlen, néhány könnyet
szentelt emlékének: k. h,, vájjon mi vonjuk meg bizalmun-
kat lelkünk pásztorától s halhatatlan reményeink hordozójá-
tól, Krisztustól, mert áldozatot kíván, — azért, mert fénybe
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vezet felhőn át, s boldogságra keserven át? Soha, soha!
ellenkezőleg, az apostolokkal kiáltunk: Domine, quo ibimus?
s azzal a Krisztus szolgálatára magát felajánló lélekkel,
«sequar te, quocunque ieris»; mert tudom, hogy utaid győze-
lemre, igazságra s boldogságra vezetnek.

III. Békesség nektek.
(1898)

A mai vasárnapot fehér vasárnapnak hívják, mert régen
ezen a napon vetették le fehér ruhájokat azok, kik nagyszom-
baton vették fel a szent keresztséget s a húsvét hetén át
tündöklő, fehérbe öltözve jártak; reánk nézve pedig úgy
gondolom, hogy fehér és derült ez a vasárnap, mert a húsvét
reggelének örök derűje s túlvilági fénye tükröződik rajta.
Igen, ez a mi fehér vasárnapunk; volt nekünk fekete vasár-
napunk is. Azon a fekete vasárnapon elborult a lelkünk,
s fájdalmunkban befödtük a fölfeszített képét, — azon a
fekete vasárnapon sötétség szállta meg szívünket, mikor
a szenvedés sötét éjébe szállt alá reményünk napja, az
Úr Jézus Krisztus, — azon a fekete vasárnapon úgy néztünk
föl a kálváriának szikláira, mint a hajótörött a tengernek
szírijére, melyen bizalmának, erősségének, életének hajója
tönkrement; de ezen a fehér vasárnapon egészen máskép
érzünk, megkönnyebbülten lélekzünk, derülten függesztjük
szemeinket arra a tájra, hol az Isten haragjának felhője
borongott, arra a szírire, melybe Krisztus keresztje volt
beleeresztve; most minden bíztat, vigasztal, bátorít, mert
a sötétség helyén áll a feltámadás dicsőségében az Úr, s
ajkairól hangzik a bíztató szózat: Békesség nektek t Bízza-
tok, én meggyőztem a világot.

Ha reményeinkre néha éj borul, ha nehézségek gördül-
nek elénk: gondoljunk e szavakra, s a mai napon fontoljuk
meg, hogy a reménytelenségnek és csüggedésnek miféle két-
ségeit oszlatja el az Úrnak e bíztató igéje: békesség nektek.

1. K. Η. I Az embernek legnagyobb terhe mindig a bűn
volt s az marad. Mihelyt eszmélni kezd s önmagába tér a
bűnös ember, érzi az élet e szomorú örökségének terhét,
érzi a furdalásnak az égető tövisét, s bárhová fordul, nem talál
segítőt, ki ezt a terhet leemelje, nem talál hozzáértő kezet,
mely ezt a tövist kihúzza. Minél tovább vergődik pedig
gondolataival s minél deresebben esik meg haját az évek:
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annál inkább szomjúhozza az ember a békét a bűnbocsánat-
ban. Ezt a bűnbocsánatot kereste az ember a pogányság
véres, kegyetlen s embertelen áldozataiban, s nem szűnt
vért ontani, hogy lemossa leikéről a bűnnek sötét foltját.
Azt az ónsúlyt, mely lelkét terhelte, el akarta hengeríteni, —
azt a kísértetet, mely szívének, öntudatának mélyéből emel-
kedett, el akarta űzni: de hiába. Mindenfelé járt-kelt emésztő,
maró kínjával, végre elvetődött a kereszt alá is. De ott is
addig, míg a fekete vasárnap sötét színeiben látta a világot,
bírt-e remélni, bírt-e bizalomra gerjedni? Mily kilátások nyíl-
tak előtte? Sötét felhőket látott az égen, az Isten haragjának
fergetegét, s undok alávalóságot a földön, az emberi erény
s erkölcs nagy csataveszteségeinek gyászos véres terét. «Omnis
caro foenum» hangzott feléje; minden ember mint a polyva,
szétszedi és űzi azt majd az Isten búsuló haragja; sőt az
egyetlen hős, aki volt, nézzétek, hová került? A kereszt-
fára! Letört tehát az emberiség virága, lehanyatlott zászlaja,
lealkonyodott csillaga, s az ördög ellépdelt patáival a letiport
emberiségen s azt üvöltötte a világ négy tája felé: Vae
victis, jaj a legyőzőiteknek!

Vae victis! ezt kiáltotta régen is a szívtelen győző,
régen a pogány világban, s leölt harcost, asszonyt s kis-
dedet, kardra hányta az öreget, beleszúrt a vaknak szeme-
gödrébe, kielégítette szenvedélyeit, nem nézte (a szenvedő-
nek) könnyűit, állat lett, tomboló fenevad felebarátjának
vérében, s azt mondta dühében: jól van ez így, mert vae
victis I

De mi a harc a földért, szemben a harccal az égért?
Mi az ember állatias dühe az ördög gyűlölete mellett? S mi
az Isten búsuló haragja a föld összes véres csatáival szem-
ben? íme legyőzettünk, s elmángolódik fölöttünk az Isten
átkának nagy vashengere, mint ahogy mángolják és törik
az országút kövicseit; valamennyi ördög húzza e világokat
lapító hengert. Elterült a földön szívünk; leteperedett min-
den gondolatunk, kiömlött mint a víz erőnk. Hogyan emel-
kedjünk ég felé? Hogyan várjunk könyörületet s bocsánatot
az Úrtól? Vae nobis! vae victis!

De mondom, ez a fekete vasárnap sötét gondolata, vagy
inkább kísértete.

A fehér vasárnapon lelki szemeink előtt ragyogó fény-
ben áll a szent kereszt: róla e két szót olvassuk le: miseri-
cordia, victoria! Mi győztünk! az Isten kiengesztelődött.
A szent kereszt az Isten engesztelésének szent jele: rajta
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függött Krisztus, aki vére által megváltott minket. íme a
keresztény bűnbocsánatnak forrása, íme a letepert szívek
reményének Jézus vérétől bíboros hajnala! O crux ave,
spes unica! Üdvőzlégy szent kereszt, egyetlen reményünk!
Nem pellengér, nem bitófa a kereszt, királyi zászló az a re-
ménykedő, üdvöt kereső szíveknek. Véres küzdelmet, de
győzelmet is hirdet. E szent vér hullása megszentelte az átko-
zott földet, első cseppje leolvasztotta róla minden foltját,
szennyjét, utálatát; a világ fölébred rabságának nehéz álmá-
ból, felnéz a keresztre, meghinti magát Krisztus vérével s
újra bízni kezd: hiszem s remélem a bűnök bocsánatát.

Az Isten tehát megbocsátja a bűnt Jézus vére által!
S lelkűnkről leveszi azt az emésztő kínt, azt a félelmet, mely
elsorvasztott abban a gondban, hogy hát ki szabadít meg
a bűntől s az Isten haragjától?!

2. Vannak azonban, k. h., a keresztény reménynek még
más nehézségei és kísértetei. Az apostol egyre emlegeti
az igazság szerint, az érdem szerint juttatott koronát, corona
iustitiae, — így hívja az örök életet. «Nemo coronabitur,
nisi qui legitime certaverit», senki sem fog megkoronáztatni,
hanem csak az, aki törvény szerint küzdött. Érdem kell
tehát az örök életre; virágok kellenek, hervadhatlan virá-
gok a dicsőség koszorújába; ékkövek, drágakövek az örök
élet koronájába. S honnan szedjük e virágokat? Mi, kik
körül minden hervadó és szétfoszló, hol ássuk azokat a
drágaköveket? Mi, kik sírokat áshatunk, de örökkévaló
kincseknek bányákat sehol sem találunk I

Nézz csak végig életeden, h. k.; nézz végig napi munkái-
don, bajlódásodon, vergődéseiden; ássz, kapálsz, varrsz,
főzesz; mondd meg, mi érdemli ebből az örök bért? Ha
ötven-nyolcvan krajcárt fizetnek napszámba keserves mun-
kádért a földön, mit gondolsz, vájjon örökkévaló kincseket,
hervadhatlan dicsőséget adnak értük a mennyben? Ügy-e,
méltán így gondolkozhatik az ember, elborul a lelke. De
ez még hagyján! Ha egy életet szánunk rá az Isten szolgála-
tára, ha mindig hívek vagyunk hozzá, ha erőnktől telhetőleg
mindent megteszünk: akkor még csak remélhetjük, hogy
az Isten érdemszámba veszi életünket és szenvedésünket;
de mi lesz velünk, ha halálos bűnben töltöttük életünk java-
részét; ha adtunk belőle jócskán ördögnek, világnak, de édes-
keveset az Úrnak? Mi lesz pedig végleg azokkal, akik csak
halálos betegségükben fordulnak az Istenhez? Ugyan nem
emészt-e mindezekben a kétség: hogy mi lesz velünk? Hol
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vannak érdemeid az örök életre? Örök élet! végtelen élet!
isteni öröm és élet! Istenem, ki és hol szedjen ehhez érde-
met a földön I

Ha megfeszül is, és dolgozik mint a kincskereső vissza-
fojtott lélekzettel végig egy emberi életen; ha arat és aratna
félszázadig folyton éjjel-nappal, hogy elég kenyere legyen
neki egy egész örökkévalóságon; ha minden gondolatát és
lélekzetét munkává változtatná, hogy biztosítson magának
eltartást, ruházatot örökre: mi lesz vele? ó szegény kincs-
kereső, arató és munkás, bármit teszesz, néhány évtizedről
gondoskodhatok de évszázadokra, ezredekre nem terjed mun-
kád; annyira terjed, amennyire átlag élni szoktál, s ki él
közületek örökké itt a földön? Ügy-e, senki?

S mégis kell úgy-e örök érdem?
Örök érdem annak a napszámosnak, béresnek, annak

a koldusnak, házalónak, annak az özvegyasszonnynak, cseléd-
leánynak, annak a miniszternek, királynak, annak az egész
életén át küzdő s Istent szolgáló hitvallónak, s annak a halá-
los ágyán megtérő bűnösnek? Igen, kell örök érdem; kell,
mert elvesznek különben; de ha kell, honnan szedjék?

Íme a reménynek másik kísértése, k. h. ! S ha vala-
mikor ez a reménytelenség kerülgetne, imhol a fehér vasárnap
bíztató szózata: békesség nektek! Ne kételkedjetek. Tudom,
hogy örök érdemre van szükségtek, de ki által lesz meg ez
az érdemetek? Általam; Krisztustoknak, Megváltótoknak
vére által.

Igen, k. h., cselekedeteinknek csak azért van természet-
feletti, örök érdemük, mert kegyelemből valók, s Jézus szent
vérének az áldása van rajtuk. Amit nem teszünk a megszen-
telő malaszt állapotában, amit nem teszünk kegyelemből s
kegyelemmel Istenért, Jézus szeretetéből, annak semmi
haszna, semmi érdeme Isten előtt. Ne is csodálkozzatok
ezen! Hát hogyan higgye el magáról az ember, hogy ő saját
erejéből örök érdemeket szerezhet?! Jól mondja azt ennyiben
az az előbb említett kísértés: Hagyj fel vele ember, ne ámítsd
magadat, hogy örök érdemet szerezhetsz — múlandó életed,
s reményed is. Igen, k. h., ha magunkat tekintjük s csele-
kedeteinket, bíz ez szent igaz; de ha Krisztussal való egye-
sülésben, halálos bűntől tiszta lélekkel, Istenért végezzük
azokat, akkor már nem a mi gyarlóságainkat tekinti az
Isten, hanem az Úr Jézus érdemeit, aki bennünk él s velünk
dolgozik.

Krisztus Jézus végtelen érdemei, ezek a mi reménysé-



228

günk szárnyai. Látja ez a hatalmas sas az ég magaslatairól
azt a sok gyatra, pihegő lelket a föld porában, mint a fész-
kükből kiesett, pelyhedző verébfiakat; hiába várja, hogy
azok fölrepüljenek s az égbe érjenek: azért lejön ő maga,
kiterjeszti tolláit, szárnyaira veszi az emberi lelkeket s
érdemeinek erejében kiemeli őket a sírok gödrein s árkain
át, a múlandóság örvényei fölé az örök dicsőségbe 1 Scapulis
suis obumbrabit tibi et sub pennis ejus sperabis; szárnyai-
val eltakar, s tollai alá rejt téged. Quicunque invocaverit
nomen Domini, salvus ént; aki segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül. Minden tehetségünk s reményünk s bizalmunk tehát
az Úrtói van... Krisztus a mi életünk, s meghalni nyere-
ségünk.

Ezt a két kísértést, mely a szent reményt ostromolhatná
néha valakiben, oszlassuk el a fehér vasárnap derűjével.
Pihenjen rajtunk ez a világosság, bármerre járunk s bármily
nehéz utakon törünk ég felé. Senki sem győzhet, aki győzel-
met nem remél. Azért mondja az Úr: bízzatok, bízzatok
bennem I Lelketek megnyugvását megszerzem nektek s örök
érdemekre erőt s malasztot nyújtok nektek; tehát ne csügged-
jetek 1

Ó, ki akarna csüggedni? Ki csüggedhetne, mikor a fehér
vasárnap oltári áldozatában ott emlegetik Krisztus győzel-
mét, s mikor az oltárról felénk leng a húsvéti győző diadal-
mas zászlaja? 1 Ha csügged a harcos, ha csügged a hős is,
kiket rettenhetetlen vezér vezet, mi soha semminemű körül-
mények közt nem csüggedhetünk; mert a mi reményeink-
ről, harcainkról és küzdelmeinkről azt mondja a szentírás,
hogy «spes eorum immortalitate plena est», az ő reménységü-
ket a halhatatlanság dagasztja, az éileti és vezeti diadalról-
diadalra, fel egész az örök boldogságba. Úgy legyen.

Áldozócsütörtökre.
A másvilágról.

(1896)
Hová ment az Úr Jézus? Haza ment: felment a mennybe;

ez az ő hazája; ott megnyugszik: «ascendit in caelum, sédét ad
dexteram Dei»; ül, nyugszik. Befutotta mint óriás az ő pályá-
ját; harcolt, győzött s most diadalát üli. S mi az ő diadala?
Hogy országot örökké: «ül a Mindenható jobbja felől.» Az
Isten országa minden lélek hazája; azért mondja az Úr Jézus,
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hogy eljön értünk s elvisz, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk.
Sok lélek átérezte már azt a nagy igazságot! Mikor Szent
Alajos megtudta, hogy betegségéből nincs föllábolás, föl-
kiáltott: örültem azon, ami mondatott nekem, hogy az Úr
házába megyünk, vagyis hogy haza megyünk. S volt egy más
kedves szent, aki télen locsolgatta künn a kertben mellét,
mert láztól is, de honvágytól is égett s belehalt a honvágyba
18 éves korában: Szent Szaniszló. Ezek mind sietnek; hová?
Haza I Gondolom, minden embernek vannak pillanatai, mikor
csendben a csillagos égre néz s látja az egek útját, a tejutat
s elgondolja magában: ott fenn is van egy világ, a másvilág,
oda ment Krisztus Urunk, s odamegyünk mi is: haza me-
gyünk. Sejtelmekkel teljes szívvel gondol akkor arra a más-
világra; töméntelen kérdés ostromolja eszét, szívét: Ugyan
hogy lesz az ott? Micsoda ország az? Messze van? S hogyan
jutnak oda a lelkek? s elszorul a szívünk, ha elgondoljuk, hogy
egykor mi is arrafelé megyünk. Jó lesz tehát, ha e szent ünne-
pen arról elmélkedünk: Van-e ilyen ország s miféle ország az?

1. Az az Isten s a lelkek országa! Ez a föld az emberek,
a halandó, küszködő, vágyódó emberek országa; a csillagokon
túl pedig van az Isten s a megdicsőült lelkek országa. A meg-
dicsőült lelkek pedig nem szenvednek, nem romlanak, meg
nem halnak: Így tehát az az ország nem is romlandó s el nem
pusztul; szenvedés nem szántja és könnyű nem öntözi.
Csodálva s kétkedve kérdezitek, van-e ilyen ország? van-e
ilyen másvilág? De hogyan kételkedhetik ezen ember? S aki
kételkedik, az nézzen föl az égre 1 Nézd, mennyi csillag,
mennyi világ I némelyik százszor nagyobb, mint a föld; lám,
ezek közül mindenik egy-egy más világ lehet. De ha nem
néz valaki az égre, hát nézzen szívébe. Nem nyer-e nyomban
fölvilágosítást önmagában, szíve szózatában, mely azt
mondja neki: e földön nincs hazád! A földön küszködöl, de
nincs diadalod; dolgozol, de nincs pihenésed; vágyódd, de
nincs csitításod; minden mondja neked: mást keress 1

Igen, k. h., hit, szív, ész azt mondja: ez nem a te hazád.
Ellenséges föld ez, hideg, sötét, a halál s az örök fagy hazája.
Nem élhetsz itt, még akkor sem, ha nem kellene meghalnod
soha. Mert a nap az égen egyszer majd kihűl és kialszik; jég-
mezővé válik a föld s föltornyosult jéglapok közt zúg majd
a szél 1 Azt mondod erre: Mikor lesz az; de addig mégis csak
édes nekem ez a föld 1 K. H., nincs az egészen úgy; mert
küszködve csikarjuk ki azt, ami életünkhöz szükséges; foly-
tonos harcban állunk a nap perzselő sugaraival, a széllel, a



230

rothasztó esővel, a dagadó árral, a májusi faggyal, villámmal,
a tengő földdel, apró férgekkel s még apróbb gombákkal;
minden meg akar törni minket... Testünk szétesik, csont-
jaink széthullanak, porainkban apró bogarak és legyek húz-
nak majd girbe-görbe vonalakat, s míg élünk, irigység, gyű-
lölet emészti lelkünket s az ördög jár körül, mert az Apoka-
lipszis írja, hogy «levetteték a sárkány, a régi kígyó, ki ördög-
nek hivatik, és a földre vetteték s vele angyalai is letaszíttat-
tak». Ellenséges földön állunk tehát: sátrak alatt lakunk,
nincs maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

Ki is érezheti magát e földön idehaza? mikor úgy va-
gyunk itt, mint a vasúti stáción; járunk-kelünk batyunkkal
s várjuk, mikor indulunk; egyik szorítja másikát; egyik
átadja helyét a másiknak, s folyton csengetnek, csendítenek,
indulnak s elmennek a lelkek Istenitélőszéke elé. Ami házaink
olyanok, mint az indóházak, csakhogy hosszabb ideig mara-
dunk bennük. De utóvégre is, amit építünk, szétesik, s amit
faragunk, szétporlik. S kik laktak itt előttünk 1000—2000 év
előtt? Kiknek volt ez hazája; kiknek állt itt háza? Ha föl-
támadnának, bizony azt mondanák: Mikor mi itt laktunk,
úgy mint ti, azt gondoltuk mi is, hogy ez a mi hazánk; pedig
nem az; sem a mienk, sem a tietek! Tehát a «másvilágon»
van a mi hazánk; oda gyerünk, oda iparkodunk.

2. Sejtelmes szívvel nézhet föl ezek után az ember az
égre s mondogatja magának: másvilág, másvilág I s miféle
és milyen lehet az a másvilág?

Valamit erre a kérdésre is mondhatunk.
Először azt mondjuk, az a «másvilág» az Isten országa,

a szentírás szavai szerint: «Az Úr a mennybe helyezte az ő
székét, és uralmának minden alá van vetve».

E szavak kimondhatatlanul sokat jelentenek. Először
azt, hogy az Úr nem a földre, hanem a mennybe helyezte az
ó székét.

Az Úr a mennybe helyezte székét 1 a földön az ő országa
tökéletlen és gyenge, uralmát zavarja a bűn s a szenvedély;
híveit ostromolja az ellenség, és a megpróbáltatás keresztjeit
ácsolja vállaikra; betegség és Ínség, gond és félelem emészti,
küzdelmek szorongatják, s a halál mindenütt kiveszi a részét.
Ha ország ez itt, — romba dűlő ország, — ellenségtől pusztí-
tott ország; s azért az Úr a földről el, a mennybe helyezte az
ő székét, s uralmának minden alá van vetve. Ha van itt öröm,
csak rövid és gyors; ha van virág, csak úgy, mint romok közt,
s nem mint édenkertben; ha van itt vigasz, csak úgy van
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s olyan van, mint melyet sok bánat keserít... ez nem az
Isten országa. Annyira igaz ez, hogy az Isten maga, midőn
a földre jött, szenvedő testben jött, s mihelyt megdicsőült,
elment. Mintha itt semmi sem lehetne, ami tökéletes, ami
dicsőséges, ami örömteljes s édes: minden csak kissé szép,
csak részben.

Látjátok, itt az Isten országa csak árnyként, csak zava-
rosan, csak gyökerében van meg. Az Isten országa a maga
pompájában a másvilágban van. Ha lehet egy hasonlatot
mondanom, azt mondanám: minő fogalma lehetne a vakond-
nak, ha az Isten észt adna neki, a virágokról, melyeknek
gyökerei közt ás: ha keményebb gyökérhez érve, azt mondaná:
ez a rózsa gyökere, — azután tovább: ez a liliom gumója:
ez a kamélia gyökere: ez a szegfű gyökérszála. Mit gondolna
a rózsa s a liliom virágáról az a vakond? Mily gyarló képet
csinálna magának e remek virágokról? Ügy vagyunk az Isten
országával; mi csak a gyökerét ismerjük. A földbe mélyed
az Isten országa: de csak a gyökere; mi e gyökér körül
túrunk s ásunk, s <eszünk> mondja nekünk: van egy más világ
fönt; ez itt csak por és sár, melybe annak az országnak a
gyökere mélyed; de ez nem a virága, nem a pompája és dicső-
sége. így értjük tehát azt: «Az Úr a mennybe helyezte székét,
s uralmának minden alá van vetve». Ott tehát kifejti uralmát;
ott kiárasztja végtelenségét; ott kiárad az élet, Isten lévén
az élet, s azért kiszorul országából a halál; Isten az öröm,
azért kiszorul országából a szenvedés; Isten az áldás, azért
kiszorul országából minden csapás; Isten a béke, azért kiszo-
rul a küzdelem; Isten a bőség, azért kiszorul minden nélkü-
lözés; Isten a szeretet, azért kiszorul minden versengés —
szóval a másvilág az Isten országa.

Vagy tekintsük meg ezt még egy más oldalról. Nézzétek
a földet, a test, a múlandóság, a szenvedés és halál országát
és tekintsétek meg az eget, az idők halhatatlan királyának
országát.

Mit veszünk itt észre? Minél nagyobb az Úr, annál
távolabb van házától a nyomor, s a királyok környezetéből
kiszorítanak mindent, ami kínoz s gyötör. Palotáik vidékén
letörnek minden kunyhót, — kertjükből kiirtanak minden
kórót: fény, pompa, gazdagság környékezi őket. Mi lesz már
most az Isten országában, ahol az idők halhatatlan királya
lakik? Ami s aki ez országba lép, az mind halhatatlanná válik.
Mindenkiről, aki ide betér, arról szól az írás: «Nem vagytok
idegenek s vendégek, de társai a szenteknek és az Isten háza
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lakói». S mindenki a dicsőség s boldogság fényébe öltözik,
megint csak a szentírás szavai szerint: «Mikor megjelenend
a pásztorok fejedelme, elnyeritek a dicsőség hervadatlan
koszorúját».

3. Ez az Isten országa, ez országban lesz a mi házunk,
a mi örökkévalóságunk háza — mondja a szentirás. Ezt
készité az Úr: atyám házában sok lakóhely vagyon. De
különös, hogy az Úr Jézus nem adta elő bőven, hogy mit
készített nekünk; különös, hogy az Úr Jézus nem írta le
örömeit, vidékeit, lakóit. Nem... Krisztus Urunk meghalt
értünk; a szeme megtört, a vére kihűlt, a szíve meghasadt
s a lelke elborult, de az ajka nem szólt — s mégis leolvashatja
róla mindenki, hogy azt mondja: nézd, mit ér az az ország,
melyet szereztem neked véremben, végső erőmegfeszülésem-
ben, melyért ily nagy árt adtam én, az Isten Fia: önmagamat;
gondold el, milyen az az ország I

S igazán mily ország lehet az, melyet Krisztus Jézus
végmegfeszüléssel s vérével szerzett; mily ház lehet az, melyet
Isten alkotott jutalmul azoknak, kik őt szeretik I

Ha Nosztráról Szob felé megyünk, minél küljebb érünk,
annál vigasztalanabb vízmosások közt kanyarodik utunk, —
gyér, leperzselt pázsit, törpe bokrok terjegnek a porban, mez-
telen sziklák fehérlenek, s az agyagos falakban számtalan
egérlyuk sötétlik. De e vízmosásos völgy torkáben nagy
sövény húzódik s gyönyörű kertet választ el a kietlen kör-
nyezettől, — árnyas sétányok tekerőznek a pázsiton, —
fenyőkre és szilfákra vadrózsa kúszik, — kis vízesések és
tavacskák hűsitik a levegőt, — bóditó illatú virágágyak
pompáznak. Ki csinálta ezt? Ezt az ember alkotta, hogy
pihenjen. Mocsárból, vízmosásból alkotta ezt az ember 1
Mikor ezt látom, azt mondom magamnak: hát mit alkothat
akkor az Isten 1

Menjetek a Lázkereszt szédítő szikláihoz, nézzétek meg
azokat a vöröses, lila, barnás szemekkel tarkított köveket,
melyek ott hevernek, — nézzetek le az almási kőbányába,
hol olaszok faragják a dinamittal elválasztott köveket, —
nézzetek bele a díszítőművészek és festészek műhelyeibe, hol
a gipsz, a mészpor, fölhalmozva hever, hol a festékfazekak
és pléhtömbök föl vannak állítva, — vegyétek szemügyre
a tutajokon szállított tölgy- és hársfákat, alaktalan, ügyetlen
idomtalanságukban, — verjétek le cipőitekről azt a kovaport,
mely az országút kövecseitől rászállt: úgy-e mily hitvány és
csúnya minden? de adjatok hozzá emberi munkát: s szemei-
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tek előtt emelkedik az esztergomi bazilika, a Lázkereszt
köveiből, az almási vörősbányából; a durva tömbök faragott
székekké válnak, a terméskő-lapok tükrökké, a kovapor
üveggé, a festék képekké, amelyeken megpihen lelkesülten
a tekintet.

íme, mit tesz az ember, ha házat épít Istennek. S mit
fog tenni az Isten, ha házat épít önmagának s azoknak, akik
őt szeretik?

4. De minek az Isten országára s az Isten házára utalni.
Nem az Isten művei, hanem Isten maga lesz a mi jutalmunk.
«Mutasd nekem arcodat», mondja Mózes; s az Isten feleli:
«Ostendam tibi omne bonum». Kicsoda az Isten? «Omne
bonum», minden jó. Ah 1 mi nekünk a «minden jó»? Egy kevés
jó is édességgel tölt el; feledteti bánatunkat és enyhíti keser-
veinket s boldogítja azt az embert, aki egy hiú szív szerelmé-
ben elveszti az eszét, kit egy nagy örökség öröme őrültté tesz,
kivel egy szép vidék, vidám nap, egy jó társaság elfeledteti
búját, — azt az embert, kit, ha király, sok torok üdvkiáltása,
— s ha atya, egy kedves kis csacska nyelvnek csevegése bol-
doggá tesz 1 Ö boldogság I mily kevés kell a jóból, hogy meg-
töltse szívünket! De «minden jó 1» Mit csinálunk mi azzal?
«Eltelnek házad bőségétől, és gyönyörűséged patakából itatod
őket.» Van azonban még valami, ami különösen fölébreszti
e nagy jónak fogalmát: Hogy vele szemben kicsi minden.
A vértanúk áldozata, Szent Vince szeretete, Szent Erzsébet
irgalma, mindez kevés e jutalommal szemben; «mert az, ami
most nyomorúságunkban egy szempillantásnyi és könnyű,
a dicsőség módfelett örökkévaló nagyságát eszközli bennünk».
Minden szempillantásnyi és könnyű, ezt hirdeti Szent Pál, ki
máshol ugyancsak elmondta, hogy mit tett és tűrt, de akkor
az embereknek szólt s a földre nézett; ha Istenhez szól s az
égre néz, azt mondja: «egy szempillantásnyi ez mind és
könnyű».

Tehát a mi célunk az Isten országa s benne az Isten háza
s e házban az Isten maga.

Akinek ily nagy célja van, az nem lehet törpe, az nem
hagyhatja el az erényt; az nem lehet kislelkű és szűkmarkú
Istennel szemben. Örökkévalóság, örökkévalóság — ez a mi
célunk; bár el ne felejtenek I S ez a cél folyton int felénk,
közeledik. A világon ugyan sok a szóbeszéd s a rossz példa,
mely elfeledteti az eget s betölti szeméttel a szívet: de ha le
nem vesszük szemünket arról az országról, hová Krisztus
bevonult: győztünk. Beszélhetnek nekünk eleget arról, hogy
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mit gyötrőd magadat; nézd, ez úgy, az meg igy tesz; ez hisz,
az nem hisz, — ez keresztény életet él, megtartja a böjtöt,
az meg semmit sem tart. Nem kell velük törődnünk. Mindenki
álljon meg a jóban és nézzen föl Krisztus Urunkhoz. Ha
oldalunkhoz vannak jobb és baloldali szomszédok, kik föl
nem néznek, hanem le, az nem nógat arra, hogy én is úgy
tegyek. Én nem úgy teszek, mint aki nem hisz, hanem úgy,
mint aki hisz s boldog is hitében; s azért, mert hiszek, föl-
nézek az égre s mondom az apostollal: Salvatorem expecta-
mus, várom az Üdvözítőt, őt várta a Szent Szűz, mikor az
Olajfák hegyén a mennybe menő Úr Jézus után nézett; őt
várták az apostolok, midőn az angyal hozzájuk lépett s
mondá: «Galileai férfiak, mit álltok itt s mit néztek az égbe?»
őt várta s várja most is minden hívő s bízó lélek s az apostollal
fölsóhajt: jöjj Úr Jézus; s az Úr azt feleli: jövök, jövök,
amen!



A pünkösd ünnepköre.

Szentháromság vasárnapjára.

A Szentháromság titka.

(1897)

A Szentháromság a hitnek titka. Van a hitnek sok titka,
de az első s a főtitok ez: egy Isten három személyben. Az
ember érti e szavakat, de nem lát át rajtuk; olyan, mintha
egy fényből szőtt függöny előtt állna; olyan, mintha este
a napnyugtának ragyogó, aranyos, tüzes fellegeibe nézne:
látja a függönyt, de nem lát át rajta; látja a ragyogó alko-
nyatot, szinte belenéz az égbe: de nem lát mást, mint ragyo-
gást és fényt. Úgy állunk mi az Isten végtelenségével szem-
ben; fényt látunk, de semmi mást; gyönge a szemünk,
többet nem láthatunk, sőt szívesen lesütjük szemeinket a
földre; hiszen nem vagyunk sasok, hogy a napba nézzünk.
S nemcsak mi vagyunk így; hanem ez mindnyájunk közös
sorsa. Mózes is hajdan azt kérte az Istentől: «Mutasd meg
nekem arcodat»; s az Isten azt felelte neki: «Nem láthatja
azt ember, ha nem akar halálfia lenni». Újra kérte őt Mózes,
de azután sem láthatta meg az Isten arcát; hanem látott
fényt és homályt is, mintegy az átmenő Istennek árnyékát,
s azzal be kellett érnie. Az Istent tehát magában nem lát-
hatjuk; homályosan azonban, s mintegy átmenetben igenis
fölismerhetjük, s ez a homályos ismeret a szent hit, s a hit-
nek ágazatai közt az első: egy Isten három személyben.

Ebbe a fényes homályba áll az Úr; e felfoghatatlan hit-
titokban várja és követeli eszünknek s szívünknek hódolatát,
s hogy e hódolatot tökéletesebben végezhessük, fontoljuk meg,
hogy miként áll az ember a magát kinyilatkoztató Istennel
szemben, aki azt mondja: hárman vannak, kik az égben
tanúságot tesznek, Atya, Fiú és Szentlélek.

Az ember az égből jövő szóval szemben megrendül s kész-
séggel elfogadja azt. A gyermek is s a meglett ember is keresz-
tet vet magára s vallást tesz az Atyának, a Fiúnak s a Szent-
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léleknek nevéről. Minden szentséget, minden esküt, minden
ünnepélyes végzést a teljes Szentháromság nevével erősítünk,
s ha néha törjük is eszünket rajta s föl akarjuk érteni, hogy
hogyan is lehet három személy egy Istenben, csakhamar a
kisdedek alázatos hitéhez térünk vissza s ismételten mondo-
gatjuk: hiszek, hiszek. E tekintetben mindnyájan úgy va-
gyunk, mint az az együgyű gyermek, akit a tudákos iskola-
látogató gúnyolva kérdezett: «Ugyan mit fogsz te tudni tenni
a mennyországban, mikor már itt e földön oly bárgyú és
tudatlan vagy?» a gyermek azt felelte: «Egyre azt fogom
hajtogatni: imádott, áldott légy teljes Szentháromság».

Ugyan tudna tán a bölcs, a tudós, a világlátott embert
mást mondani; tudna-e méltóbbat, igazabbat és szüksége-
sebbet hinni és vallani? Nem 1 Az egész kereszténység beleáll
ebbe a szent felhőbe, ebbe a szent homályba, mely értelmünkre
borul, s az öntudatos hitnek hódolatával imádja az Istent,
akit nem lát, mert őt látni egyáltalában képtelen; de azért
örvend annak a végtelenségnek, annak az életteljességnek,
mely az Isten három személyében van s annak a leereszkedő
szeretetnek, mellyel az Úr önmagát az embernek kinyilat-
koztatta.

1. Igen, k. h., a Szentháromság titkát örvendező szív-
vel kell fogadnunk s átkarolnunk, mert az Isten nagysága és
végtelensége nyer benne kifejezést. Ha kérdezed, miért van
az Istenben három személy, azt kell felelnem: «mert végtelen
nagy az Isten». Értjük-e k. h. az Isten nagyságát? Ha szá-
mon kérjük a földön az Isten műveit s azt az erőt, mely
azokat létbe hívta; már akkor elnyom az Isten nagysága,
s gyöngeségünk átérzése imává változik ajkainkon. De mi
lesz velünk, s hová vész erőnk, ha e föld szűk kereteiből
kiemelkedve, a mindenség útvesztőibe tévedünk? ha a forgó
világokban megnyilatkozó Isten nagysága borul ránk? Ki
érti ezt? Ki fogja föl? Lelkünk szétfoszlik mint a pókhálószál,
mellyel kereket akarnánk kötni; szívünk verése elhal,
mintha eszméletét készülne elveszteni, mikor az Isten nagy-
ságát elgondolja. Uram — kiált föl ilyenkor az ember —
Uram, az én létem semmiség; szűk, keskeny és korlátolt;
Te vagy, Te vagy igazán; mi inkább csak árnyékok vagyunk,
a Te hatalmas, erőteljes léteddel szemben. Fölfogni nem
bírom nagyságodat, s e felfoghatlan nagyságban rejlik ép oka
annak, hogy Te három személyben egy vagy. A mi parányi
létünk korlátoltsága miatt mindig egy személyt képez; a te
fölfoghatlan valód három személyben egy. Ki az az ember,
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aki mondhatná, hogy az nincs úgy? Ki az, aki fönnakad az
egy Isten három személyén? s ha fönnakad, ugyan latol-
gatta-e már az isteni lényeg végtelenségét? Átérezte-e már
saját parányiságát?

Lépjen csak ki az ember önmagából, emelkedjék ki földi,
emberi létének korlátáiból: ha megcsapja arcát az Isten
lehelete, ha kezdi sejteni a végtelen Istennek fönségét, öröm-
mel fog majd akkor meghódolni a Szentháromság titka előtt.

Vagy gondoljunk, k. h., az Isten végtelenségére. Min-
denütt van, él és hall az Isten. Kicsoda képes megmérni a
világokat? Kicsoda képes fölkutatni az erdők rejtekeit, a víz-
mosások s a hegyszakadékok csendét, a föld mélyeit? Ha az
éjfél sötétségében az erdő harasztján kúszik valahol a kígyó;
ha a vízmosás szitáló partjairól leválik egy homokszem, s
leüti magával a rajta mászó bogarat; ha századok óta
elhagyatott bányákban időnkint csepeg a víz s kísértetiesen
visszhangzik az a fénytelen üreg: mindenütt ott van az Isten.
Ha éjjel fölemeled szemeidet az égre, s kérdezve függeszted
tekintetedet a csillagokra, de nem látsz belőlük mást, mint
azt a reszkető sugarat: gondold meg, mindenütt ott van az
Isten I S a csillag mellett, melyet nézesz, ragyog a másik,
azután a harmadik s így tovább, s a csillagok felett van a
tejút, csillagköd, s azon túl mi van? Új és új világok s ott
is létezik, él, hall, alkot az Isten! S mialatt gondolatunk
elfárad s elcsigázva visszatér a távolban kalandozó tekin-
tetünk: látjuk a mi korlátolt létünket, s érezzük törpe-
ségünket. Mi itt állóhelyünkben néhány arasznyi tért fog-
lalunk el; mi ha máshová akarunk jutni, az egyik helyet el
kell hagynunk s a másikát kell felkeresnünk: de micsoda
s milyen lehet az az Isten, akit mérni nem lehet, helyhez
kötve nincs. A mi létünk, a mi személyünk arasznyi térben
s időben van; csoda-e hát, ha egy személyt, egy gyarló,
halandó személyt alkot? Elég a kis vízérnek, ha csevegve
futja be folyását; ne várjuk tőle, hogy ágakra oszolva, egy
világ kincseit szállító hajókat emeljen. Nekünk is elég, k. h.,
ha szerény, egyszerű létünkben egy személyiséget alkot-
hatunk. De az Isten végtelensége mint az óceán, mélységből
mélységbe ömlik s meg nem fogyatkozik. Három személyt
képez az isteni lényeg, mint amilyen például három ember;
nem három személyt, mint amilyennek képzelne valaki egy
testet három fejjel; nem, k. h., az Isten tiszta szellem, neki
sem teste, sem feje; ő a tiszta, merő élet; ez a végtelen élet
külrevaló megszakadás és különválás nélkül, önmagában
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alkot három szellemi létet, melyet Atyának, Fiúnak, Szent-
iéleknek hívunk.

Aki a Szentháromságot érteni akarja, az értse meg előbb
az Isten nagyságát; az mérje meg előbb az Isten mérhetet-
lenségét I A végtelen nagyság s a mérhetetlenség csak fölü-
letét képezik az Istenségnek; benn pedig rejlik az Istenség
élete, a teljes Szentháromság. Az Isten nagyságát és mér-
hetetlenségét nem értjük; látjuk, hogy kell ilyennek lennie
az Istennek, de nem fogjuk föl, csak tapogatózunk körülötte;
a Szentháromság titkát szintén nem értjük, de nem is látjuk
be, hogy az Istennek kell három személyben léteznie. A vég-
telen nagyság s a mérhetlenség is titok; felhő, homály az is;
de a Szentháromság titka az Isten legmélyebb, leghomályo-
sabb szentélye: oda csak alázatos hitnek van bemenete.

Menjünk be a szentélybe; vessük le saruinkat, a világi,
a földi, az emberi gondolatokat, s bízzuk magunkat annak
az örök igazságnak vezetésére, mely sem nem csal, sem meg
nem csalatkozik.

2. Többet mondok: ajánljuk föl örvendő szívvel hit-
készségünket az Istennek, aki leereszkedik gyönge teremt-
ményeihez: kitárja elénk titkait. Nagy kitüntetés ez reánk
nézve, hogy az Úr meghív minket, bizalmasságába vonz s
meghallgatja imáinkat, mely egyre csak azt ismétli: «Mutasd
meg nekem arcodat». No hát a Szentháromság titka az Isten
arculatának legjellemzőbb s legkifejezőbb vonása. A Szent-
háromság titka az Isten végtelenségébe vezet be minket, ahol
szédül fejünk, ahol kialszik a tudás mécse; ahol az ember
Istent csak a hit hódolatával tisztelheti meg, midőn mondja:
«Hiszem Uram, hogy Te nem vagy olyan, akit véges eszünk
fölérthet vagy megmérhet; fogadd azért e véges értelmem
hódolatát, fogadd hitemet; Uram 1 én hiszem, hogy Te egy
vagy három személyben.

Értelműnk s akaratunk e hódolata tiszteli meg ezt az
imádandó, végtelen Szentháromságot. S méltán, mert a vég-
telen Istent, a világosság s örök igazság Urát nem a kezek,
nem az inak, nem a karok, nem a gépek szolgálata tiszteli
meg elsősorban, hanem az értelem s az akarat szolgálata,
melyet hitnek hívunk. Mi által szolgál a szolga gazdájának?
ugy-e azáltal, hogy testi munkát végez ura parancsára és
akarata szerint; kapál, szánt, söpör, tisztogat, tesz-vesz, szó-
val teljesíti gazdája akaratát; a gazda gondolataihoz illeszti
saját gondolatait, a gazda akaratához alkalmazza saját aka-
ratát. Mi is Isten szolgái vagyunk; mi is szolgálni s hódolni
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kívánunk neki. Kérdem már most, mi által mutatjuk ki ezt
a mi szolgálatunkat? Azáltal-e, hogy lótunk-futunk éjjel-
nappal s kenyeret keresünk? Bizonyára azáltal is! Azáltal
szolgálunk-e Istennek, hogy templomába járunk, bőjtölünk,
imádkozunk, irgalmasságot cselekszünk? Mindenesetre azáltal
is! Vagy talán azáltal, hogy a bűnt kerüljük; Isten paran-
csait megtartjuk? Bizonyára azáltal is! Hiszen Isten az Úr,
övé minden; neki jussa van minden erőnkhöz s tehetségünk-
höz; neki szolgáljon karunk, kezünk, lábunk, testi erőnk;
de mivel Isten az az Úr, az Urak Ura, a végtelen Fönség,
azért előtte kell mindenekelőtt eszünknek, neki kell értelmünk
hódolatát bemutatnunk hitünkben. Te Úr vagy Istenem, —
így kell hozzá fohászkodnunk, — én szolgád vagyok; mivel
pedig Te vagy a legfőbb, az imádandó Úr, azért neked aján-
lom föl az én legnemesebb, s legalázatosabb hódolatomat,
értelmemet vetem alá neked. Hiszek benned; hiszem amit
nem látok, de amit Te elém társz. Isten, kit a bölcs lángesze
föl nem ért, csak titkon érző lelke imádva sejt; mihelyt
szavadat hallom, megfogadom azt, elfogadom s igaznak val-
lom; igaznak mindenekfölött, igazabbnak annál, amit ma-
gam látok és tapintok, s örülök rajta, hogy lelkem és szívem
e hódolatával megtisztelhetlek téged.

íme, k. h., az Isten a Szentháromság titkában lép elénk
vakító fénnyel és fölfoghatlan fönséggel, s az ember lesüti
előtte szemét, meghajtja térdét és fejét s azt mondja: Hiszem
Uram, hogy Te egy vagy három személyben 1 Add, hogy
valamint a Szentháromság nevében megkereszteltettem, úgy
egykor a Szentháromság dicsőségét színről-színre láthassam.
Ámen.

Pünkösd után 2. vasárnapra.
Az igazi Úrvacsora.

(1904)
K. Η. I Van egy vágy, mely oly általános, mint maga az

emberiség; oly tartós, mint maga az élet. Még a halál sem
szünteti meg, mert ez a vágy a halál utáni örökkévalóságot
is felöleli magába. Ez a vágy, ez a szüntelen törekvés az élet
utáni vágy. Minden életet keres, élet után vágyódik. Tudo-
mány mint rendszer, műveltség mint gyakorlat, művészet
mint az igaznak szép formába való öltöztetése — minden
életet keres. De, sajnos, sokan nem az igaz élet kútforrásánál
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keresik az életet. Posványokba merülnek el, és halált lehel-
nek élet helyett.

Hol keressük mi, k. h., az igaz életet? A mai evangélium
reámutat az igazán éltető asztalra s az igazán éltető ételre.
Reámutat az örök élet kenyerére, és megmutatja nekünk az
Úr asztalát. Itt van az élet az Úr Jézusban!

Azóta van élet, igazi, emberi, mélységes, szerencsés,
gazdag élet, mióta az isteni élet az Úr Jézus lelkében emberi
gondolattá lett; mióta az isteni szeretet az Úr Jézus szívében
emberi érzéssé lett; mióta az isteni vágy teremteni embert,
amelyet Ádám óta kivinni nem sikerült, Krisztusban szeren-
csésen érvényesült! Tehát hogyha kell élet gondolataitoknak,
merítsetek itt; ha kell harmonikus érzés szíveiteknek, mele-
gedjetek itt. Ha kell tökéletesség, ültessétek át ezt magatokba.
S mindennek a módja s a nyitja: egyesülés Krisztussal! Íme,
az eucharisztia semmi egyéb, mint egyesülés. Az eucharisz-
tiában a kenyér színe egyesülésre hív: egyetek, de vigyázza-
tok, hogy az evés csak jel s egyesülést sürget, egyesülést,
ahogy a lelkek, ahogy a szívek egyesülni szoktak. Lelkek
akkor egyesülnek, ha egyet gondolnak; szívek akkor egye-
sülnek, ha egyet éreznek. Emberek akkor egyesülnek, ha
szeretetben egyesülnek. Mi az Úrvacsora? A lelkek egyesü-
lése a gondolatok közlésében, szívek összeforrása az érzel-
mek egységében. Mi az igazi szentáldozás? Krisztus gondo-
lataival való töltekezés, Krisztus érzelmeitől való felgyulla-
dás, Krisztus hasonmásának kiverődése a szemen, homlokon,
ajkon, beszéden, szereteten, szíven, életen, az egész életen,
az egész emberen.

Megvan tehát a programm, hogy hogyan kell áldozni.
Áldozni úgy kell, hogy az ember a lelkét eltölti az Úr Jézus
gondolataival. Ügy menjetek k. h. áldozni, mint akik mennek
fölvilágosodni s ugyanakkor megnyugodni az Úr Jézus gon-
dolataiban. A Krisztus-kép ott tárul föl előttünk; ott néz az
Úr Jézus mélyen bele a lelkűnkbe, úgy, hogy képét soha többé
el nem felejtjük. Ha nézek egy képet, akkor én a művész
gondolataiban megnyugszom, s nyugalmam valóságos élve-
zetté lesz, élvezek s gyönyörködöm. A mi felvilágosodásunk
is ily megnyugtató és élvezetes kontempláció! Én nézem őt,
ő néz engem. Valahányszor ily megnyugodva nézzük az Urat,
mindannyiszor belénk folynak át az ő gondolatai s erőnket
fokozzák. Ilyenkor lelkünk egyesül az Úrral s megpihen
benne.

Nézzétek meg, k. h., a szentírásban a lélek megnyug-
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vásának jeleneteit, valóságos Úrvacsora-jelenetek. Ott ül
Betániában Mária az Úr Jézus lábainál. Ez Úrvacsora. De
hisz ott nem esznek! Az evés az egyesülés jele, az itt is meg-
van; a lélek itt is megnyugszik. Mikor Mária az Úr Jézus
lábainál ül s szeme az isteni Megváltónak nemcsak szemébe,
hanem lelkébe is elmerül, a szerető lélek megpihen jegyesé-
ben. Pihenés a jegyesben: az Úrvacsora. Térjetek be az első
zöldcsütörtök estéjén az Úrvacsora termébe. Az aggódó
gondolatok ott elcsitulnak s tizenegy lélek függ a Mesteren,
ki értük imádkozik. Ez Úrvacsora. Nem a vacsora miatt,
hanem a telkeknek megnyugvása miatt a Mesterben. Nézzé-
tek a húsvét reggelét; ez Magdolnának az Úrvacsorája.
A kétkedő, reményeiben megtört lélek hogyan tud úrvacso-
rázni, hogy tud egyesülni, hogy tud megnyugodni a Mester
gondolataiban, azokban a győzelmes gondolatokban! Néz-
zétek húsvét délutánján az emmausi tanítványok útját;
két ember, akik lemondtak reményeikről, hogy gyullad fel
s hogy nyugszik meg azután két ily kislelkű szív egy nagy
lélek közelében 1 Ez Úrvacsora. És a húsvét estéje az egész
apostoli gyülekezetnek Úrvacsorája. K. H., mi megyünk
úrvacsorázni, megyünk megnyugodni az Úr Jézus biztató,
győzelmes gondolataiban. Megyünk a szentáldozáshoz, hogy
világi nézeteinket, gondolatainkat, sokszor meghasonlott,
maga-magával nem bíró lelkünket Jézus szívén földerítsük
s megnyugtassuk, hogy szent békénk legyen.

Az Oltáriszentség továbbá nemcsak azért nyugtatja
meg lelkünket, mert gondolatainkat Jézusban megpihentet-
jük, hanem azért is, mert hitünket rendkívül megerősíti.
«Est enim memória mirabilium.» Hitünk az Isten csodálatos
műveivel áll szemközt. íme az Oltáriszentség az Úristen
csodálatos műveinek emléke. Nagy emlék, melyben meg-
újul Krisztus megtestesülése és szenvedése. Nagy emlék,
mert csodásán van jelen itt az Úr, s jelenlétét is csodák bizo-
nyítják, amilyenek nagyszerű emléke a fenséges orvietói
dóm. Nagy emlék, amelyhez az emberi telkeknek annyi
csodálatos tünete, az aszkézis annyi titka, az elragadtatások
felséges sora fűződik. Est fidei mysterium! A hit titka.
Csodák alkotják, csodák kisérik e titkot. Ilyen a bolsanoi
csoda. A miséző pap egyszer kételkedett, vájjon igazán van-e
az Oltáriszentségben Krisztus teste s vére, s íme Úr-fölmuta-
táskor a bor a kehelyben piros vérré változott, felforrott,
kiömlött s elárasztotta az egész oltárt; ennek emlékére épí-
tette IV. Urbán pápa a felséges orvietoi dómot. De nem any-
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nyira ezek a csodák, mint inkább azok az eleven csodák, a
bámulatos szentek bizonyítják az Oltáriszentség valóságát,
kik nem ettek más ételt, mint eucharisztiát s kik oly erősek
voltak, hogy legyőztek mindent.

Legyünk mi is az eucharisztia eleven bizonyítékai buzgó
életünk által, melyet az Oltáriszentségből merítünk. Változ-
zunk el tőle. A mi gondolataink gyenge gondolatok; szürke
gondolatok, melyekben nincs meg a hitnek világa; a kétely
gondolatai, világias, földies gondolatok, melyekben nincs
lendület, nem értjük meg önmagunktól: mire való az eucha-
risztia? Ki kell váltani az Úristen gondolatait. Igaz, hogy
megtette ezt már az isteni Megváltó, mert az evangélium
csupa isteni gondolat, emberi kiadásban; csakhogy az Oltári-
szentségben ezeket a gondolatokat mintegy tüzes bélyegző-
vel nyomja bele lelkűnkbe. Nekünk az eucharisztia az isteni,
a krisztusi életnek orgánuma; magunkhoz vesszük s élni
kezdünk. Valamint az orgona a búgó szelet zenévé változ-
tatja s a szem a sötétségből világosságot teremt: úgy Krisz-
tusnak nagy lelke is a földi életbe isteni életet gondol és teremt.
Hozzájárulunk s mondjuk: Gondolataink szavak, üres szél,
teremts belém életet; sötét éther vagyok, legyek világosság I
Mi nem akarunk ragaszkodni a mi gondolatainkhoz. Ezek
annyiszor kompromittáltak, annyit kínoztak; sötétségbe
tereltek; mit szeressek rajtuk? A világ gondolatai sem impo-
nálnak, hisz annyi sok ember szenvedett hajótörést miattuk;
mi súlya legyen a nagy világ ítéletének előttünk, kik már
kiéreztük, hogy az Úr Jézusban egy harmonikus, gazdag
életnek világa áll előttünk. Mit zavarjon engem ember, ki
nagy szavakkal és nagy. tehetségekkel kiindul világgá s életet
akar teremteni, de azután magamagával sem bír? Mit men-
jek emberek után, akik ha nagy tehetségek is voltak, azzal a
sóhajjal haltak el, hogy: «több világosságot». Ily lelkiélet,
akármily költemények fakadjanak belőle, akármily szobro-
kat tudjon faragni, akármily színekben tudja rálehelni
ideálját fára és vászonra, nekem nem imponál. Nekem kell
az élet, mely egész embert tud kialakítani, amely az észt,
ezt a végzetes tehetséget, melyet az Úristen adott, hogy őt
megismerjük, melynek az a szerencsétlensége, hogy őt ritkán
ismeri meg, le tudná foglalni, igaz tudománnyal tölteni és
megnyugtatni; ezt végre is tökéletesen csak a hit teszi.
Azért, k. h., mi úgy akarunk áldozni.

Azonban nemcsak az emberi ész, hanem az emberi szív
is követeli a maga részét. Ezt az emberi szívet kétféle érzelem,
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kétféle szeretet foglalja le. Caritas et cupiditas. A cupiditas
olyan mint a tűzvész, mely az emberiségen nyilai; kéj- és
élvezetvágy; tűz, mely emészt és perzsel, szomjassá tesz
és kínoz. A világ csak úgy szívja és szomjazza e tüzet. Ennek
következménye nemcsak a gőg, mely az észre veti az árnyé-
kát, hanem egyszersmind a szenvedély, mely az emberi szívet
teszi tönkre. Le kell foglalni az emberi szívet a szent szeretet-
nek, hogy az a másik szeretet, mely mohó és falánk, mely az
állat szenvedélye, csökkenjen bennünk. Nutrimentum cari-
tatis et imminutio cupiditatis... ubi caritas, ibi cupiditas
non est. Ez nem fog egészen sikerülni, csak az égben; de
biztos, hogy mihelyt a szeretet, a tiszta caritas kigyullad,
annak a másik lángnak tápja elfogy, s a láng eloltódik. O igen,
a szent szeretet elég hatalmas arra, hogy a szívek bomolja-
nak utána; elég hatalmas arra, hogy a világot felgyújtsa.
Ezt főleg az eucharisztiában teszi. Az Úr Jézus bennünk a
szent szeretettel legyőzi az érzéki szeretetet. Ügy gyönyörköd-
tet, úgy melenget, hogy más után nincs kívánságunk; meg-
van élvezete és gyönyöre, mást nem keres. A lélek olyan,
hogy, mint Szent Gergely mondja, «aut delectatur infimis
aut summis»; s ha megvan a «summum», elfelejti azt, ami
«infimum».

Az Oltáriszentség még azáltal is töri bennünk a rossz
szenvedélyt, a szennyes szeretetet, hogy az Úr Jézussal
egyesülve a castissima caro sopit concupiscentiam. A leg-
tisztább, a legszűziesebb test érintése a mi forró vérünk
törvényét megtöri.

Gondolom, k. h., hogy még sok mindenfélét lehetne
emellett fölhozni, de végre is arra a következtetésre jutnánk:
«Eucharistia est magnum vitae adjumentum», az életnek,
annak a gazdag életnek segítsége. Akár telkemet, akár szeme-
met akarom megnyugtatni és azt derültté tenni, akár a szív
szenvedélyeit akarom letörni, azután megnemesíteni: segít-
ségem az eucharisztia. Iparkodjunk tehát jól áldozni, az Úr
Jézus gondolataival s az Úr Jézus szeretetével töltekezni.
Tanuljunk meg szentáldozni, vagyis önmagunkat emanci-
pálni gyenge gondolatoktól s a szív rendetlen vágyaitól;
az Úr Jézus gondolatainak békéje: ez lesz az igazi Úrvacsora.
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Pünkösd után 3. vasárnapra. 

A jó pásztor.

(1896)

Mily vigasztaló ez a mai evangélium s mily biztosan
talál el az emberi szívbe 1 Ha azt mondanák nekünk: Kép-
zeljétek el magatoknak a Megváltót úgy, ahogy szeretnétek;
képzeljétek el olyannak, oly leereszkedőnek, hogy ne féljetek
tőle,— oly kegyesnek, hogy megbízzatok benne,— oly szeretetre-
méltónak, hogy vonzódjatok hozzá: ugyan, k. h., mertünk
volna-e gondolni erre a kedves képre, melyet Jézus önmagá-
ról nyújt nekünk, a jó pásztor képére? Hát nem gondoltuk
volna-e, hogy ámítjuk önmagunkat, hogy túlságosan jónak,
elnézőnek, résztvevőnek képzeltük, mikor azt gondoltuk róla,
hogy bárkit közülünk, mint kedves juhocskáját tekint —
keresi, ha elveszett s vállaira veszi? S úgy-e mégsem téved-
tünk volna, sőt eltaláltuk volna szentséges Szívének érzelmét,
imádandó lelkének gondolatát, mely ott lebegett szemei
előtt mindig s megszólalt ajkain a mai evangéliumban: én
vagyok a jó pásztor.

A jó pásztor képe oly kedves kép, hogy azon a próféta 
szeme már 500 évvel Kr. előtt ámulva fönnakadt: «Ami 
elveszett, fölkeresem», mondja Ezekiel, azután folytatja: 
«És támasztok nekik egy pásztort, ki őket legeltesse». De ez 
a pásztor tán a hatalom embere? tán az erőszak eszköze? 
tán a próféta keleti szokás szerint pásztor alatt királyt ért? 
Ha volna ilyen kételyünk, azt a mai evangélium eloszlatja, 
mert pásztorról szól, kinek száz juha van, ki elveszt közülük 
egyet; jó pásztorról szól, ki keresi az elveszett juhocskát, 
vállaira veszi s nem tud hová lenni örömében. Az Úr Jézus 
tehát a juhnyájnak pásztorával hasonlítja magát össze, ki 
nyáját kincs gyanánt őrzi, életét neki szenteli, jó sorsát és 
veszedelmét vele megosztja s az Úr Jézus a pásztor gondjai-
ban, bajaiban, fáradalmaiban saját maga gondjait, bajait, 
fáradalmait visszatükröztetve látja.

Mit tesz a jó pásztor az eltévelyedett juhhal? Rögtön 
keresésére indul. így az Úr Jézus. Szíve mindig lángol, mindig 
forró; a lelkek veszedelme neki éles tőr; mikor ez a tőr 
megérinti, fölrezzen és mondja: elveszett egy juhom, melyet 
megváltottam; megyek keresni rögtön!

1. Az Úr Jézus tehát mindnyájunkkal szemben, kik
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tévelygünk és tőle elfordulunk, a jó pásztor szerepét játsza.
Elhagyja a kilencvenkilencet rögtön s jár az elveszett egyet-
lennek nyomában, keresi s kiáltoz utána. Mi az ő szava?
A lelkiismeret szózata szívünkben, mely nyugtalanít és vádol.
A jó pásztor közeledik az eltévedt juhhóz. Mi az ő közeledése
hozzánk? A kegyelem biztatása: térj meg, térj meg, tévelygő
lélek. S igazán a jó pásztor ajkairól csak ily szavak folyhat-
nak; biztat, bátorít, buzdít, vonz! Nem lehetnek szavai
kemények, nem kegyetlenek. Nem zúdítják ránk a pokol
átkát. Nem hirdetik, hogy véged van, halál fia vagy!
többé nem szabadulsz az ördög karmaiból. így szokott a
világ, így szokott az ördög beszélni; a jó pásztor nem ismeri
ezt a nyelvet. Mi hisszük, hogy van pokol; de mikor ezt
hisszük, hisszük azon célból, hogy ne kerüljünk bele. A pokol
nem arra való, hogy az embert a kétségbeesésbe hajtsa.
Ezt a világ mondja, mely sem a hitet, sem a jó pásztort nem
érti. Azért van-e a hegyekben örvény, hogy a juh beleessék?
Ügy-e nem azért? De ha tagadják, hogy van, s nem törődnek
vele, — ha altatják lelkiismeretüket s behunyják szemeiket,
vájjon nem tévelyednek-e majd bele? Mit használ az örvényt
nem nézni, mikor ott tátong, s ugyanakkor gondatlanul járni
s a jó szerencsére bízni sorsunkat? I Mi hisszük, hogy van
pokol, van örvény, melyben végleg tönkre mehet a lélek;
de az örvény szája körül ott jár a jó pásztor; folyton jár,
minden tévelygő után jár; folyton Idáit a lelkiismeret szavá-
val: «6 ne keményítsétek meg szíveiteket, ha ma meg-
halljátok szavamat».

2. Azután nemcsak rögtön keresésére indul, de szorgosan
keresi.

A jó pásztor erdőt, mezőt, berket, bokrot átkutat, tűvé
teszi a hegyet és völgyet, hogy eltévedt juhocskáját keresse.
Néha megáll s fölpanaszolja fáradalmát; azután újult erővel
és hévvel nekiindul. Ha maga nem győzi, útnak indítja
társait és segítőit s gondját megosztja másokkal, hogy minél
többen, minél buzgóbban keressék az elveszett juhocskát.

Ezt a szorgos kutatást sem utasítja el magától az az
Úr Jézus, ki jó pásztornak mutatta be magát nekünk!
Követi a bűnöst minden útján, otthon és idegenben, a töm-
kelegben épúgy, mint a magányban, éjjel úgy, mint nappal;
s nem engedi magát elriasztani. Komolyan szól hozzá, majd
meg lágyan: ráijeszt s ismét szeretettel vonzza. Fölszólítja
a jó lelkeket, hogy segítsék; megosztja gondjait szülőkkel,
gyóntatókkal, hű és buzgó keresztény jó barátokkal, szóno-
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kokkal, tanítókkal; fölemeli s szentséges Szívéhez szorítja
a buzgalmas papokat s apostolokká avatja föl őket. S miután
annyit tett, gondjaiban még úgy sem fáradt ki, csak valami
panaszfélére nyitja meg ajkait, azt is azért, hogy a panaszos
szó is közölje szent Szíve érzelmeit s legyen fegyvere a meg-
keményedett szívek ellen. Abban a panaszban is a rossz
útról beszél, melyen ő annyit jár hívei után. A panasz pedig
már 2500 év óta hangzik: «Kiterjesztettem kezeimet egész
nap a hitetlen néphez, mely nem jó úton jár» (Izai. 55, 2).
Máskor ismét fölpanaszolja, hogy bár forrón és folyton
vágyódik, dolgozik, tesz és áldoz, mégsem értik meg őt:
(Jeruzsálem I hányszor akartam egybegyüjteni fiaidat, mint
a tyúk egybegyűjti csirkéit szárnyai alá, és nem akartad 1»
(Máté 23, 37).

3. De nem azért jó pásztor az Úr, hogy keres; nem
azért, hogy szorgosan keres; de azért jó pásztor, hogy addig
keres, míg meg nem találja az eltévedteket: «És az után
megyen, mely eltévedt, míg meg nem találja» (Luk. 15, 4).
«Míg meg nem találja», ez a jó pásztor célja, s ez a szent cél
lebeg lelkünk pásztora előtt. Megtalálhatja addig az eltéved-
teket, míg e földön élnek; ha bűnben haltak meg s elvesztek:
akkor már hiábavaló a keresés. Az örvény széléig keresi.
Az örvény a bűnös ember halála. Némelyiknek ott az örvény
szélén ragadja meg lelkét; kitárja a halálba lekonyuló szív
felé karjait s még az utolsó pillanatban segít rajta. Vannak,
kik 30, 40, 60 évig fárasztották a jó pásztort s ki nem fáraszt-
hatták; vannak, kik sok éven át egyenes úton siettek a
pokol felé s csak az utolsó pillanatokban tértek el oldalt
a veszedelemtől: ó, mennyire érzik azok, hogy az Úr Jézus
a jó pásztor; de mennyire érzik azt is, hogy mily oktalanul,
mily eszeveszetten s kegyetlenül viselkedtek ők maguk a jó
pásztor iránt! örülhetnek, hogy megszabadultak; de mily
nyomorúságosán és szegényesen állnak meg lelkűknek ez
imádandó jó pásztora előtt!

S miért nem ragadja meg ez a jó pásztor legalább a
halálban minden egyes bűnös lelkét? Miért nem zárja kegyel-
mének karjaival a halálos bűnben fuldokló haldoklót szent-
séges Szívére? Miért halnak meg a jó pásztor dacára az
emberek a bűnben? Miért? Mert akarnak. A jó pásztor szól
szívükhöz, vonzza, gyámolítja őket; de ha nem akarnak:
a jó pásztor senkit sem kényszerít. A bűnös lelke elé állítja
az örvény képét, — oda állítja keresztjét, könnyeit, —
hallatja kiáltó szavát; de ha a bűnös oly könnyelmű, hogy
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Krisztus keresztjére ügyet nem vet; ha oly rabja a bűnnek,
hogy a bűn mosolyától elfelejti Krisztus könnyeit: annak
a lelke elvész; a jó pásztor sem segít azon, kinek nincs jó
akarata.

K. Η. 1 Ez az egyháznak tana a kegyelemről. Mi ellen-
állhatunk a kegyelemnek; s ha akarunk ellenállni, hiábavaló
a jó pásztor képe, hiába a kereszt s az egész szentlrás. Mi
tudjuk, hogy minden ember kap elégséges kegyelmet; de
mire való az a kegyelem, ha nem járul hozzá az ember akarata?
S fog-e hozzájárulni az az akarat, ha beleéli magát a világ
tempóiba, — ha imát s templomot kerül, — ha minden komoly
gondolatnak kitér az útjából? Azért mondja az egyház,
hogy aki nem imádkozik, az nem üdvözül. Azt úgy kell
érteni, hogy aki az Istent nem keresi ésszel, szívvel nem hódol
meg neki: az nem üdvözül. Mindenkinek van elégséges
kegyelme; de nem hatol szívébe! S ami oda nem hatol,
attól az a szív nem dobog! Úszhatik valaki vértengerben;
de az a tenger vér nem élteti őt; ami őt élteti, az az a kis
patak, mely ereiben folydogál s melytől szíve melegszik.
A magyar közmondás is azt tartja, hogy aki hogy sóhajtozik,
úgy üdvözül, vagyis ahogy valaki töri, emészti magát, —
ahogy valaki törődik, vágyódik, lelkesül s bánkódik az Isten
kegyelmével: úgy üdvözül; aki tehát nem törődik leikével
igazán, az aligha üdvözül.

Vannak olyan jószívű emberek is, kik azt mondogatják:
hogyan volna az lehetséges, hogy az a jó Isten valakit örökre
a pokolba taszítson? Erre azt kell mondani: senkit sem
taszít oda I Isten ments 1 sőt ami a szívben megmozdul,
ami nemes, ami szeretet van bennünk; — ami gyűlölet ég
ereinkben, ami remény és vágy dagasztja szívünket: mindezt
fölszitja az Isten, hogy a lélek pokolba ne kerüljön. Azután
jó pásztornak áll be s kegyelmével kiséri az embert; buzdítja,
rémíti, vonzza; s végül az örvény elé állítja a keresztet.
Senkit sem taszít az Úr a pokolba: de az emberek bele-
rohannak az örvénybe. A lelkek rossz útjára odaállította
keresztjét. Tilos az út, azt hirdeti a kereszt. De nemcsak
kereszt az ott, nem két egymásra tett léc; nem; hanem a
kereszten vonaglik valaki. Találd ki, hogy kicsoda? Sohasem
gondolnád, ha nem nyilatkoztatta volna azt ki maga az
Isten; sohasem találnád ki ezt a nagy rejtélyt; sohasem
fejtenéd meg azt a kérdést, hogy ki az ott, az a vérző, keresztre-
feszített ember? Megmondta azt az Isten: az én Fiam!
De most meg az egész világ, ég és föld, — szív és gondolat
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fölkiált és kérdi: Hogyan lehet az? Isten Fia a keresztfán!
Hogyan lehet az? Tudod, hogyan lehet az? Az csak úgy
lehet, hogy van pokol! Ha van pokol, akkor értem a kereszt-
fát!

De, k. h., hová kerültem? A jó pásztorról szólok s a
pokolról beszélek! Igen! ez a jó pásztor azért oly buzgó,
mert nagy veszedelemben forognak a lelkek: s azért örül
oly nagyon, ha az eltévedt juhocskát vállaira veheti, mert
oly nagy veszedelemből kiszabadította! «Vállaira veszi,
örülvén és egybehívja barátait, mondván nekik: örvend-
jetek velem, mert megtaláltam az én juhomat, mely el-
veszett» (Luk. 15, 5 6). Nem töröm össze, nem sebesitem
meg, nem kötöm gúzsba; vállaimra veszem, viszem, gondo-
zom s megvigasztalom. Jól mondta azt Szent Bernát, hogy
a mi bánatunk, mellyel a bűnt bánjuk, a legédesebb keserű-
ség; s épúgy mondhatom, hogy a mi keresztutunk, melyen
a bűnből ki, penitenciában járunk Istenhez, a legpuhább út:
Jézus imádandó szent Szívén, Jézus vállain tesszük meg azt!

K. H., kérjünk magunknak ebből az édes keserűségből
néhány cseppet; s járjuk be gyors léptekkel ezt a puha,
lágy utat! Nem tehetünk semmit, ami nagyobb őrömére
válnék az Úr Jézus szent Szivének, örvendeni fog fölöttünk
a jó pásztor; egybehívja majd barátait; örömre hívja föl
atyját, anyját, a Boldogságos Szűz Máriát, az angyalokat és
szenteket: örvendjetek velem! örvendjetek velem!

Ne éljünk halálos bűnben, k. h., a bűn megkeményíti
a szívet, s nem tudjuk, vájjon nem fordítja-e el másfelé
igyekezeteinket s gondolatainkat. Most jól gondolunk; a jó
pásztor kedves alakja lebeg szemeink előtt; most értjük
örömét és bánatát, buzgalmát és fáradalmát: kérve kérlek
tehát a jó pásztor nevében: ne éljünk, ne maradjunk meg
a halálos bűnben. Hív a jó pásztor; menjünk hozzá. Ámen.

Pünkösd után 4. vasárnapra.
Kegyelem, szeretet, krisztusi hasonlóság.

(1901)
K. T. U. I Az isteni Megváltónak legszebb bemutatko-

zása az ő földi életében a jó pásztornak képe. Ez a kép szebb,
mint a tékozló fiú vagy az irgalmas szamaritánus parabolája.
Ebbe a képbe gyengédebb szeretetet lehelt az Úr Jézus szíve,
s lágyabb vonásokat találunk rajta, vigasztalóbb, enyhébb
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fényt, mint bármely más hasonlaton vagy parabolás alakon.
A jó pásztor ugyanis úgy szeret, hogy vágyik utánunk és
keres. A jó pásztor nem vár, hanem jár; nem marad otthon
vérző szívvel bár, mint a tékozló fiú atyja, nem jő ki csak
a kapu elé, vagy tán az útra is; nem, ő nem türtőztetheti
magát s tövises utakon jár, a pusztába is elhatol, az Isten-
elhagyatottság pusztájába, keresni azt, ami elveszett. Épenúgy
az irgalmas szamaritánus útjai nem a betegkeresés útjai;
az irgalmas szamaritánus utazik, van nála bor és olaj, jót
tesz, ha kell, de ő nem jár, mint a szentbernáti barátok,
haldokló embereket keresni, ő más járatban van; de jó szíve
van, s ha sebzett embert lát, bort és olajat önt sebeibe. Nem
így a jó pásztor, annak oly aranyos szíve van, hogy úgy szeret,
hogy keres és a lélekért mindent elhagy, mert neki egy bűnös
többet ér, mint kilencvenkilenc igaz. Hogy érhet az többet?
ő nem nézi az értéket, ő érzelmeiről beszél, melyek kigyúlnak,
ha egy elveszett lelket talál, ő elásott gyöngyöket, elrejtett
kincseket keres, s ha talál, gazdagabbnak érzi magát, s azon
örvend.

Mit gondolnak, k. t. u., változott-e e részben a föltámadás
után Jézus szíve szenvedélye? Talált-e kedvesebb és találóbb
képet szentséges szíve szeretetének bemutatására? Az Úr
Jézusnak szíve, a föltámadt szív egészen a régi; legfőbb
ideálja a pásztor, végső aggodalma az, hogy kit hagyjon maga
után pásztornak. Mert íme, a jó pásztor kérdezi Szent Pétertől:
Diligis me plus his? S miért? Hogy pásztorrá tegye maga
helyett. Eddig ő volt a pásztor, most sem tud adni mást
szeretetet, mint jópásztor-szívetl Amegdicsőült szent Szívnek
ideálja is tehát a jó pásztor. Az Úr Jézus szívének ezen meg-
nyilatkozása hangsúlyozza, hogy jobbat nem adhatott, míg
élt, s hogy most sem hagyhat vissza jobbat, mint pásztori
szeretet. Az Úr Jézus, a föltámadt Jézus szíve vágya, aggo-
dalma, buzdítása mindig csak ez: szeress, apostolok feje,
szeress, hogy mindig jobban hasonulhass hozzám, hogy buzgó,
jó pásztor lehess! Olyan, mint én! Szeress tehát nagyon,
forrón s jobban! Szeress! A szeretet fog fölavatni pásztorrá.
Aki mit szeret, azzá lesz. Ha nincs szereteted, semmi sem
vagy; ha van krisztusi szereteted, Krisztus vagy. A szentatyák
is így gondolkoznak s krisztusi szeretetet sürgetnek.

Már most e krisztusi szeretetben mintegy az Úr Jézus
háromszori kérdésére vonatkozva «Diligis me plus his», három
fokot lehet megkülönböztetnünk: 1. a kegyelem gondos
őrzését szívünkben, mely kizárja a halálos bűnt; 2. a meg-
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hitt barátságot, mely kizárja a bocsánatos bűnt is; 3. a Krisz-
tus áldozatos életének magunkra öltését.

1. A szeretet első foka a kegyelem, mondjuk az Isten-
fiúság. Az Isten-fiúság által van bennünk isteni természet,
isteni vér, a «semen Dei», s mi következőleg Istenéi leszünk,
mint a gyermekek szülőikéi. Ez a belső nemesség az alávaló-
ságot nem tűri, ez a tiszta vér a romlást kizárja, mert akiben
a kegyelem van, abban bűn nincs. De szeretheti-e az olyan
az Istent? A szeretet nem vér, hanem érzelem; a fiúság sem
szeretet, de ha a fiú öntudatra ébred, ha a vér szívet forral,
akkor ez öntudat s ez a forró szív bizonyára szeretetet lehel.
Az Isten-fiúság e részben olyan, mint más fiúság; mindkettő
az érzésnek, gondolkozásnak és életközösségnek alapját képezi,
melyek kifejlődnek az egyéni öntudatban. Van közöttünk
vérközösség, sumus naturae divinae participes; e vérközösség
által kifejtik az emberben a természetfeletti élet, mely Krisztus
életéhez hasonlít, kifejtik az arc, mely Krisztusra emlékeztet.
Ha a természetfölötti élet nem fejük, akkor az Isten-gyermek
inkább öntudatlannak mondható, hasonlít a csecsemőhöz.
De távol legyen tőlünk a gyengeségnek e dicstelen állapota.
Az isteni természet nem azért adatott nekünk, hogy idétlenek,
törpék maradjunk. A vér kifejti az alakot, kiszínezi, átszelle-
mesíti az arcot: úgy tesz az Isten-vér, úgy tesz a kegyelem.
A krisztusi életet sürgeti, abba nő bele; a halálnak utálatát,
a bűn iszonyát sugalja nekünk. Ne öld meg lelkedet; halj
meg inkább, semhogy vétkezzél! Mi lesz belőled, ha lelked
életét, a kegyelmet elvesztetted? Mit használ világ, dicsőség
és élvezet? Ezen megérzik az élet lüktetése. Vesszük észre,
itt erős szívek dobognak; ahol így gondolkodnak: ez már
isteni érzés. A kegyelem feszíti a lelket, gyújtja a szívet. íme
szeretetünk 1 ó igen, szeressünk, szeressünk a halálos bűn
kizárásával, szeressünk a természetnek az élethez való ragasz-
kodásával, szeressünk a virágok ápriüsi nyílásával, szeressünk
az életvágynak ösztönszerűségével, szeressük az Urat. Kérlek,
szeress engem először így. Ez mindennek alapja, ez az élet
forrása: tartsd meg, óvd meg magadban a kegyelmet. Ez által
lakik Krisztus szívünkben, bennünk van lakása, bennünk
a szeretet titka. Ezen szeretet által mi olyanok vagyunk,
mint Antiochiai Szent Ignác, a Christophoros, ki Krisztust
hordozta magában; olyanok vagyunk, mint a nápolyi szűz,
Lucia, aki azt mondta, hogy ő az Isten és a Szentlélek temp-
loma. Lojolai Szent Ignác ezt az alázat első fokának hívja;
mi a szeretet első fokának mondtuk. Mi szeretetben ragasz-
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kódunk az Úr Jézushoz; nélküle gyöngéknek érezzük magun-
kat. A bárányka szereti a pásztort, béget utána, fél nélküle.
A lélek szeretete mindig alázattal összekötött érzelem; a
bárány odasimul a pásztorhoz, kíván nála lenni, kinyújtja
nyakát, hogy a pásztor megsimogassa fejét.

2. A szeretet második foka már nemcsak természet-
azonosság és vérrokonság, nemcsak ösztön, hanem kifejlett
érzület, mondjuk, meghitt barátság. Az a lélek, melyben megvan
a semen Dei, előbb-utóbb öntudatra ébred. Nem lehet ter-
mészet anélkül, hogy meg ne mozduljon; nem lehet rügy
anélkül, hogy ki ne nyíljék; nem lehet bimbó anélkül, hogy
ki ne virágozzék. Ha van bennünk kegyelem mint természet-
fölötti tehetség, kell bennünk lenni szeretetnek mint a tehet-
ség aktusának. Ilyen szeretet a meghitt barátság Krisztus
iránt, mely a bocsánatos bűn kizárásával együtt jár. Nem
annak a bocsánatos bűnnek kizárásával, melyet az ember
elkövet a természet gyarlóságából, az ösztön rohamosságával,
melyet tudva és akarva nem követünk el, mert nincs elég
elszánt, ragaszkodó szeretetünk. Igen, ilyenkor a ragaszkodó,
a hűséges szeretet hiányából vétkezünk. A ragaszkodó szeretet
nem teheti, hogy megszomorítsa, akit szeret , vagy hogy
sértő, hideg, visszautasító legyen vele szemben, na van igazi
szeretet, az lesz az, melyről mondja a szentírás: Diliges
Dominum Deum ex toto corde. Megengedem, lehet szeretni
bekezdésszerűen, kezdetlegesen is, s akkor hűtlennek, figyel-
metlennek, érzéketlennek lenni. Hogy is ne lehetnénk ilyenek,
mikor életünk tele van az érzéketlenség és hidegség e szomorú
emlékeivel; de hát ez csak a kezdetleges szeretet, az igazi
szeretetnek okvetlenül barátságnak kell lennie; a barátság
pedig mindig figyelmes, mindig meleg, mindig érzékeny.
A barátság mindig nagylelkű, mindig alázatos. Alázata semmi
egyéb, mint figyelem az iránt, hogy inkább bármit tűr vágj’
veszít el, de bocsánatos bűnnel nem sérti meg a szerető, baráti
szívet. Ezzel együtt jár az indifferencia a teremtett dolgok
iránt, megint azért, hogy túlságos ragaszkodás által ne keve-
redjünk a bűn veszélyébe. Akiben ez a szeretet van, az tud
igazán szeretni, egészen máskép, mint aki csak őrzi magában
a gratiát.

E ponton vehetjük észre egyszersmind azt, hogy gratia
és caritas között nagy különbség van, az a különbség, mely
van a természet és a meleg szív megnyilatkozása közt.
A gratia csecsemő, a caritas lángoló ifjú. A gratia kőszén-
bánya, a caritas tűzvész; a gratia a villamosság, mely a
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levegőben van, a caritas a villám, mely a felhőből cikkan.
A gratia tehát caritas-szá fejük, mint a gyermek ifjúvá, mint
a királyi vérből származott csecsemő lovagias királlyá; a
gratia a gyengéd figyelemben, finom érzékenységben, a bocsá-
natos bűn óvatos kerülésében a caritas meleg érzületét ölti
magára. Simon Péter, akarsz jó pásztor lenni? Szeress; ne
csak a kegyelmet őrizd s halálosan ne vétkezzél, hanem
szeress úgy, hogy szereteted féltékeny gyengédséggé, figye-
lemmé fokozódjék. Akkor lesz nagy szereteted, mely egy
szalmaszálat sem tesz a jegyes útjába. Nem viseltetik hidegen
az iránt, akit szeret, nem taszítja el magától, csupa vonzalom
és bensőség. Mindenki, aki szeret, úgy érez; mindenki, aki
szeret, él abban, akit szeret, nem taszítja el, hanem magához
vonzza szeretetének tárgyát. A bocsánatos bűn is taszítás,
megvetés, sértés; a szeretet ezekről nem tud.

3. Simon, diligis me plus his? — kérdezi az Ür har-
madszor; kérdez, mert kér s sürget többet. Szeretsz-e?
Szeress jobban. Még jobban? Kerülöm már a halálos bűnt,
inkább meghalok, semhogy vétkezzem, kerülöm a bocsánatos
bűnt; szeretetemen vennék erőszakot, ha elkövetném; mit
tegyek még? S Jézus feleli: Légy egészen olyan, mint én,
hogy oly jó pásztor is lehess, mint én. Szent Ignác szerint
az alázatnak, szerintünk a szeretetnek harmadik foka nem
a bűn kerülése, nem az indifferencia, hanem mindannak, amit
Krisztuson látunk és ami látszólag a természettel ellenkezik,
magunkra öltése. Ha az ember nemcsak eltűr indifferenciából
gyalázatot vagy dicsőséget, hanem ha Krisztusért vonzódik
megaláztatáshoz; ha indifferenciából nemcsak elvisel sze-
génységet, hanem Krisztusért tiszteli, becsüli az igénytelen-
séget s vonzalommal viseltetik a szegénység iránt; ha a nép
kegye és a dicsőség nem az ő mámora s a megvetés és igno-
rálás nem a kínja, azonfölül pedig öröme telik a megaláz-
tatásban, s krisztusi hasonlóságot fedez föl magában, mikor
ilyesmi éri: akkor szeretete még nagyobb, még lángolóbb;
jobban szeret, sőt legjobban szeret, s az Ür tovább nem
sürgeti.

Jézus szíve e hármas szeretetet keresi Szent Péterben
s miután megtalálta azt, kivillan szent Szívének szándéka:
pasce oves meas t Most már pásztor lehetsz, ha így szeretsz.
Az a szeretet kell neked, mely csupa tett, csupa kiindulás,
csupa lelkesülés, áldozatkészség. Ez a három fokú szeretet,
ez a háromszorosan fokozott, Krisztus szeretetéhez hasonló
szeretet kell a lelkek főpásztorának. Ö, értsétek meg, pász-
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torok, az aggódó jó pásztornak lelkületét. Nem türtőzteti
magát s gondját, hogy telketekre kösse, hogy e hármas
szeretet nélkül nemcsak üresek, hanem járó-kelő ellentmon-
dások lesztek. Értsétek meg tehát, kérlek, s mindenki magához
intézettnek tartsa Krisztus kérdését: szeretsz-e engem?
Van-e benned oly szív, mely nemcsak a bűnt gyűlöli, hanem
lángol a bűnt más lelkekből is kiirtani? Van-e benned szeretet,
mely nemcsak a te nevedet akarja szívembe beírni, hanem
számtalan lelket siet beírni? Van-e érzékenységed, hogy
nemcsak te nem akarsz engem megszomorítani, hanem ipar-
kodol a botrányokat mind elsimítani? Van-e szíved, mely
lángol az Isten dicsőségéért, s csillagfüzért köt nekem gyö-
nyörű, lángoló lelkek nevelésében? Ha ilyen a szíved, akkor:
«pasce oves meas».

Íme, k. t. u., három fokon keresztül emelkedünk föl a
jó pásztor szeretetéhez, melyet Krisztus vágyódva, aggódva,
buzdítva örökbe akart hagyni apostolainak. Ennek a buzgó
szeretetnek, az Isten dicsőségét önmagában s másokban
előmozdító, lángoló szeretetnek kell a papban meglennie, ezt
kell az Oltáriszentségből naponkint merítenie, fáradhatatlan,
tevékeny életben tetté váltania. Értem én, hogy az Úr mást
nem keres; megnyugszik, ha ez megvan. Ez a kérdés feleletet
sürget minden paptól! Ez az 6 testamentoma! Feleljünk
meg ez izzó, végső akaratnak.

Pünkösd után 10. vasárnapra.
Az alázatról.

(1898)
Az Úr Jézus azt a gondolatot, mely a most fölolvasotl

példabeszédben lelke előtt lebegett, az utolsó szavakba fog-
lalta, mondván: «Minden, ki magát felmagasztalja, meg-
aláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltalik». Ki-
érezzük e szavakból az Úr Jézus szívének azt a vágyát és
fölhívását, melyet máshol így fejezett ki: «Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok s alázatos szívű». Igen, Jézus imádandó
lelke és szíve az alázat szeretetétől hévül; látja, hogy az
embernek mily nagy szüksége van e kitűnő erényre, s ugyan-
akkor, hogy mily nehéz azt elsajátítania; azért oda utal saját
imádandó személyére, önmagára, ki bár a tökéletesség magas-
latán áll, nem ajánlhat nekünk szükségesebbet, nem szakíthat



254

ki szívéből áldásosabbat, mint ép az alázatot; azután meg a
fölolvasott példabeszédben lemutat a mélységbe, a bűnnek
örvényébe, hol megpillantjuk a szegény, méltatlan vámost,
aki, mert alázatos volt, kiemelkedett a bűnből s megigazulva
tért házába. Tehát akár föltekintsünk, hol Krisztus ragyogó
alakja int felénk, akár letekintsünk, hol az emberi nyomorú-
ságot s bűnösséget a vámos képviseli, egy s ugyanazon követ-
keztetést vonjuk le: alázat kell nelkünk, még pedig nem az az
édeskés alázat, mely szóban alázatos, de lélekben gőgös, nem
az az alázat, mely fejét lekonyítja, szemét elforgatja, de szíve
telve van magától, öndicsérettől s önbizalomtól, nem az az
alázat, mely önmagáról megvetőleg beszél, de ha más valaki
csak egy kicsinylő szót mond róla, tüzet fog és pattog; nem
ez az alázat kell nekünk, hanem az, mely a lélek és szív
valóságos alázata.

1. Az első kérdés már most az, hogy miben áll az igazi
alázat? Csak az imént említettem, hogy az igazi alázat nem
édeskés beszéd, nem fejlekonyítás, szemforgatás, nem alakos-
kodás; most pedig hozzáteszem, hogy az igazi alázat saját
gyarlóságunk és semmiségünk fölismerése s ez ismeret szerint
igazodó élet. Igazság tehát és élet, mint az Úr minden szava;
igaz, hogy kegyetlen igazság, de annál valóbb, teljesebb és
boldogabb élet. Ez igazsággal kell mindenekelőtt lelkűnkbe
belevilágítanunk s magunkat a fönnhéjjázás, rátartóság,
kevélység és gőg ellen az alázat hétszeres meggyőződésével
körülöveznünk. Meg kell győződve lennünk, hogy

a) semmiből valók vagyunk. Vagyunk ugyan teremt-
ményei az Úrnak, de létünk korlátolt és törékeny. Lelkünk
van, de az a lélek, mint a tűzből pattant szikra, okvetlenül
kialszik, ha a tűzbe vissza nem tér. Emberek vagyunk, de e
mérhetlen nagy világban, mint öt érzékkel körülzárt piciségek
mozgunk... gyönge teremtmények vagyunk, kiket Isten
keze tart. Meg kell győződve lennünk, hogy

b) általános szorultságban, szükségben s gyarlóságban
élünk s mozgunk. Számtalan kísértés, folytonos harc, kifogy-
hatlan munka jellemzi testi és lelki életünket. Az emberiség
az egész vonalon munkával, verejtékkel keresi kenyerét, s bár
azt mondjuk, hogy az ember a teremtés koronája és ura,
millió és millió embernek nem jut öntudatára sem az, hogy ő a
teremtés koronája, sem az, hogy ura. Kezeinek nehéz munkája
biztosítja neki valahogy az életet, s bár haladunk és művelő-
dünk, nagyon jól tudjuk, hogy azt az uralmat csak folytonos
megerőltetésben s alázatos munkával tarthatjuk fönn. Íme, a
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bőrkötényes, a bányák porától, a gyárak olajától, a perzselő
napsugártól megviselt, elkínzott ember, íme, ez a földnek
koronája és ura; igazán egy alázatos úr! Urasága tehát el-
választhatatlan attól a fölismeréstől, hogy a fáradalmak és
fájdalmak töviskoszorúja alatt emelheti csak fel nyugodt
lelkiismerettel fejét. Meg kell győződve lennünk, hogy

c) magunktól semmi természetfölötti üdvösét s érdem-
szerzőt nem gondolhatunk, ilyesmi jót nem akarhatunk. Ami
jót az ember önerejéből tehet, annak a föld mesgyéje s a sir
árka, s néhány arasznyi idő képezi határát; a halhatatlan
lélek szomjasan és szegényen néz az ilyen szürke élet ablakai-
ból át az örökkévalóság felhőtlen derűjébe. Mit csináljunk
természetes jó cselekedeteinkkel, mikor a halál int s az
örökkévalóság kitárul elénk? Ott csak a temészetfölöttinek
van értéke; a természetes jóért nem adnak túl semmit. Tehát
kegyelem kell! Kegyelmet, örök értéket, azt szomjazza a
vándorolni kész lélek, de a kegyelem kész és teljes ajándék;
az nem belőlünk való, az a földön nem terem; Isten adja még a
legkitűnőbb szentnek, még Szűz Máriának is; legyen tehát
bár vértanú valaki, apostol vagy szűzi, tiszta lélek, mindnyá-
jan kegyelemből valók s kegyelemből élnek. Meg kell győződve
lennünk, hogy

d) a bűn által még a semminél is silányabbak s hitványab-
bak lettünk. «Tamquam nihilum», mint a semmi, olyan az
ember, hirdeti az írás; de talán csak a gazt s a bűnöst érti?
Nem azt, hanem összefoglalja az egész emberiséget fényes
tehetségeivel, sok jó hajlamaival, sok természetes erényeivel;
az egész természetes emberiség mint a semmi, olyan az Úr
előtt. Mi lesz hát akkor a bűnös, az Istentől elpártolt ember?
Az okvetlenül a semmi alá is lesüllyed; mert a bűn a semmihez
az Isten ellen való pártütést fűzi. «Nihil rebelle», mondják a
szentatyák, «nihil armatum», egy lázadó. Isten ellen fegyver-
kező semmiség, melyről nem tudjuk, vájjon megvessük-e
inkább vagy megutáljuk? Megvessük-e gvöngeségét és szelíd-
ségét vagy megutáljuk-e alávalóságát, hálátlanságát, gyaláza-
tát? Meg kell győződve lennünk, hogy

e) rászolgáltunk sokszorosan arra, hogy az Isten meg-
fosszon kegyelmeitől, s alávaló gyönyöröknek, utálatos szen-
vedélyeknek, borzasztó vétkeknek, az ördög kegyetlenkedésé-
nek vessen oda zsákmányul. A szentírás az Istennek különös
büntetéséül azt említi, hogy az Isten a magáról megfeledke-
zett embert «tradidit in reprobum sensum», elvetemült
gondolataira hagyá, hogy fokról-fokra süllyedjen az erkölcste-
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lenség mélységébe. Azt gondolták a finom rómaiak, hogy
tiszta, tündöklő, bibor-szegélyes tógában, márványpaloták-
ban, erős hadseregekkel, klasszikus költeményekkel fönn-
tarthatják magukat az emberi érzés színvonalán; azt gondol-
ták, hogy nem válnak semmivé: s íme, az Isten elvetemült
gondolataikra hagyta őket, s önmagukban senyvedtek el,
mint a száradó penész. Meg kell győződve lennünk, hogy

f) a jó úton járva, s az Isten kegyelmétől körülözönölve
is a romlás fészkei vagyunk; hajlamaink oly rosszak, szenve-
délyeink oly hevesek, ingereink s vágyaink oly szégyenletesek,
hogy alig van jó cselekedetünk, melyre árnyékot ne vetnének.
E részben nem is mienk az első szó, hanem a szenteké. Ismerjük
Szent Pál szavait, ki a romlottság testéből kikívánkozik;
olvastuk Szent Ferenc, Szent Benedek védekezéseit, kik
tövisek közt hengerkedtek; hallottunk a szentek könnyeiről,
kik egy életnek nyomorúságát siratták, azét az életét, mely
nem bűnökben, de számtalan nemtelen hajlamokban, érzés-
ben, ingerekben folyik le az Isten előtt, mint egy zűrzavaros,
iszapos folyam 1 Gyakran nem is gyanítjuk, mily tökéletlenek
cselekedeteink, s mi mindenféle csúnya, nemtelen indító-ok
szövődik beléjük. Azt gondoljuk, hogy lelkes, önzetlen, tiszta-
lelkű emberek vagyunk, s nem sejtjük, hogy tulajdonkép
csak hajlamunk játszólapdájául szerepelünk. De minek erről
hosszasan beszélni? Nem vak-e az ember saját hibáival szem-
ben? Nem veszi észre azt önmagán, mit az egész világ lát
rajta; jónak, ártatlannak tartja magát; mentegetődzik,
védekezik, még akkor is, midőn a bűn s a szenvedély lekopta-
tott róla minden becsületet. Végre meg kell győződve lennünk,
hogy

g) mindezek után önmagunkból csak hazugok s alakosko-
dók vagyunk, kiknek nagy gondjuk van arra, hogy a világ ne
lássa bűnösségünket s gonoszságunkat. A látszatos, természe-
tes jóság is csak olyan, mint a szegény ember takarója, mely
takarja, de ugyanakkor föl is tárja ugyanazt a szegénységet.
A szentírás is megsajnálja ezt a cifra nyomorúságot, midőn
azt mondja: Mondod, hogy gazdag vagy s nincs szükséged
semmire, s nem tudod, hogy nyomorult és alávaló, szegény,
vak és meztelen vagy.

Folytassam-e tovább, k. h.? Föltárjam-e még jobban
az emberi semmiséget? Nincs többre szükségem; e hétszeres
nyomorúság sötétszínű szivárványába kell beállnunk, ha bánt
a nagyzás, a gőg vagy a kevélység; e hétszeres semmiség
fölismerésére kell szert tennünk, hogy lelkünket a hiúság s
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a fönnhéjázás szárnyaira kelni ne engedjük. Bizonyára meg-
száll a semmiség e mélységének párkányánál az alázat
szelleme, s megtanuljuk ott azt a leckét, melyről Kempis
Tamás írja (I. k. 2. f.): Haec est altissima et utilissima lectio,
tűi ipsius vera despectio. Nagy és fönséges lecke az alázat,
melyet meg kell tanulni; nagy és fönséges föladvány az «én»
fölismerése, melyet meg kell oldani. De bár nagy és nehéz a
lecke, sebaj! Hiszen mi tanulni jöttünk az Úr Jézus iskolájába;
rábíztuk magunkat e kitűnő mester, e kiváló tanító kezére, s
ez a tanító szent szívére mutatva, mondja: Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok s alázatos szívű; rámutat szentjeinek,
hű tanítványainak hosszú sorára, csupa ép, egészséges,
hatalmas lélekre; egy Páduai Szent Antalra, Szent Tamásra,
Szent Ferencre, kik bár a világot mozgatták, nem tartották
magukat fontos személyeknek, sőt másokat maguknál jobbak-
nak véltek, mosolyogva tudtak elviselni szitkot, vádat,
bántalmat, s azt kiáltják felénk: lelkek, jertek utánunk, itt
van az igazság, itt a Krisztus Urunk iskolája, mert igazság
és alázat egy s ugyanaz I

2. Igen, mi az igazságot szeretjük s következőleg az
alázatot becsüljük s iparkodunk azt tőlünk telhetőleg el-
sajátítani. De, hogy annál gyökeresebben orvosolhassuk
lelkünk titkos és nyilvános kevélységét, engedjétek meg,
k. h., hogy itt is néhány pontban szedjem össze a kevélység-
nek bennünk való megnyilatkozását. Á kevélység bálványa
az «én»: azt dicséri, kiemeli, kitünteti, azt védi, menti, óvja,
azt iparkodik becsülésben, tiszteletben emelni, s minden
egyebet lenyomni; aziránt viselkedik kímélettel, elnézéssel,
annak hibáit takargatja, szépítgeti: szóval az «én»-t, azt
imádja, s igaz, valóságos arcát sem másnak megmutatni,
sem maga megtekinteni nem meri.

Félre e bekötősdi játékkal, félre e kendőzéssel! Legyen
bennünk annyi bátorság, hogy magunkat fölismerni s mások
előtt is olyanoknak bemutatni merjük, amilyenek vagyunk.
E célból, k. h., vizsgáljuk meg megunkat, vájjon

a) ha észrevettük, hogy nincs annyi szellem, eszély, jó
tehetség bennünk, mint van másokban, nem okozott-e ez a
fölfödözés nekünk nagy fájdalmat és szomorúságot?

b) Nem veszítettük-e el lelki nyugalmunkat, ha gyön-
géink, tökéletlenségeink, csúnya tulajdonságaink, szenve-
délyeink kitörései nyilvánvalóvá tették s megismertették azt,
ami bennünk van?

c) Ha oly szerencsétlenek voltunk, hogy Istent meg-
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bántottuk, volt-e bennünk annyi lélek, hogy szívesen el-
fogadtuk a vétekből ránk háramló megaláztatást és szégyent?
Nem szolgáltunk-e, rá Szent Ágoston gáncsára: Qui non
erubuerunt de iniquitate, et erubuerunt de humilitate. Kik
hibáikat mentegetik, palástolják, azok az igazi alázatosaktól
ugyancsak messzi esnek.

d) Nem törekedtünk-e hibáinkat sietséggel, figyelmetlen-
séggel, gyarlósággal s más mondva-csinált ezerjófűvel men-
tegetni?

e) Nem toltuk-e hibáinkat másokra, azon célból, hogy
ők viseljék értük a szégyent? S hogy ez sikerüljön, nem
folyamodtunk-e kétértelműségekhez, leplezésekhez, mester-
fogásokhoz, hazugságokhoz?

f) Ha valaki olyasmit mondott, ami reánk nézve meg-
alázó volt, nem ébredt-e föl rögtön bennünk a bosszúvágy?
Nehéz volt-e neki megbocsátanunk az esetben, ha hibáinkról
szólt, jóllehet azt talán csak föllebbvalóink s elöljáróink,
gazdáink előtt tette?

g) Végre nem fejtettünk-e ki ezerszer annyi igyekezetét
arra, hogy hibáinkat eltakarjuk, mint amennyit erőlködünk,
hogy azokat megjavítsuk s el ne kövessük?

Szinte belefáradunk a kérdésekbe, de kimeríthetjük-e a
kevélység számtalan megnyilatkozását? Soha. Telve van
kevélységgel szívünk. Valamint a molnár ruhája tele van
liszttel s a cséplőé tele porral; mint az erdő tele van zsongás-
sal, bugással: úgy az emberi lélek tele van titkos és nyilván-
való kevélységgel. Csak folytonos munka és igyekvés képes e
részben rajtunk segíteni. De rajta, ne csüggedjünk. Nemcsak
az alázat szépsége s fensége lelkesítsen e munkára; nemcsak
az Úr Jézus szent szívének vonzalma buzdítson e nemes
törekvésre; hanem szorítson rá az a gyűlölet is, mellyel az
Úr a kevélység ellen viseltetik.

A szentírásnak egv-két szava is elég ahhoz, hogy e gyűlö-
letet szemeink elé állítsa: «Isten s emberek előtt gyűlöletes a
kevélység, mondja a Szentlélek, mindkettő előtt igaztalanul
cselekszik». S ismét: «Minden bűnnek kezdete a kevélység, s
aki megmarad benne, eltelik átokkal» (Eccl. 10, 7). S ugyan
miért gyűlöli az Úr annyira a kevélységet? Azért, mert taga-
dása az Úr hatalmának és föltétien uralmának. A kevély
függetleníteni szeretné önmagát az Istentől, eszeveszettségé-
ben fölkiált: nem szolgálok, s az égre emelt fővel foganatba
veszi, hogy Istent trónjáról letaszítsa. Nem telik-e el az ily
őrjöngő szükségképen átokkal? Átka lesz maga-magának, s
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hegyibe ránehezedik az Úr keze. Mert meg lehetünk győződve,
hogy az az Isten, aki irgalmából ki nem fogy, kedvét leli a
kevélyek megalázásában, akár e világon, hol üres szívvel,
elégedetlenül járnak-kelnek s gyakran ocsmány bűnök
fertőjébe süllyednek, akár a másvilágon, hol a pokol örvé-
nyeibe temeti s az ördög csúfjává teszi. Ugyancsak más sors
az, melyet az Úr ígér: Tanuljatok tőlem alázatot — s én
megenyhítlek titeket s meglelitek szívetek nyugalmát.

Hiába; igazság az Isten, s a hazug lelkeket nem szereti;
már pedig a kevély ember hazug; eltagadja saját belső
valós igát, eltagadja Urát, Istenét, ha nem is szóval, legalább
tényleg, hogy annak az üres és hitvány bálványnak hódoljon,
amely ő maga. Míg ellenben az alázatos lélek saját semmiségét
fölismeri és megveti, hogy az Isten lakjék benne; tökéletlen-
ségeit, bűneit üldözi, hogy az erény díszébe öltözzék; fejet-
térdet hajt az egy Isten előtt, hogy kiszabaduljon saját énjé-
nek, számtalan rosszindulatainak s gondjainak rabságából.
Valóban itt is igaz, hogy «veritas liberabit vos», az igazság fog
fölszabadítani titeket — s az alázat egy nagy darab igazság.

Pünkösd után 17, vasárnapra.
I. Az Isien-szeretetröl.

(1896)
‚Szeresd a te Uradat Istene-

det teljes szívedből.‘
Szeresd az Istent! Ez az a visszhang, mely megfelel a szív

valamennyi vágyaira és jajjaira; szeresd őt teljes szívedből,
teljes telkedből s minden erődből, ezt hirdeti és sürgeti az
evangélium! Ó, ki érti közülünk e beszédet? A szentek titok-
zatos nyelve ez, melyet az érzékies ember oly nehezen ért! Ki
követi e szózatot? Magasra vezet, felhőkbe vész útja 1

S mialatt az Isten azt akarja, hogy szeressük őt teljes szí-
vünkből, azt tapasztaljuk, hogy az az Isten nem is vonzza sok-
szor a szívünket, míg ellenben a világ szinpompás, izgalmas
életet tár elénk; szegényesnek látszik az, amit az evangélium
ígér; örömtelennek tűnik föl az istenes élet, mintha csak
szürke, fakó, őszi tájba nézne bele az ember, ahol a színek sö-
tétek és hidegek, a levegő nehéz, a lomb kemény, akár csak
pléhből volna, a virágok szalmások, sok a köd, s ha ki nézed a
szemedet is, akkor sem látsz sokat. Mit válasszunk? Szeresd a
világot, mondja a múlandóság... «Szeresd az Istent», mondja
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az evangélium, még pedig teljes szívedből! ... Gondolkozom
s ingadozom; mert nem tudom amúgy igazában, hogy mit je-
lent az: szeretni teljes szívből. Szeretek ímmel-ámmal, s azért
ízetlen az nekem; de hogyan kell szeretni teljes lélekből, azt
föl nem érem. Szeretek úgy ahogy, s azért belefáradok; de ho-
gyan kell szeretni minden erőből, az messze van tőlem.

No hát küld az Isten segítségemre ragyogó szellemeket,
akikben az a hideg evangélium testet öltött; élet, öröm, erő
környezi őket; szemeik ragyognak; beszédük tűzpatak; alak-
juk oly fényt áraszt, hogy a föld dicsősége tőle homályba vész;
körülöttük hamuvá esik szét a világ; útjuk mint a hulló csillag
szikrázó pályája, nem keresnek semmit, s minden ölükbe hull,
s amit megvetettek fényből s dicsőségből, trónjuk zsámolyává
lesz; elcsókolja lelküket az Úr, s mikor meghalnak, akkor kez-
denek tulajdonkép élni. Ezeket a szellemeket — nem! nem is
szellemek — ezeket a mi testvéreinket, a szenteket küldi se-
gítségünkre az Úr s azt mondja: nem fogom neked magya-
rázni, hogy mit jelent az, szeressed a te Uradat Istenedet; nem
fogom neked magyarázni; mert bármit mondok, saját törpe
gondolataidat kevered bele; nem fogom szóval magyarázni,
mert a szavak értelmét meghamisítja a szokás, a nyegleség, a
lelketlenség; hanem meg fogom neked mutatni eleven képben,
hogy mit tesz Istent szeretni teljes szívből; meg fogom mu-
tatni, hogy mily győzhetetlen erő s mily halhatatlan dicsőség
az, szeretni az Istent minden erődből.

Elvezetlek Carthagóba; nem mutatom régi hamilcari fa-
lait; a római Karthágó nagyvárosias utcáin járunk s az egyik
külváros palotaszerű háza előtt megállunk. Ez az Ubia-család
háza. Ismered? ugy-e, még nem hallottál róla. E család leánya
két év előtt ment férjhez; a fiatal, még csak 22 éves anya,
szíve egész bensőségével függ azon a gyermeken. — Lépjünk
be e házba! Ez a ház a 203. év nyarán nagy gyászban van;
szenvedélyes fájdalom gyötri kivált az ősz családapát, mely
néha őrjöngésbe csap át; mert leánya, a fiatal anya a prokon-
zul börtönébe záratott, s most ott tengődik barátnőjével s há-
rom ismerős ifjúval, Revocatus-, Saturninus-, Secundulussal.

Mi történt? Miért van Perpetua, a 22 éves családanya a
börtönben? ő akarja szeretni az Istent teljes szívből, s mivel
vétket, hittagadást követelnek tőle, azt mondja: teljes szív-
ből szeretem az Istent s azért el nem szakadok tőle! Inkább
elszakadok házamtól, hitvesemtől, ősz atyámtól, inkább gyer-
mekemtől; de soha az Istentől.

De hát mi lesz már most ebből?
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A világ esze megáll; a családi érdekek, az atyai szeretet,
a hitvesi kötelék, a köztisztesség, a börtön zordonsága meg-
tántoríthatnának minden embert, nem hogy egy nőt, egy hit-
vest, egy családanyát; de Ubia Perpetua azt mondja: Szere-
tem az Istent teljes szívemből, s családomért nem tagadom
meg őt.

Látod, k. h., mit jelent az, szeresd az Istent teljes szi-
vedből; akár anyai szíved van, akár atyai, akár gyermeki, akár
hitvesi; mindezzel, teljesen; s mindennél jobban. Jobban,
mint a családot; jobban, mint atyádat s anyádat. Ha elvesz-
ted őket, el kell szakadnod tőlük Istenért; ne tántorodjál meg
percig sem! Szeresd az Istent, ő lesz atyád, anyád, ő több ne-
ked! — Jaj, kegyetlenek, mit hirdettek? kiölitek a gyermeki,
az anyai érzületet? gyűlöletet hirdettek? Nem ... nem, sze-
retetet hirdetünk. Szeressünk!

De ez még nem elég! Atyja belép a börtönbe s így szól:
«Gyermekem, irgalmazz ősz fejemnek; szánd meg atyádat,
ha még megérdemlem, hogy atyádnak mondassam. Karjaim-
mal fölneveltelek, míg így kivirágoztál Karthágó örömére, ne
tégy most gyalázatává a városnak. Tekints anyádra, nagy-
nénédre, gyermekedre. Hagyj föl kevély, fönnhéjjázó, hajt-
hatatlan érzületeddel». így kért engem atyám, mondja Per-
petua, s letérdelt, s megcsókolta kezemet l S Perpetua meg-
szánta atyját, sajnálkozott fájdalmán, s különösen azon, hogy
ő, az apa nem örül leánya vértanúságának. «Atyám, az fog tör-
ténni, amit Isten akar», ez volt Perpetua felelete.

Szeresd az Istent minden erődből! Mindent Istenre vess!
minden gondolatot, minden szeretetet, szenvedélyt, érdeket,
vonzalmat és reményt; mindent Istenbe, hogy azt mondhas-
sad: Istenem, mindenem! Szegény emberi szív! mennyi
sóhajodba s könnyedbe kerül ez a nagy tett: szeresd az
Istent I

Perpetua magában ült, csendben, a sötét börtönben. Haza
gondol. Oly jól ismeri házukat; hány ablaka van s hány szo-
bája; a szobákban otthon szőnyegek vannak és képek, s itt a
börtönben nedves falak s nyirkos föld; otthon a szekrények-
ben el vannak téve ruhái s ékszerei, s itt a börtönben megtépve
s kezein békókkal ül; tudja, hogy a cselédek otthon most mit
csinálnak; tudja, hogy édesanyja most hol üldögél; elkép-
zeli, hogy a madarak a kalitkákban édesanyja szobájában
mint sipognak, s hogy az udvaron mint lubickol a szökőkút;
ha úgy belépne most a szülői házba s átkarolhatná anyját,
atyját, s szívéhez szoríthatná gyermekét, volna az öröm! Pe-
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dig csak rajta fordul meg. Ha egyet szól, megnyílik a börtön,
Perpetua szabad.

De Perpetua nem teszi. Szívére szorítja kezét; megcsör-
geti láncát; végigsimítja homlokát s azt suttogja: nem lehet!
Szeretem az Istent! Szeretem jobban, mint minden mást. Sze-
retem s mindenről lemondok érte, mindenről! ... 22 éves ko-
romban kiszakadok házamból, s leszakad keblemről csecsemő
gyermekem —hiába: tudom én, mit jelent az: Szeresd az
Istent teljes szívedből.

S mi lesz a világgal? Mit fog szólni a nagy város, Kar-
thágó? Az a hivatalos előkelőség, mely nálatok ki-bejárós volt?
Mit a szolgák, a munkások? Mit az utca népe, mit a szom-
szédok? «Ubia Perpetua, a vakbuzgó keresztény, mily eszte-
len, mily kegyetlen», ezt hajtogatják a mosónék, ezt a zöldség-
piacon a kofák, ezt a boltok vásáros népe. «Mily bolond, mily
esztelen!» S ha majd kilépsz, Perpetua, a piacon a törvényszék
elé, vagy ha majd vezetnek a vesztőhelyre, hogy fog bámulni
az a tengernyi nép; ismerőseid egymást könyökükkel meglö-
kik, sugdosnak; idegenkedve néznek rád, vizsgálják ruhádat,
hogy gyűrött-e, szakadt-e; nézik hajfonataidat, hogy meg-
viselt-e a börtön; megjegyzéseket tesznek, hogy mily hala-
vány, mily törődött vagy; mindnyájuk szájában forog a te
neved. Ó, Perpetua, 22 éves édes anya, elviseli-e ezt szerény
tekinteted? tiszta, gyengéd lelked? Lesz-e erő imáidban a ke-
serves, nehéz útra? Menj, kérlek, menekülj!

Nem! nem mozdulok l szeretem az Istent s megvetek
érte mindent: a világot, a világ ítéletét, haragját és hízelgését,
dícséretét és gáncsát... mindent. «Regnum mundi et omnem
ornatum saeculi contempsi... contempsi...» miért? «prop-
ter amorem».

Szeretni az Istent! ó, Isten-szeretet, ó, világot legyőző
hatalom, mely a 22 éves fiatal Perpetuát vértanúvá s hőssé
tetted, midőn lefoglaltad szívét, lelkét s minden erőit, s oda-
állítottad a világ színe elé, a kislelkű, fáradt emberek elé, hogy
lássák, mit jelent az: Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes
telkedből s minden erődből. K. Η. ! Mi van bennünk ebből?
Hol vannak áldozataink, hol könnyeink, melyeket Istennek
bemutathatunk? Mikor szerettük Istent teljes szívünkből, tel-
jes lelkűnkből s minden erőnkből?

De Perpetua még nem hozta meg utolsó áldozatát! Édes
atyján kívül ő még mást is szeretett s börtön s láncok fölött
rettegett más valami áldozattól, s mégis meghozta. Mi volt az?

Mikor a börtönben volt, egyetlen földi vágy emésztette
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szívét; szerette volna szoptatni gyermekét! Kérte tehát, hoz-
zák be hozzá. Elhozták gyermekét, s mikor dadogását hallotta,
úgy tetszett neki, mintha a börtön palotává vált volna. Ezzel
a gyermekkel tehát talán le lehetett győzni Perpetuát? Ez lesz
alighanem az a kapocs, mely lelkét a világhoz köti; ez lesz az
a hatalom, mely szívéből az Isten-szeretet tűzet kioltja? De
ha ez sikerül, akkor Perpetua nem szeretné Istent teljes szívé-
ből, teljes leikéből.

Ezt akarta atyja, hogy a gyermek, a csecsemő legyőzze
Perpetuát. Mikor tehát Perpetua a piacon felállított ítélőszék
lépcsőin biztos léptekkel fölsietett, hogy elvegye a halálos íté-
letet vagy a fölmentést, atyja odaái'lt a legmagasabb lépcsőre
s odanyujtotta a mosolygó kis csecsemőt Perpetuának: «Per-
petua, így szól atyja, Perpetua, könyörülj rajtam s a kisdeden!»
Perpetuának elszorult a szíve, fölsóhajtott, elfordító arcát s
azt mondta: «Nem lehet». Ismét győzött; győzött a csecsemő
fölött, győzött az anyai érzelmeken, győzött az isteni szeretet
erejében: győzött s a halálba ment. Mit mondjak még többet?
Azt-e, hogy Perpetuát vad bika vette szarvaira? Azt-e, hogy
végül bárd ütötte le babérkoszorús fejét? ó, aki tud győzni
szíven, az tud győzni vadállaton, bárdon és halálon. S Per-
petua győzött, s valamint a keresztre föliratul az Úr Jézusnak
azt írhatjuk oda, hogy «így szeretett»: úgy Perpetua is 1600
év óta a keresztényeknek élén áll s hirdeti: testvéreim! így
kell az Istent szeretni.

Szent Perpetua tehát élő magyarázata az Úr Jézus szavai-
nak: Szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből s min-
den erődből. Senki sem magyarázhatja meg azt úgy, mint Per-
petuának hősies alakja. Vessük szemeinket gyakran reá, s mi-
nél gyöngébbeknek érezzük magunkat, annál mohóbban szív-
juk magunkba szellemét. Ó, mily gyöngék s árvák vagyunk
az Isten szeretetében! Azt mondjuk, hogy meghalnánk Is-
tenért s mindent odaadnánk érte, svoltaképen minden alól ki-
vonjuk magunkat, ami terhes, ami nehéz s ami kellemetlen.
Képeinken vértanúink vérről, kínpadról s halálról beszélnek;
előttünk a keresztfa s rajta a kínszenvedett képe a legnagyobb
áldozatról beszél hozzánk; mi folyton nézzük e képeket s nem
értjük, nem akarjuk érteni, hogy szeresd az Istent teljes szí-
vedből, vagyis úgy, hogy semmi áron el ne szakadj tőle. Mit
gondoltok, k. h., ha úgy egyszer mi is vérzenénk Istenért, ha
meleg vérünk lecsurogna kezünkön: hej, akkor éreznők, most
szeretem az Istent igazán!

De van sok más vértanúság az emberi életben; mutassuk
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meg olyankor, hogy szeretjük az Istent teljes szívünkből. Van
úgy, hogy szívünk vérzik, — van úgy, hogy szemünk könnyez,
— van úgy, hogy lelkünk fáj vagy az emberektől, vagy az élet
keresztjétől, vagy a szívnek megtagadott szenvedélyeitől:
ilyenkor kell megállnunk, kezünket szívünkhöz szorítanunk s
azt mondanunk: Szeretem az Istent teljes szívemből, őt meg-
bántani soha sem akarom s érte minden áldozatra kész vagyok.
Ha ez a szeretet dagasztja majd szívünket, akkor szentek te-
remnek nemcsak Karthágóban, de Hontban és Barsban; szen-
tek teremnek nemcsak az Ubiák palotájában, de a szalma-
fedelű kis házakban; mert aki az Istent teljes szívéből szereti
s aki e szeretetből érte áldozni tud, abban az Isten ereje meg-
nyilatkozik. Ügy legyen 1

II. A buzgóságról.
(1902)

K. T. U. ! Lelkem előtt áll még a múlt hétnek kedves,
szerény Mária-ünnepe, s magának annak a rabokat váltó
Madonnának alakja, melyet magamnak képzelek. Elképzelem
őt magamnak égő arccal, mert ég a lelke; elképzelem pihegő
kebellel, mert siet, útban van. Hasonlít ahhoz a Sarlósboldog-
asszonyhoz, akiről mondja a szentírás: abiit in montana cum
festinatione; sietve ment, mert segíteni ment; azért siet.
A rabokat váltó Szűz Mária, a Maria Mercedes is segíteni
siet, sokakat szabadítani megy. Ezért kigyulladt az arca,
piheg a keble. De szenvedő, lelkét feszítő vágyaival nem akar
magában maradni, hanem szerez segítőtársakat, ellátogat a
földre, s beleszövi fényes alakját három szent férfiú álmába.
Beköszön hozzájuk, hogy eltöltse szívüket saját maga érzel-
meivel, a szenvedő és segíteni siető felebaráti szeretettel.
Azzal a szeretette), mely a mórok fogságában szenvedő
keresztények ügyét vette szívére.

Tudott erről Nolasco Szent Péter, tudott róla Jakab,
arragóniai király, tudott róla Pennaforti Szent Rajmund;
de mennyivel többet tudott arról a Szent Szűz. Ő nemcsak
mesékből, de valóság után ismerte a mórok pincéit: azt a
sötétséget, mely a rabszolgának nemcsak szemére, de lelkére
is árnyat borít; ő nemcsak képzeletben, de valóságban látta
azt a dohos szalmát, melyen a test is, a lélek is elrothad.
Hervadó, fájdalomszántotta arcoknak a hite is hervadt,
szeretete is lankadt, ha ugyan el nem pusztult még egészen.
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A Szent Szűz hallotta, mint imádkoznak a szegény rabok
hozzá; hallotta azt az Ave Mariát, mely halavány ajkról s
kétkedő, lemondó szívből küszködött föl őhozzá; hallotta az
imát, de lánccsörömpölés között. Hallotta, de az nem csen-
gett örömmel, hanem szomorúság és nehéz kétség volt abba
belevegyítve. Ó, hogy hatott ez mind anyai szívére l S mivel
szerette azokat a nyomorgó embereket, segíteni jött. Segély-
nyújtásra hívja föl az ür Jézus szolgáit, segélynyújtásra
nemcsak a test, hanem a lélek bajaiban. Mert a test után a
szív is elrothad. A sötétség homályában a lélek is elborul;
akik tehát szeretik a lelket s könyörületesek az emberek
nyomora iránt, azokat hívja a Szent Szűz, a Maria Mercedes,
hív minket s buzgóságra tanít. Tavaly előadtam mi a pietas,
mi a devotio, most előadom mi a fervor.

1. Mi a buzgóság? A buzgóság kifejtéséhez két elem szük-
séges: Lángoló lélek egyrészt, nyomor másrészt. Valamint min-
den növénynek megvan a zónája: úgy van az erénynek is
sajátos kerete, mintegy szülőföldje, melyből kisarkad.
A buzgóság is erény, melynek kerete a nyomorúság, mások-
nak nyomora. Állíts bele egy lelket, lelket, mely e névre
méltó, a nyomorúság keretébe, s észreveszed, hogy nyilainak
rajta végig érzelmek, indulatok, melyek másutt s máskor
nem jelentkeznek. A nyomorúság terhe rávetődik a szerető
lélekre s elszomorítja azt, de ugyanekkor fölkelti benne a
reakciót a rossz ellen, és sarkalja őt, hogy segítsen. Sírni
kezd, de e könnyek nem oltanak, hanem szítanak érzelmeket.
Szíve ég, s e tűznek élesztői keresztek, tövisek és bojtorjánok,
az emberi szenvedések keresztfái. Emeljétek ki a nyomorú-
ság keretéből a lelket, felejtessétek el vele a szenvedést,
vigyétek át az égbe, hol ne lásson nyomort, felejtse el a látot-
tat: a buzgóság mécsese kialszik, tüze elhamvad. Azért az
égben buzgóság nincs; a szeretet, mikor buzgó akar lenni,
lejön az égből s itt jár köztünk, itt az élet árnyas s nem
verőfényes oldalában, itt a hegyszakadékok, puszták, szirtek,
vízmosások közt; itt a szegénység, állati munka, szolga-iga,
örömtelen lét, bűn, alávalóság, gond, elnyomás, zsarnokság,
szenvedés hazájában. Itt piheg a keble, itt könny belábad a
szeme, itt fölgyűri karjait s munkára készül: segíteni akar.
S minél nagyobb a baj, annál inkább lángol s ahol teljesen
elhatalmasodik a rossz, ahol már leteperte s fojtogatja áldo-
zatját: ott az égre csap lángja s hősies áldozatokra ragad-
hatja magát, csatakiáltása a «non praevalebunt».

Két szóval lehet jellemezni a buzgóság földjét: Sorge
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und Sunde, vagy mint a szentírás mondja: Terra miseriae,
s e földbe mélyed az eleven gyökér. Ez a gyökér a bajt fölértő,
szívén viselő, erőteljes lélek.

2. A buzgósághoz mindenekelőtt a) a baji mélyen átértő
télek kell, melybe másnak nyomorúsága szinte belevette
magát, úgyhogy ahol jár-kel, magával viszi s nem tudja
feledni. Vannak lelkek, melyekre rávetődnek a benyomások
mint hideg tükrökre, melyek oly sírnák is, mint a tükrök s
a benyomást fölfogják ugyan, de magukévá nem teszik.
Ezekben az egyik gondolat kiszorítja a másikát, s a benyomá-
sok kölcsönösen eltörlik egymást. De vannak lelkek, melyekbe
a gondolat beleég, s úgy követi s kíséri őket, hogy eleven
darabjává lesz lelki életüknek, s elmondhatják róla: ez az
én gondolatom.

b) Valamint fölértik a bajt s a nyomorúságot, úgy át is
érzik azt, s ez második eleme a buzgóságnak. A gondolatból
érzelem lesz, s a szív lesz betegje. Az ily betegség áldás és
szerencse; érzékenység, lágyság, gyengédség kell hozzá, s körül-
mények, tapasztalatok, Senyomások nevelik ki őszinte, igaz
részvétté. E részvét éget és gyötör, sőt emészt: maga az Úr
mondja: Zelus domus tuae comedit me. E részvét teher, hiszen
mondjuk, hogy ez meg az szívemen fekszik, s a lélek olyan,
mint az irgalmas szamaritánus, ki a maga hátán viszi nyomo-
rult felebarátját. Ha tehát buzgók akarunk lenni, ereszked-
jünk le a mélybe, az emberi lélek veszedelmeinek s szenve-
déseinek mélységébe. Az apostoli lélek hasonlít az evangélium
rossz szelleméhez, ambuláns per loca inaquosa, quaerens
requiem et non inveniens; jár vigasztalan régiókban, hol a
bűn s a gond lakik s nem talál tőlük nyugalmat; de azért nem
fut, nem menekszik előlük, sőt inkább beleéli magát, s a
veszedelem lépten-nyomon kiált felé: figyelmezz rám s segíts!

Akár a ruthéneken akar segíteni, akár a tuberkulózison,
a buzgó ember egy gondolatnak él. Ez a gondolat az ő rög-
eszméje, belerögzik és szenved tőle. így szenvedett az Úr,
így az apostolok, így a szentek, kik sírva, epedve, szenvedve
jártak körül.

e) De van a buzgóság lelkének még egy érzelme, melyet
kifelejteni nem szabad. A buzgóság erő s a részvét, a szenve-
dés az inkább gyöngeség. Részvétből lehet buzgóság, de a
részvét önmagában véve még nem az. Erő, ellentállás, vissza-
hatás kell a nyomorúság ellen; reakció kell hozzá s elszántság,
mely mondja: ezt nem tűröm, ezt lé akarom győzni! Ez
elszánt, törekvő, küszködő részvét érdemli meg a buzgóság
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nevét. A buzgó lelkek a veszedelemnek mennek neki, hogy azt
föltartóztassák; a sötét gondok éjében vigaszra derítik a bán-
kódó, csüggedő lelket; a támadó nyomorúságnak testükön át
lehet csak diadalútját folytatnia s le kell győznie a buzgó-
ságot, mely hirdeti; él az Úr, nem engedek; győzni vágyom,
hiszen erősebb vagyok! Ez a fegyver a lélekben, amelyet
buzgalomnak hívunk. Ettől lángoltak a buzgó emberek, kik
a lelkeket szerették s az emberi nyomor ellen hősiesen küz-
döttek. Nézzék Szent Bernátot, Amiensi Pétert, mikor
keresztes hadat hirdetnek. Nézzék Illést és Szent Pált, nézzék
a Macchabeusokat; a négereknek, árváknak, a szegényeknek
apostolait! Égető, emésztő gondolatok hajtják őket: az
Isten dicsősége s szenvedő testvéreik emléke. E gondolatokat
élesztik a jóindulat, a testvériség, a nagy, fölséges emberi
tekintetek, de kivált az isteni szeretet s a bizalom, mely azt
súgja: rajta, segíts, Isten is úgy akarja. Szemük előtt lebeg-
nek testvéreiknek szenvedései, de főleg az epedő Krisztus-
arc, melynek ajkairól hangzik a szó: amit egynek a legkiseb-
bek közül tettetek, azt nekem tettétek. S ez arc s e szó nagy
bizalmat inspirál, s a buzgóságba bizalmat, lelkesülést önt.
Nincs buzgóság remény nélkül. Hiszen elsorvadna, ha félne,
hogy győznie nem lehet; ha látná, hogy a rossznak hatalma
legyőzhetetlen. Nem; a buzgó lelkek nem kételkednek; ha
néha kételkedni látszanak, az csak olyan elhomályosodás,
mint az iramló felhőnek árnyéka a virágos réten, mely futtá-
ban eloszlik. S ez érzületben kitartanak a buzgó lelkek, jól-
lehet látják, hogy a nagy tömeg érzéketlen és hideg, s hogy
oda sem néz annak, amitől ők lángolnak. Kevesen vannak a
buzgók, tengernyi pedig a léha, lanyha lélek, s a buzgók
mégsem csüggednek; tudják ők, hogy a buzgóság kegyelem,
s hogyha a géniusz csókja is ritka homlokon csattan el, ritkák
azok is, kiket a kegyelem a nagy tömegből isteni érzelmeknek
hordozóivá szemel ki.

így akarta ezt az Úr! Talán ki akarta vele mutatni,
hogy nem a tömeg teszi, hanem a kegyelem; talán ki akarta
tüntetni, hogy ajándékait választott lelkeknek adja, akinek
akarja; talán gyönyörködik a titáni harcban, mit a szellem
vív a névtelen ezrekkel; nem tudom, mit akart, de azt látom,
hogy a buzgó lelkeknek sorsa egyrészt a jótett a nyomorult-·
tál, másrészt a bajvívás a léháknak érzéketlenségével. Küz-
denek Kinizsyképen két karddal; az egyik oldalról a nyomorú-
sággal, a másik oldalon a lélek terhével: az érzéketlenséggel,
lanyhasággal s saját lelkük szomorúságával.
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Ép azért a buzgóság útjai nehezek; nem is utak ezek,
hanem kövecses pusztákban elvesző véres lábnyomok.
A buzgó lelkek arcán kiverődik előbb-utóbb valami titkos
szomorúságnak árnya s szívüket gyakran elgyötri mély, de
szent fájdalom. A fájdalom behatása alatt szabad panasz-
kodniok, szabad sírniok; fölfohászkodhatnak Illéssel: Uram,
pusztaság és szomorúság életem, kímélj meg már vele s vígy
el. Fölpanaszolhatják Szent Pállal küzdelmeiket s nem kell
elhallgatniok azt sem, hogy megunták már életüket. De azért
az is bizonyos, hogy ezt a töviskoszorút, mely gondokból
fűződik fejük köré, soha le nem tennék s föl nem cserélnék
semmiféle koronával, s azt az életet, mely gondban, küzdelem-
ben s szeretetben folyik le, úgy becsülik, mint királyi lelkek-
nek napszámát, melyért csak Isten fizethet egyesegyedül I
S ő fizet, fizet édes békével, királyi öntudattal, az erény szen-
vedélyeivel, a megsegített lelkek szeretetével; fizet istenileg 1

Hatoljunk bele most, k. t. u„ a nyomorúság éjébe s
kivált a bűnös léleknek örök veszedelmébe. Véssük lelkűnkbe
a kárhozatnak sötét képét, mely annyi lelket fenyeget.
E gondolatoktól lángra gyúl majd szívünk, s megtanulunk
testvéreinkért imádkozni és dolgozni. Sokat imádkozni és
sokat dolgozni I Lesznek fájós gondolataink s nyugtalan
érzelmeink; de az jó; az kell az apostolnak. Caritas Christi —
s nemcsak az, hanem miseria christiani ürgét nos, s így kell
annak lenni, míg az Úr Jézus misszióját teljesítjük; a zelus
domus tuae hatása elkerülhetlen, comedit me. Uram, add
nekünk e kegyelmet, ezt a páratlan kegyelmet, hogy a buzgó-
ság áldozataivá legyünk.

III. Az angyalokról.
(1903)

K. T. U. ! A boldogságos Szűz Mária az ő nevenapján el
fogja nekem nézni, hogy nem róla, hanem azokról beszélek,
kiknek ő királynője; ma van ugyanis az őrangyalok vasár-
napjának oktávája. Mi rendesen egy látható és láthatatlan
világról beszélünk. Jó, hogy nem beszélünk ismert és ismeret-
len világról. Mert ha úgy osztanók fel, azon vennők magun-
kat észre, hogy tulajdonképen az, ami látható, szintén nem
ismert, hanem ismeretlen. Az ember úgy néz a bokorra, fára,
úgy tapossa a földet, mint hogyha ez mind régi ismerőse
volna. Tulajdonképen pedig mind ismeretlen. Az embert kör-
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nyékezi egy látható, de nem ismert világ. Nemcsak hogy kör-
nyékezi őt egy látható, de ismeretlen világ, hanem kiséri is
egy csodálatos, láthatlan és mégis ismert világ. Senkise jár
egymaga az élet útján, járnak velünk láthatatlan sokan;
járnak gondolataink, melyeket másoktól vettünk; körül-
vesznek emlékeink, amelyek másokhoz fűznek. Egész vilá-
gunk ki van szőve láthatlan másokból. Egész egyéniségünk
akárcsak nem a mienk volna; annyi benne az idegen szellem
vívmánya. Nem járunk tehát egyedül, nem vergődünk egy-
magunk. Minden embernek világa, még a remetének is a
barlangban, még az eltévelyedettnek is a pusztában, nem
magányos, nagyon hangos; a világ érverését lehet rajta
észrevenni. Hátha még arra gondolok, hogy kísér és környé-
kez engem a láthatatlan Isten, hogy támogat és ébreszt a
láthatatlan kegyelem, hogy az az Isten és kegyelem olyan,
mint a világosság, mely a napból árad; olyan, mint a villa-
mosság, mely hullámzik s áramlik körülöttem. Nem jár az
ember egymagában, hanem inkább egy csodálatos tarka,
zajos, sokoldalú világgal, s ez a tarka világ még sem elég nekem.
Nekem kellene valaki, aki pajtás, jóbarát, aki oly szív, oly
lélek volna, mint én vagyok. Én azokkal a hullámokkal, fosz-
lányokkal, fénysávokkal, azokkal a láthatatlan erőkkel be
nem érem; világom mégis csak magányos. Ha volna olda-
lam mellett valaki, aki olyan mint én, az űzné el magányos-
ságomnak lohasztó és ijesztő érzetét.

Van ilyen, k. t. u. 1 Higgyék el, amit a szentírás mond;
Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te. Higgyék
el, amit az Úr Jézus az evangéliumban mond: angeli eorum
semper vident faciem Patris mei. Az angyalok kísérnek és
teszik Atyám akaratát. Higgyük el és vegyük szívünkre,
amit az ószövetségi szentírás mond: Ne vesd meg, hanem
tiszteld, becsüld meg nagyon. A hit átfogja ezt a jóságos szel-
lemet, barátkozik vele, meleg érzelem s nemes gondolat-
közösség világát éli vele; ez a hit világának egy fontos fejezete.
Én megirigylem Szent Cecíliát, aki látta, én megirigylem
Szent Franciskát, aki járt az ő őrangyalával. De mit tegyek
én, aki nem látok: hogyan közeledjem én e jóságos őrszellem
felé?

Ami a hitet illeti, én abba bele találom magamat, mert
eszem is sugallja, hogy én higgyek angyalokban. Eszem ki-
mutatja, hogy a természet egy felséges, nagyszerű épület,
sokféle létből, valóságból, sokféle életből fölépítve, melynek
stílusa a lét haladó tökéletesedése, de a természet nem marad
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meg lent, hanem fölfelé épit; nem éri be a tökéletlennel,
hanem egyre tökéletesebbet sürget; mindig jobbat, szebbet,
tökéletesebbet, s igyekszik fölfelé a lét tökéletességének foko-
zatain. Látom, hogy van buta göröngy, érzéketlen kő, van
fény és villám. Látom, hogy a göröngy szétbomlik s kőport
szitál, s mihelyt finom lesz, fölszívárog fába, rózsába, levélbe.
Máshol még csodálatosabb utakra téved s érezni kezd. Meg-
alkotja az életnek csodálatos és nagyszerű sorait, azokon az
állatokon kezdve, melyek a tenger mélységes sötétségében
és az iszonyú nyomások alatt a sziklákhoz nőve élnek és jól
élnek föl az emberig. Az ember megint egy új perspektívát
kezd ki, mely nemcsak érzés, hanem öntudat, amely öntudat
magában foglalja mint tükör az egész világot. Ezt hívom
szellemi életnek, létnek. A szellemi világban ismét vannak
alacsony lelkek, lelkek, amelyeket a test súlya lapít össze:
a szellemi lét szétszórt gyöngyei a tenger mélyében; de van-
nak azután független lelkek, szellemi lények. Mi nem látjuk
őket; a test burokja elzárja őket tekintetünk elől; de azon
nem akad fönn az élet. Gyarlóságunk nem képezi az élet
határait. Van tovább is élet. Az szabad, független hatalom.
Az élet emancipálja magát anyagtól és testtől; önmagában
élő élet akar lenni. Ezt szellemnek hívjuk.

E gondolatainkba és sejtelmeinkbe merülve, úgy érzem
magam, mint Kolumbus a spanyol partokon. Látja, hogy a
tenger nedves pálmafadarabokat vet ki lábai elé. Tört dara-
bok, holt tanúk; de elegendők ahhoz, hogy az ember elmondja:
erre egy világnak kell lenni. Hajóra száll; megy, tör előre!
A földhöz tapadt ember vállat von ábrándjaira, de ő azt kér-
dezi tőle is: Nem érzitek a más világ illatát? Nem érzitek a
szasszafrasz illatát? Csak előre 1 Egy új világ fog kitárulni
előttünk. Eltalálta. Angeli eorum semper vident... Ne
mondja a hal, hogy is lehetne élni egy finom levegőszerű
semmiben? Nem élet az; az élet itt van ebben a hűvös árban.
Nézzétek, mily nyílsebesen iramlom, ez az élet; ott fenn semmi
sincs, mert ha felvetődöm a hullám fölé, visszaesem, ott
semmi sincs, ott elvesztem lélekzetemet. A halnak nincsen
igaza. Abban a finom médiumban van az igazi élet. Az a
hideg élet, mely a hideg vízben van, csak gyenge érverés; ott
nincs fény, nincs tűz 1 Hanem a finom levegőben élet, tűz,
erő, öröm van; ott van az élet. Ne akarjunk lenni halak! Ha
felvetődünk az anyagon túlra, a szellemi világba, ne mondjuk,
nem lehet ott járni, lélekzeni, nincs ott napsugár, nincs villa-
mosság. Sebaj, azért mégis van ott finom szellemi élet; más
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élet az, más tűz az. Ott van az igazi élet, ahol úgy lélekzenek,
mint a szellem szokott és oly élesek és áthatok, mint a tűz.

Ezeket a dicsőséges szellemeket nem lehet megközelíteni
lépésekkel, nem lehet megfogni karral. Ezeknek megközelí-
tése a szerető tisztelet. Nekünk mindnyájunknak ezen szel-
lemi túlvilág iránt mély tisztelettel kell viseltetnünk, mint
akik a túlvilág partján állunk s merengünk s iparkodunk
kiszőni azt a csodálatos képet, melyet a szentírás néhány
vonással lelkünkre vet. Gyönyörű, kedves, hatalmas élet az 1
Felszabadult élet, mely csupa intelligencia, csupa fény, csupa
erő. A felszabadult élet, mely nem idegekkel, nem érzékekkel
dolgozik, hanem csakis értelemmel.

A szentírás jelzi e csodálatos élet teljét, mikor hirdeti
bölcseségüket: Rex tu sapiens es, sicut angelus Dei. Nincs
bölcsebb, mélyebb fölfogású, élesebb eszű lény Isten után
az angyalnál. Akik közülünk e részben kitűnnek, angyaliak-
nak hivatnak. Szent Tamást, akinek lelke oly csodálatos éles,
aki oly csodálatos művet teremtett, mint a kölni dóm és a
«Divina commedia», a Summa Theologicá-t, Angelicusnak
nevezzük. Csupa fény és világosság! Valamint pedig nagy az
angyalnak esze, oly nagy az ő ereje is, s a szentírás gyönyörű
képekben, hatalmas eseményekben vázolja az angyal erejét.
Mert angyal az, kinek karja hadsereggel megvív, s pusztító
haragja százhúszezer embert tud egy éj alatt elpusztítani.
Angyal az, ki macchabeusi harcok élén áll, az Isten hatalmas
angyala. Vannak küzdő, vannak támadó és védő angyalai.
Mikor a szentírás szemünk elé akarja állítani, hogy mi az igazi
szép és ragyogó, az angyalokat mutatja meg nekünk. Mikor
Dániel meglátja az Isten angyalát, szépségétől elkábítva
lerogy; mikor Izaiás látja Isten dicsőségét, látja angyalait.
Az emberi művészet is hogy iparkodik a szépnek kifejezést
adni az angyalban! Mi is, mikor ideálisan gondolkozunk, mikor
alakot teremtünk, kiben a lét teljes harmóniája van, angyalt
gondolunk magunknak. A legszebb vonásokat angyali voná-
soknak hívjuk. Mi azt mondjuk, hogy thüringiai Erzsébet az
ország angyala, egy jó anya a háznak, a családnak angyala.
A legszebb, a legkedvesebb, a legédesebb; mindaz, ami a
szívet megnyeri, angyali.

Szeressük, lelkesüljünk az Isten angyalaiért; hisz a mi
angyalaink ők! A német Clemens Brentano költő gyönyörű
költeményt írt: «Α puszta angyala» címmel s angyal alatt
Louise Henselt, a protestáns pásztor leányát érti, aki katho-
lizált s öntudatra ébresztette benne is a hitel és eléje tárta a
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katholikus léleknek boldog, benső életét. Dér Engel dér
Wüste 1 K. t. u., többé-kevésbbé «Wüste», puszta az élet, s
érezzük, hogy pusztában járunk. Puszta az élet, mikor lapos
és halavány; mikor nincs lendület, nincs öröm benne; mikor
nincs virága, erénye s nincs lendülete; mikor az ember meg-
feledkezik a motívumokról, melyek erényesen indítanak.
Puszta a lapos, földhöz tapadt élet. E pusztába angyal kell,
olyan, kit a művész is szárnyaiénak fest; kinek inspirációi
mindig a tiszta szellemiség inspirációi legyenek; angyal, aki
felemel a bizalom, a szeretet szárnyain. Jóságos hatásait meg-
érezzük, ha az egyház útmutatása szerint az angyalokat iga-
zán tiszteljük, ha velük baráti viszonyban élünk s hozzájuk
vonzódunk s magányos utainkon, hol elég veszély van, védel-
mükbe ajánlkozunk.

Bízzuk rá magunkat őrangyalunkra; ő vezet, ő felráz,
ő biztat és segít és megvéd, s sokszor fogjuk tapasztalni
oltalmát. Példákat nem akarok mondani, de az biztos, biz-
tosít az Isten, hogy az őrzőangyalnak adatott befolyása,
ami illeti a testi veszélyt is, nagyszerű. Járuljunk tehát szere-
tettel és bizalommal az Isten angyalaihoz, akkor az a titkos,
szellemi világ reánk nézve az áldás és erő forrása lesz s ha nem
is látjuk meg őrangyalunkat, de tapasztalni fogjuk biztató,
védő közelségét.

Pünkösd után 18. vasárnapra.
Homo Dei.

(1902)

K. T. U. 1 Azt mondta Montforti Simon az albigi har-
cokban, mikor nyolcszáz lovagja élén állt tízezer emberrel
szemben s biztatták, hogy okvetlenül vonuljon vissza: Az
egész egyház imádkozik értem, nem hátrálhatok. Tiltja lova-
gias becsületem, hogy mikor tudom, hogy az egész egyház
imádkozik értem, kételkedjem a győzelemben. Harcból a mi
korunkban is van elég; oly harcok, amelyekben még az albii
harcoknak arányát is fölülmúlja a hadfelek egyenlőtlen
száma; nos, és imádság nincs? Imádkozunk széles e földön;
az egész egyház imádkozik értünk. A kántorbőjtben az egyház
imádkozik és bőjtöl. Hol van tehát a hiba; min múlik, hogy
nincs meg az a szellem, mely nem fél, mely hősi, mely lova-
gias, mely hátrálni nem tud? Az rajtunk múlik. Fel kell
szítanunk, k. b., az öntudatot, hogy mik vagyunk, vagy ha
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még nem vagyunk, hogy miknek kell lennünk. Mindenkinek
be kell telnie bátorsággal, meggyőződéssel és hősies lélekkel.
És én ez alkalommal tisztelettel félreteszem a szentatyákat
és konciliumokat és becsapom a fóliánsokat, és csak közvet-
len benyomásokból akarok beszélni, melyeket az evangélium-
ból és a világ gondolkozásából veszek; öntudatukra akarom
hozni, hogy minek kell lennie a buzgó papnak.

Nekem egy vezető gondolatom van, mely a szentírás
régi és új lapjain egyaránt tündöklik, ez a gonadolat az, hogy
Isten választott ki: electus, quem elegi. Én választottalak
ki titeket, következőleg nektek választott embereknek kell
lennetek. Mikor az Isten választ, követi szíve vágyát; szíve
vágyát csak fölséges, mély gondolatok vezetik. Ami az Úrnak
tetszik, azt választja. Ostende, mondja a község, quem elegeris,
mutasd meg nekünk azt, hogy kit választottál ki. Mikor az
Úr Jézus apostolokat akar maga mellé venni, akkor választ;
mikor kiválasztotta és apostolságukra figyelmezteti, válasz-
tásra hivatkozik: ego elegi vos. Mintha mondaná, gondolhat-
játok, hogy milyeneknek kell lennetek, mikor én válasz-
tottalak ki titeket. Judás helyett kell más valakit állítani;
ki állítsa oda? Azt csak az Úr teheti: Ostende, quem elegeris.
Mert hiszen tőled függ, te választasz. És valóban Szent Pál-
nál megint előfordul a jellemző szó, mely megmondja, mi ő:
vas electionis. Itt is az Úr választott: Segregate mihi Saulum
et Barnabam. Következőleg a szentírás hirdeti, hogy minek
kell lennie a papnak, minek kell magát éreznie, és ha még nem
az, hogy mire kell törekednie. Ezt hirdeti a neve is «clericus»;
mi annyit jelent, mint pars haereditas, az Úrnak része.

Már most azt gondolom, hogy az Istent a kiválasztásban
kiváltképen két jellemvonás vezeti és vonzza: a tisztaság
s az előkelőség, s hogy az Úr csak ilyeneket választhat ki.

1. Valóban az Ur csak olyat választhat, akit szeret;
már pedig csak a tiszta lelkűt szereti. Mit csináljon szentélyé-
ben a tisztátlannal s hogyan bízza magát valakire, ki nem az
övé? 1 Én úgy érzem, hogy csak akkor lehetek választott,
ha az Isten embere vagyok, következőleg ha az Isten kegyelme
van bennem. Az ószövetségi szentírás is így gondolkozik;
mert a nép azt tartja prófétának s annál keres fölvilágosítást,
aki az Isten embere.

Menjünk az Isten emberéhez — mondja Saul, s el-
megy Sámuelhez. Az Isten embere az Istennel egyesült ember.
Aki bűnös, szennyes, tisztátlan, az nem lehet az Isten em-
bere. Izaiás érzi, hogy neki meg kell tisztulnia, mert prófé-
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tának küldi őt az Úr. Mindenki közülünk érzi, hogy az Úr
oltára elé nyomorultan és szennyesen nem léphet. Lavabo
inter innocentes mánus meas . . . azután foghatok az áldozat-
hoz, ha a te embered vagyok, ha tiszta vagyok. A segregatio
a peccatoribus mindenesetre nem a reverenda, nem a kanon,
hanem az érzés és a szellem által történik. Mikor a pap az
oltárnál áll, emelkedettebb helyen s lépcsőn áll, azzal nem
a magasabb helyzetet a térben, hanem a szellem emelkedett-
ségét akarták jelölni, valamint mikor aranyos-ezüstös litur-
gikus ruhába öltözik, érzi, hogy nem érheti be a csillogó
ruhával, hanem ragyogó léleknek kell lennie.

Ezt a tiszta isteni lelkületet hangsúlyozza Szent Pál,
mikor elmondja, hogy milyen legyen a pap. Episcopusról
beszél, de neki az episcopus és sacerdos mindegy az igényeket
és a követelményeket illetőleg. Oportet episcopum esse non
superbum, akiben az Isten lelke, a hit és az élet tapasztalata
és alázata van, non iracundum, aki az emberek iránt jó-
indulattal van; non litigiosum, aki a szenvedélyek felett áll;
irreprehensibilem, akire egyáltalában folt nem esik; nemcsak
az, hanem aki tükör, kin a közbizalom fölragyog. Oportet
testimonium bonum habere ab his, qui foris sunt, hogy az
emberek azt mondják, ez nem rongy-ember, nem botránykő,
ez olyan, kit arravalónak ítélünk, s ki az egyház büszkesége
lehet. Igen, erre is van tekintettel a szentírás. Azért is kell
tisztának lennie a papnak, hogy az egyházra gyalázatot ne
hozzon. Szent Pál szerint Krisztus féltékeny volt, hogy
jegyesén az egyházon folt és szeplő ne legyen. Az egyház arca
a papság; az egyház arcán a folt és szeplő a papnak bűne.
Vessünk az ily arcra fátyolt, az nem tündöklik.

2. A kiválasztott léleknek második jellege az előkelőség.
Aki igazán pap akar lenni, annak lovagias, előkelő léleknek
kell lennie. Az előkelőség vérben nem sokat ér, de érzésben
nagy kincs. A világ sokat ad az előkelőségre, a demokrácia
pedig neveti. Kár azt nevetni. Van nemes és nemtelen vér;
csakhogy az nem a családfához van kötve. Mi demokraták
vagyunk, ami a jogközösséget illeti, de arisztokraták kívá-
nunk lenni az érzést illetőleg. Nem lehetünk közömbösek
alacsony járású és fenkölt gondolkozás iránt. És miben áll
az előkelőség? A világban az előkelőség a nemes, rátartós,
a közönségestől elkülönülő viseletben áll, hogy valaki nem
ereszkedik szóba akárkivel, megválasztja a helyeket, az alkal-
makat; hogy nem adja magát bármikép, tartja magát. Tud
nem ösztönös, nem rohamos, nem mohó, állatias lenni. Nekem
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tehát az arisztokrácia egy fejlettebb, magasabb, öntudatosabb
típus, nemes, finom érzék; arisztokrata lélek előttem finom
érzésű lélek. A homo Dei ilyen legyen; előkelő ember legyen.
Előkelő, ami illeti a gondolkozást s az érzést. Ne legyen meg·
hurcolt, profanáit lélek. Ezt a vonást a régi egyház annyira
sürgette, hogy a bűnbánók közül senkit sem ordinált. Ex
poenitentibus electus non ordinetur. Mert qui dudum fuerunt
vasa vitiorum, azok nem valók az Úr oltáraira. Úgy gondol-
ták, hogy ha a poenitens lehet is szent, de arra a fényes, elő-
kelő helyre ne álljon olyan, kihez a bűn emléke fűződik, kivált
a testi bűnöké. Szent Jeromos buzdítja Rusticust: Adoles-
centiam nulla tuam sorde macules, ut ad altare Christi quasi
virgo procedas. A szűzies lelkeket, a nem profanáit lelkeket
kereste az egyház. Aki már átment az életen, aki végig ván·
szorgott a sáron s az élet gyönyörein, annak a vére zavaros,
érzülete valamikép föl van dúlva. Tudom én azt, hogy e rész-
ben nagy diszkrécióra van szükség, és az ember a lelkeket nem
osztályozhatja a paragrafusok szerint, de van ebben finom
érzék, melyet méltányolnunk kell. Szentelt kardot, mely nem
volt piszkavas, virágot, melynek mézét s illatát nem szívták
ki csapodár pillangók, tiszta edényt, melybe nem szűrődött le
a világ gondolata, akartak Istennek a papban fölajánlani.
Azt gondolták, hogy, aki valamikor már a sárban gyönyörét
lelte, az nem alkalmas arra, hogy szeplőtelen erkölcsnek
zászlóvivője legyen. Szóval: akartak előkelő lelket. Az ily
lélek érzülete a világ felett áll, a világ felette hatalmat nem
gyakorol; tud nem érdeklődni a világ iránt. Nem udvarol;
az asszonyok és leányok érzik, hogy ez emancipált ember.

Ezzel jár a nagy szeretet az Úr Jézus és az egyház iránt.
Az ily lelkek kielégítik az isteni Megváltónak vágyát: Simon
diligis me plus his? Domine tu scis quia amo te. Hogy is lehetne
az, hogy aki ily lovagias, fölülemelkedett, előkelő érzésű, az
ne szeressen téged másoknál jobban: Uram, én szeretlek
téged. Az ily szeretet valóságos ihletet inspirál. Akinek ihlete
van, annak finom érzéke is Van, az teljesen apostoli lélek. Az
ilyen lelken tükrözik az Isten ügye; emelkedéseitől földerül,
csapásaitól elborul. Olyan mint a tenger, mely kék mint az ég,
mikor a nap tükröződik rajta; ha pedig borús az ég, a tenger
is sötét.

Mindezek után: Videte fratres vocationem vestram;
videte nem annyit jelent, hogy gondoljátok meg a ti hivatás-
tokat, hanem azt, hogy éljétek bele magatokat. Éljétek bele
magatokat, hogy teljesen Istennek éljetek, érte lelkesüljetek,
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érte dolgozzatok. Legyetek tiszták, akkor imponálni fogtok
a világnak; emancipáljátok magatokat bűnből, érzékiségből,
a nemtelen ösztönszerűségből, s felragyog bennetek Krisztus
Urunk s az egyház iránt való szenvedélyes szeretetetek;
lovagjai lesztek annak a jegyesnek, akit az Ür Jézus eljegy-
zett magának, az egyháznak. Montforti Simonok lesztek,
mert az egyház imádkozik értetek. Ti is imádkozzatok s
küzdj etek, akkor el nem buktok; mert lehetetlen, hogy az
Isten valakit kiválasszon, felkenjen, hogy az egész egyház
imádkozzék érte, és mégis elbukjék.

Pünkösd után 19. vasárnapra.
1. Simile est regnum coelorum homini regi.

(1897)
Az a «regnum coelorum», vagyis az amit én hozok, az

ami itt veletek általam s körülöttem történik, az az élet,
melyre én tanítlak, az a megújulás, melyet a Messiás esz-
közöl: mindez hasonló a menyegzőhöz.

Az Úr Jézus ugyanis a maga megtestesülésében úgy
közeledik az emberiséghez, mint a vőlegény az ő meny-
asszonyához. Micsoda is e közeledésnek alaphangja és érzü-
lete? A gyengéd szeretet. Szeretetben vonza magához meny-
asszonyát; szeretetben időz nála; rajta csüng gondolataival
és érzelmeivel; belevonja őt életébe és Istenségébe s min-
dent megtesz, hogy jól érezze magát az emberi lélek nála;
végül szinte ráerőszakolja szívét. Nézd e szívet, mondja
nekünk, mely az embereket annyira szerette, nézd e szívet;
mit gondolsz, mit keres ez a lángoló, forró szív? Szeretetet í
Ha tehát szeretet az Úr Jézus legmélyebb érzelme; ha a sze-
retet az ő cselekedeteinek rugója; ha szeretetéből nő ki a
kereszt, s verődik ki a töviskoszorú is: úgy-e méltán mond-
hatja akkor, hogy hasonló a mennyek országa egy menyegző-
höz? De a menyegző nem egyen múlik; a menyegző öröme
siralommá változik, hogyha ott csak az egyik fél szeret s a
másik félnek szíve hideg; a menyegzőből halotti tor lesz,
ha az a szív, melynek viszontszeretni kellene, nem dobog, nem
lelkesül: azért az Isten országa csak akkor lesz igazán hasonló
a menyegzőhöz, ha mi az Úr Jézus meleg szívéért saját lelkes,
hevülő szívünket adjuk cserébe. S valamint ő szeretettel jött
hozzánk, szeretetben időzött nálunk s szeretetből értünk élt:
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úgy mi is igaz, buzgó szívvel függjünk rajta; parancsolatait
szemünk előtt tartsuk; erényeit utánozzuk; gondolataink-
kal nála időzzünk; reményeinket szavaiból, ígéreteiből,
szentséges véréből merítsük; bánatunkat, keservünket reá
való gondolattal enyhítsük; ha a világ megcsal s kiábrándít,
annál szorosabban hozzáfűződjünk s éltünk siető napjaival
vágyunk lépést tartva hozzá kívánkozzunk. íme, k. h., az
ilyen életre rá lehet írni azt, hogy «érte», egyedül érte él,
folyik, foszlik; az ilyen élet a vőlegényét kereső lélek élete;
benne van a mennyek országa, melyről az Úr mondja:
hasonló a mennyek országa a menyegzőhöz.

Hogy erre az Istenért folytatott életre buzduljunk, kettőt
kell megfontolnunk; először azt, hogy mily becsben áll az
Isten előtt ez a szerető élet; másodszor azt, hogy mi adja
meg az ily életnek azt a mindent meghaladó értéket.

1. Az elsőre nézve bámulattal vesszük észre, hogy az
Istennek nem tetszik semmi más, csak ami hitből s iránta
való szeretetből való. Bármily hőstett, bármily hosszú,
keserves évekre nyúló munka, fájdalom vagy küzdelem
mintha nem is volna, tekintetbe sem jön az Isten szemeiben,
ha nem hitből s szeretetből volt való. Fáradoztak, küzdöt-
tek, áldoztak sokat és sokan a pogányok közt; a természetes
erény koszorúit fölaggatták maguknak az emberek emlékeze-
tének templomában. De mit használ az? Ezek a koszorúk
elfonnyadnak, s a templom is, s vele minden hir és dicsőség
romba esik; költők énekelték meg a hősök lelki erejét, s a
történelem fölvéste neveiket érctábláira; de mit használ az,
ha az Isten nem írta föl azokat abba a könyvbe, melyből
megítéli a világot az utolsó napon? I Az Isten oly erényt s
oly jó cselekedeteket keres, milyeneket Krisztus tanított s
mutatott, milyenekről nem álmodtak nevelők, nem szóltak
világbölcsek s hallgatnak Horác énekei s Sophokles bölcs mon-
dásai; az Isten krisztusi és nem plátói, sem sokratesi erényt ke-
res, s méltán keresi csakis azt, hiszen azért küldte le Fiát a
földre, aki azt mondta magáról: egy a ti tanítótok, Krisztus.

Ez a tény tán elrémíthet minket, tán kegyetlennek lát-
szik, de kétségbe nem vonható. Hirdeti azt az evangélium s
az egyház tana: Istennek csak a hitből s a szeretetből folyó
cselekedet tetszik; a bölcsek erényei, a művelt emberek
ildomos cselekedetei, a hitetlenek jósága, a pogányok könyö-
rülete, szóval a természetes embernek természetes erénye
nem nyeri ki az Úr tetszését; mindegyikre rámondja: non
est mihi voluntas in vobis, nem tetszetek nekem.
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Mily szépen tünteti ezt föl az Úr Jézus példabeszéde a
farizeusról s a vámosról; az Isten előtt nevetséges s utálatos
a farizeus böjtje, imája, tizede, s apostolainak is azt mondja:
nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et
pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum; azok a
farizeusok is várták a Messiást, remélték, imádkoztak, bőj-
tőltek; de nem volt meg bennük az Istent szerető szív; ők
nem voltak a menyegzőn; ők nem szerették az Úr Jézust,
nem húzódtak hozzá alázatban s bizalomban, s azért erényük
nem tetszett az Úrnak.

Még értéktelenebb az újkor művelt nemzedékének erénye,
mely az alázatot észszerűtlennek tartja, s hóbortnak gondolja
a szív áldozatkészségét; hirdeti, hogy nem Istenért, hanem
önmagunkért, az emberi méltóságért kell erényesnek, hűnek,
kötelességtudónak lenni, s nem az emberekben szenvedő Úr
Jézus iránt való szeretetnek s könyörületnek müveit ajánlja,
hanem a tiszta emberszeretet tekintélyes vállalatait hirdeti,
a vöröskereszt-kórházakat, a mentő-egyesületeket, az erkölcs-
javító társulatokat; csak Istent, Krisztust ne említsék neki,
mert attól szédül és borzad. íme ezek nem ismerik az Isten
Fiának szívét s szeretetét, irtóznak tőle; ezek nem voltak
a menyegzőn.

Olvashatsz könyvekben sok jó tanácsot és hasznos élet-
elvet; az erkölcsi mondások s példabeszédek gyűjteményé-
ben jólelkű emberek s emberbarátok nemes nézeteit leled
füzérbe kötve; nem mondom, hogy nem okulhatsz belőlük
s hogy hasznát nem veszed; dehogy nem, nagy hasznodra
lehetnek, de csak ez életben; a túlvilági boldogságban nincs
értékük, ha nem valók Jézus szívéből, ha nem sarjadtak az
iránta való szeretetből. íme ezek is jó, nemesszívű emberek
lehetnek; de az Úr Jézus menyegzőjén nem voltak. Ugyan-
ezt kell mondanom a világi eszélyességről, ügyességről, mű-
veltségről, etiketről és ildomról: szép, de üres; rózsaszínű
felhők az esti alkony egén, melyek szétfoszlanak, mihelyt a
nap lenyugszik. Az Isten tetszését csak az nyeri meg, ami
örök, teljes, s igazán értékes, ami Isten szeretetéből való,
ami az Ur Jézusnak menyegzős szeretetét viszonozza. Szere-
tetet, bízó, alázatos, küszködő, szívet szívért adó szeretetet
keres az Úr; ahol ezt találja, ott gyönyörét leli; ahol nem
találja, ott elszorul szíve — non est mihi voluntas in vobis!

S ne mondjátok, hogy oly kicsinyek, egyszerűek, silá-
nyak a ti cselekedeteitek; ne mondjátok, hogy nem lehet
nagyot tenni a tarlón, a szérűn, a szalmafedeles házakban;
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ne féljetek, hogy nem tudtok nagyokat mondani, hogy nin-
csenek szellemdús szikráitok, mialatt elleneitek teli szájjal,
magas lóhátról hirdetik eszméiket, az emberbarátságot, a
humanizmust s más sok latin szóba burkolt semmiséget 1 Ne
féljetek! már Krisztus Urunk biztatott minket, hogy a ke-
reszt gyöngeségében és gyalázatában meggyőzhetjük a világot.

De hogy e biztatás bennünk rendületlen meggyőződést
érleljen, megmondom, hogy miért tetszenek Istennek kizáró-
lag a hitből s szeretetből való cselekedetek, s mi képezi e
cselekedeteknek halhatatlan s elévülhetlen értékét.

2. A keresztények érdemes cselekedeteinek értékét a
kegyelem teszi. Miért tetszik Istennek az az erény, mely hit-
ből és szeretetből való? Azért, mert a kegyelem gyökerén
fakad, más szóval azért, mert Isten fakasztja azt, s követ-
kezőleg, mert az az erény isteni. Istennek csak az tetszik,
ami isteni. Ne csodálkozzunk azon 1 hiszen azért küldte le
Fiát, hogy istenítsen, Isten fiaivá emeljen minket, s így amit
az ember mint Istennek fogadott fia végez, az jó és szent és
kedves előtte; amit pedig Krisztustól elszakadva, vagy leg-
alább is elfordulva művel, az nem tetszik neki! A keresztény
erény tehát nem megszokott, könnyen végezhető cselekvés-
ben áll, nem, a keresztény erény a lélekbe öntött kegyelemből,
a lélekkel összeforrt Istenből, a lelket vőlegénykép átkaroló
Úr Jézusból való. Jézus szeretetében kell élnünk, Jézus szívén
kell imádkoznunk, Jézust kell a szegényekben s szenvedők-
ben látnunk; amit vele való egyesülésben teszünk, az mind
isteni, s mert isteni, tetszik az Úrnak. Szemre s a világ előtt
sokkal nagyobbat tehet a hitetlen hadvezér, ki csatákat
nyer, a zsidó bankár, ki milliókat ad kiűzött hitsorsosai
gyámolitására. Mi ezzel szemben, jó asszony, a te filléred?
Mi evvel szemben földmives, kézműves, napszámos, a te
kaszálásod, szántásod, varrásod, építésed?! A haladás által
finomítani lehet az életet, az utcák oly tiszták mint a szoba,
az ajtókilincsek ragyognak a napsugárban, a nép tiszta, ildo-
mos, szépen öltözködik; mi ezzel szemben a major udvara,
az istálló szemetje, a műhely lim-lomja? Azonban ez mind
nem lényeges; a lényeg az, vájjon isteni-e, vájjon kegyelem-
ből való-e a cselekedet vagy nem?

K. H., a keresztény életben minden a kegyelem körül
forog; minden attól függ, Krisztussal egyesülve vagyunk,
élűnk, dolgozunk-e vagy sem; minden attól veszi értékét,
ha Isten van-e bennünk, van-e velünk; Isten nélkül, Krisztus
Urunk szeretete nélkül nincs keresztény erkölcs. Azért mondja



280

az Úr: én vagyok a szőlőtő s ti vagytok a szőlővesszők;
valamint a vessző a levelét, a rügyét, a virágát s gerezdjét
a tőkéből veszi, s ha a tőkében nem marad, elfonnyad: úgy
vagytok ti is; minden cselekedeteiteket, melyek igaz, isteni
értékkel bírnak, belőlem, kegyelmemből veszítek, s ha tőlem
elszakadtok, hervadó virágot, értéktelen gyümölcsöt hoz-
hattok ugyan, de az életre, az örök halhatatlan életre alkal-
mas s érdemes cselekedeteitek nem lesznek.

Ezt kell tehát biztatásunkra s fölvilágosításunkra sze-
meink előtt hordoznunk: cselekedeteink azért értékesek,
Isten előtt azért becsesek, mert kegyelemből valók, mert
isteniek 1 Semmi sem kicsiny, ha isteni; valamint semmi sem
nagy, ha nem isteni. Akartok poros tarlókon, köves utakon,
darócba öltözötten, csépet, söprűt, tűt, tollat forgatva,
nagyok lenni: legyetek isteniek, vagyis éljetek a kegyelem-
ben, az Úr Jézus szeretetében! S ti síma, művelt emberek,
akarjátok-e, hogy éltetek ne legyen üres tüntetés, munkátok
ne legyen hiábavaló igyekvés, a színen s látszaton túl keres-
sétek azt, ami igazán isteni, örök s maradandó; keressétek
s karoljátok át az isteni kegyelmet.

Ha emberileg s nem istenileg éltek, hiába éltetek I
Különben ha nemcsak a hitből, de az életből is kívántok

érvet, nézzetek végig az elmúlt idők történetén s a jelenkor-
nak vajúdásain, s ítéljétek meg magatok, hogy mit becsüljön
s mit tartson nagyra az Isten. Vájjon azt az erényt becsülje-e,
mely erkölcstanokban, nyomtatott betűkben díszük, de a
tények világában silánykodik? Azokat az erényhősöket
becsülje-e, kik nagyokat mondanak, vagy azokat-e, kik
nagyot tesznek? A szép szavak, a nagy mondások tehetet-
lenek; a magasröptű tanok hidegek; melegítsétek föl ezek-
nek a szegény, szenvedő embereknek szívét; gyújtsatok
bennük tudományotok tűzoszlopaival, frázisaitok zsarát-
nokaival csak egy szikra reménységet, melyet a szenvedés
fenékhulláma el nem olt, s a halál éje el nem nyel. A szavak
tehetetlenek; ha tehetségesek volnának, akkor a pogányok
erkölcse gyönyörűen pompáznék, s az újkor hitetlensége
fölvirágoztatná az erényt. De a pogány erkölcs csütörtököt
mondott, s az újkor erkölcstelensége példabeszéddé lesz!
Ugyanakkor pedig azok, kiket az Úr Jézus szeretete ihlet,
kik a menyegzős vőlegény ölelésében megtanulták a keresztet
szeretni érte s dicsőségüknek nézik a megaláztatást, erényről-
erényre emelkednek; tiszta, feddhetlen életben szolgálnak
Istennek s embertársaiknak, s ha meghalnak, áldott emléket
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hagynak maguk után. Ezek éltek igazán menyegzős életet,
a szeretet életét, bár koszorújuk nem volt merő virágos, hanem
hasonlított a lelkek vőlegényének, az Úr Jézusnak tövis-
koszorújához.

Mi nem disputálunk sokat; nem fogadkozunk, hogy mi
mindent akarunk tenni; mi igénytelenségben, alázatban
akarunk élni; másoknak engedjük át a nagy mondásokat;
magunknak csak azt az egyet kívánjuk, hogy amit a régi
keresztényekről mondtak, azt rólunk ismételjék: «Nézzétek,
mennyire szeretik egymást I» Az új szavak s új tanok helyett
keressük s idézzük föl a régi tetteket; mindenekelőtt azt a
nagy tettet: «Nézzétek, mennyire szeretik egymást», s e
nagy tettnél még azt a nagyobbat, mely minden nagynak
alapja és tetőzete, gyökere és virága: nézzétek, mennyire
szeretik az Istent! Nézzétek, mennyire szeretik Jézust, lel-
kűk vőlegényét; mennyire szeretik s hogyan szeretik! Mily
bizalmasan, mily alázatosan; kebelén sírják el bajaikat;
szívébe öntik keservüket; sebeiből szívják az áldozatot!
Csoda-e, ha nem lankadnak, ha nem hátrálnak? A legfölsé-
gesebb, megfeszített szeretet, ez lelküknek vőlegénye! Ó,
mily áldozatra, mily hevülésre szítja ez majd föl szívüket.
S mink van nekünk? Szép szavaink s hideg szíveink; magas
tanaink telve köddel s födve felhővel, s azontúl nincs semmi;
halál és vég — remény s boldogság nélkül!

Érzitek-e. k. h., hogy kinek van igaza, s kié lesz a győze-
lem? Érzitek-e, hogy ki nyeri el az erkölcs s az erény porond-
jain a halhatatlanság pálmáját: a világ-e üres szavaival s
bűneivel, vagy a lelkek vőlegénye az ő áldozatos, biztató
szeretetével? Ugye, hogy ő?! Ó igen, ő!

Járjunk tehát nyomaiban! Éljünk a kegyelemért s
kegyelemből. Haljunk meg inkább, semhogy vétkezzünk;
mert ha halálosan vétkezünk, elvesztjük a kegyelmet s vele
azt, ami bennünk egyedül isteni! Minek is élnénk Krisztus
Urunk szeretete nélkül? De többet mondok: hogyan vet-
hetnők meg lelkünk jegyesének szeretetét? Ha nem is jutal-
mazna örök élettel; ha nem is ijesztene végtelen kínnal, az
erény szeretetére eléggé lelkesít minket az a nagy kegyelem,
hogy őt szerethetjük, hogy jegyesei lehetünk s iránta való
szeretetből élhetünk. Szent Ignác is azt imádkozta lelke
buzgalmában: amorem tui solum cum gratia tua da et suf-
ficit mihi, szeretetedet add nekem Uram, s nem kívánok
egyebet. Így gondolkoznak s imádkoznak azok, kik a menyeg-
zőn voltak s az Úr Jézus jegyeseiként élnek. Ámen.
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Pünkösd után 21. vasárnapra. 
A szent tisztaság.

(1901)

K. T. U. ! Az angyali fölségnek angyali hódolat jár.
Ha a Boldogságos Szűz lelkünk királynője, akkor homlokun-
kon s szívünkön ragyogjon az ő jelszava: szeplőtelen tiszta-
ság! Az egész kereszténység vallja a szent tisztaság kötelező 
voltát, törvényét, mely az élet különböző állapotaiban más-
más mértékben kötelez. Van érintetlenség, olyan, mint a 
feslő bimbóé, mint a hamvas gyümölcsé, s ez az ifjúság tiszta-
sága. Ó, bár a mi feslő, nagyhamar festetté ne váljék! — Van a 
házasság tisztasága, mely a virág érintetlenségét az anyaság 
termékenységével váltja be az Úr akarata szerint, s ez is 
tisztaság, mely a szenvedélyt mérsékli s annak a házastársi 
hűségben medret váj. — Végre van tisztaság, mely érintetlen 
is s termékeny is; mely szűz is, anya is, s ez az Istennek 
fogadott tisztaság. Ez már kilép az ifjúság határozatlanságá-
ból s állapottá lesz. Testben szűzies, lélekben anyai. Testben 
érintetlen lélekben termékeny.

Erre a tisztaságra kell lelkünknek megérnie. A papi
szentségnek egyik alapvonása a tisztaság. Róla értelmezzük
az újszövetségben a szentírás szavát: Sacerdotes sancti
incensum et panes offerunt Deo suo... et non polluent
nőmén ejus. Tiszta kezűnek s tiszta szívűnek kell lennie,
aki az Úr hegyére tart: quis ascendet in montem Domini?
innocens manibus et mundo corde! Szent Hildegard látta
vízióiban az anyaszentegyházat. Ruhája fehér selyem volt,
smaragdzöld palást borította vállait, arca finom, kedves,
hajában szőlőlomb és aranykalász, kezeiben vitte az eucha-
risztiát és csodákat művelt. De nemsokára eltorzult a szép
arc, a ruha lerongyolódott róla, testét fekély borította s a
szeplőtelen egyház lealjasíttatott a bűn által, főleg a tisztáta-
lan életű papság által. így gondolkoztak már a XII. század-
ban, így éreztek később is, s mily erős kifejezésekbe öltözött
ez a meggyőződés Szent Brigitta ajkain! A tisztátlan papság a
világ undorát és utálatát kelti föl s azt a gyűlöletet és meg-
vetést, melyre a farizaizmus rászolgál. S igaza van! Nincs
rondább lélek, mint egy tisztátalan pap, s a világnak utálata,
gyűlölete méltán éri azt a belső ellentmondást, ami a papban
van, a papban, aki fehér albába öltözött parázna. Mert a világ,
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ha bűnös is, de érzékeny; erkölcsi érzékét nem veszti el az
erkölcsöt hirdető papsággal szemben. Kiérzi következőleg,
hogy ha valahol nem járja a tisztátalanság, úgy bizonyára
az oltárnál kiáltó istenkáromlássá válik, ó, ments Isten,
hogy valaki közülünk fehérített sír, járó-kelő ellentmondás, a
világ utálatának szomorú tárgya legyen. De hogy e veszede-
lem ne érjen s a tisztaságot sikeresen művelhessük, meg kell
ismernünk a tisztaságnak mibenlétét, s mindenekfölött szelle-
mét, pszichológiáját; mert ha helytelen alapra fektetjük
magunkban az erényt, s ha e kényes lelki erőnek természetét
helyesen meg nem ítéljük: csodálkozhatunk-e azon, hogy az
erőlködéseknek nem felel meg az eredmény, s hogy sokat
küzdve sem juthatunk zöld ágra!

Mi tehát a tisztaság? S mi a tisztaság lelke, vagy mondjuk
kulcsa? A tisztaság lelkület, mondjuk: erény, amely a nemi
hajlamokat alárendeli ideális törekvéseknek és ezekért
lemond azokról. Ez a lelkület erő és lelkesülés, szeretet,
mondjuk, szenvedély, s e nélkül nincs tisztaság. A szent
tisztaságban ez a lelkület valóságos szeretet — engedjék
meg a kifejezést — valóságos szerelem, nem véve ezt a szót
abban a vastag, érzéki értelemben, nem, hanem véve azt mint a
szív epedését és tüzét. Van a szent tisztaságban is eljegyzés, a
léleknek és szívnek átömlése a jegyesbe, akit szeretünk; s
ahol szerelem és eljegyzés van, ott termékenység is lesz a
lelkiségnek, az Isten-szeretetnek összes áldásában I Élet, tűz,
virág, illat, gyümölcs, — szóval egy egész lélek az élet s a
fejlődés teljességében. S csakis így állhat meg a tisztaság,
mert így van lelke, szíve, tüze; így találja meg kielégítését
önmagában.

Nem szabad a tisztaságot úgy gondolnunk, hogy az nem
egyéb mint hideg, érzéketlen léleknek tüntetése, mely kiáltja:
nem szorulok rátok, megállók önmagamban; nem, az nem a
mi kedves, szent tisztaságunk; a mi tisztaságunk meleg
szeretet. Nem szabad azt úgy sem fölfognunk, mintha rideg,
magányba vágyó lelkeknek daca volna; hiszen nem rideg,
hiszen jegyest keres és talál. Ne képzeljük terméketlen, erő-
szakos lemondásnak, hiszen győzelmek és erények mezeje!
Ami hideg, rideg és erőszakos, az meg nem áll; legalább soká
meg nem áll. Ezzel lehet a világ előtt tüntetni, lehet pózolni,
lehet színpadias, hősi szerepet játszani, de a színpad falai
mögött, a szív rejtekében a hős sír és átkozza sorsát. Ami
meg akar állni, annak bensőségesnek kell lenni. Ezt a meleg,
ezt a szerető, ezt a szenvedélyes tisztaságot maga az isteni
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Megváltó hozta magával a világba; mert emberi természeté-
ben, az ő odaadó lelkében s izzó szívében s e szerető természet-
nek az Istennel való legbensőségesebb egyesülésében látjuk a
tisztaságnak eszményét, igaz pszichológiáját. Szeretni az
Istent s egyesülni vele egy szívvé s Iélekké: íme, ez az Úr
Jézusban történt meg legtökéletesebben; azért Szentséges
Szivében született meg a keresztény szüzesség eszménye.
Ez eszmény nem a Vesta-szűzben testesült meg, nem abban a
terméketlen, kevély tisztaságban, mely kegyetlen is. —
Hasonlókép nem tomboló dervis, világgyűlölő bonc, piszkos
láma volt a keresztény tisztaság típusa; hanem Ágnest,
Cecíliát, Katalint hozta kéznél fogva.

Az ókorban a szent tisztaság nem volt népszerű; még
csak befátyolozva járt, nem láthatták arcát. Kikezdései a
zsidóságnál már jelentkeznek; de azok inkább csak árny-
képek, melyek néha ugyan kigyúlnak, de aztán ismét el-
hamvadnak; mikor pedig kigyúlnak színeik, akkor a bölcs-
nek is megigézik szemeit, aki fölkiált: «Oh quam pulchra et
casta generatio cum claritate, immortalis est enim memória
ej us, quoniam apud Deum nóta est et apud homines». De ez a
pulchritudo még nem győz, még nem hódít. A próféta még
többet, még nagyobbat mond: «Ecce Virgo concipiet et
pariét filium et vocabitur nomen ejus Emmanuel». És a
virginitas s a próféta által magasra emelt zászlója mégsem
nyomul győzelmesen előre s nem hódít lelkeket. A zsidó leányok
dacára annak a szűznek, akit a próféta megénekel, keresik a
Megváltót a pátriárkák vérében, s nem keresik a szűzi
erényben, nem keresik a kegyelemben.

Kellett, k. t. u., kellett ahhoz több lélek, több szellem,
hogy a tisztaság eszméje kigyúljon a lelkeken és szeretetével
eltöltse a lelkeket, a világot. S ezt a lelket és kegyelmet az
Úr Jézus lehelte s annak képét mintegy három kiadásban,
t. i. önmagában, a Szent Szűzben s Szent Józsefben léptette a
világba. Ez az a szerető, lelkesülő, ez az a szenvedélyes
tisztaság. Csupa élet és finomság, csupa lélek és érzékenység;
valódi szellemi előkelőség. De ismétlem, nem az az előkelőség,
amely hideg mint a jégárak az alpesekben; sem az az érintetlen-
ség, mely tiszta mint a hó, de amely meg is olvad mint a hó,
meleg érintésre, tüzes szemek tekintetére. Mi abban a hideg,
rideg, erőszakos, természetellenes tisztaságban nem bízunk,
nekünk meleg, lelkes, szerető tisztaság kell, amelyhez ha
hozzá is érnek, el nem lágyul, ha rátekintenek meleg szemmel,
el nem olvad; hanem bátran visszanéz.
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Ez az ideális, krisztusi tisztaság legszembetűnőbben a
Boldogságos Szűzben van eszményesítve, s az egyház biztosít
róla, hogy jól fogtam föl a szent tisztaság pszichológiáját,
mert az Énekek énekének szerető, tüzes, olvadozó kifejezéseit
a Szent Szűz szeretetéről, Istennek hozzá való viszonyáról
érti. Mily tüzes, mily olvadékony az Énekek énekének
nyelve, mintha a földi szerelem kifejezéseit kölcsönözte
volna ki: Vulnerasti cor meum soror mea sponsa .. . mondja a
Jegyes, s a szeretett lélek hasonlóképen eped: Dilectus meus
mihi et ego illi. Keresik egymást hegyen-völgyön; a szeretőnek
képével jár-kel a jegyes; virágot kér és illatot, quia amore
languet. Elképzeli magának a jegyesnek arcát, ajkát, szemét,
haját... szóval benne él.

S megértették-e régen e tüzes, e szenvedélyes éneket?
Gondolják-e, hogy a szűzies lelkeknek érzelmeit festi a
szentírás az Úr iránt? Nem, nem, azt nem értették meg akkor;
de megértették, mikor a Szent Szűzben a keresztény tiszta-
ság jelent meg a földön, megértették, mikor a Szent Szűz
nyomába lépett Ágnes, Cecilia, Katalin, mikor a középkori
gyönyörű szűzi lelkek kimutatták, hogy hogyan lehet szeretni
tüzesen, szenvedélyesen az Istent, szeretni azzal a jegyesi
odaadással s az odaadás teljes boldogságával. És ez lesz a
keresztény szüzeknek s nem a Vesta-szűznek, ez lesz a gyengéd-
ségnek s nem a kénytelenségnek, ez lesz a szeretetnek s nem a
rideg öngyűlöletnek tisztasága. Hogy csak egyet emeljek ki e
ragyogó lelkek közül, hallják csak, k. t. u„ hogy beszél Ágnes,
mily nyelven, mily érzelmekkel: Annulo suo subarrhavit
me Dominus Jesus Christus; eljegyeztél magadnak gyűrűvel.
S nem hiába leány, de fölemlíti a drágaköveket s gyöngyöket,
mellyekkel jegyese fölékesítette nyakát és karját: dexteram
meam et collum meum auxit lapidibus pretiosis... coru-
scantibus et vernantibus gemmis. Elbeszéli, hogy édes neki a
jegyes szája, mint a méz és tej. Mel et lac ex őre ejus accepi.
El van ragadtatva a jegyes szépségétől s nem adná őt oda
senkiért és semmiért. Ilii sum desponsata, cui angeli serviunt,
cuius pulchritudinem sol et luna mirantur. Beszéli, hogy
koszorút kötött fejére, bizonyára szép mirtuskoszorút,
tamquam sponsam decoravit me corona. — Miféle érzések
ezek? Kárhoztassuk, botránkozzunk-e rajtuk? vagy mentsük-e
ki a fiatal leány képzelődésével? De e szüzek szentek; szentek
és vértanúk; nyomukban indulnak a ragyogó telkeknek
hosszú sorai! Gertrud, Róza, Julianna, ókor, középkor és
újkor mind egyformán éreznek s beszélnek, s ha kifogásolni
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akarnók érzelmeiket, rámutatnak a szent Szívre: nézzétek,
azt az utat is oda mi találtuk el; bízzatok hát érzelmeinkben I
Igen, bízzunk bennük, mert az Úr szereti őket s kinyilatkoz-
tatta magát nekik.

Mondhatja már most valaki, hogy a tisztaság beteges
irányzat? Mondhatja-e, hogy a keresztény egyház is félre-
értette az ember természetét? Dehogy értette félre, sőt
nagyon is találóan jellemezte, mikor azt gondolta, hogy aki
szeret s szeretetben örvend s élvez, s örömében boldog, az
nem beteg. Beteg a jegyes, ha nem szeret, de a lélek, mely
szeret, s szenvedélyesen szeret, az nem lehet beteg. Azt
mondják továbbá, hogy a szent tisztaság nem természetes.
E kifogásban kétértelműség rejlik. A mi természetünk
komplikált, háromféle életet foglal magában: a tenyésző, az
érző, a szellemi életet, s ez a három egymáson épül föl, egyik a
másiknak alapja. Nem szabad az alapot lerontani, ha emeletet
akarunk építeni. A vegetáló életet s az idegeket nem szabad a
szellemi élettel tönkretenni, s épen így nem szabad gyönge
alapra többet építeni, mint amennyit kitart. A keresztény
ideál magaslatai csak erős alapokon emelkedhetnek. S követ-
kezőleg bevallom, hogy az ideális irányzat a szűzi életben nem
való mindenkinek; nem való a lelkének s époly kevéssé való
a vérének. Erre vonatkoznak az Úr szavai: qui habet aures
audiendi, audiat! Non omnes capiunt verba ista; úgy van, s az
ilyennek, valamint hiábavaló, úgy tilos is az erőlködés; de
akinek való, azt nem kell félteni; nem kell félteni, hogy a
természet ellen vét; dehogy vét, sőt ellenkezőleg, emeli a
természetet! Bízzátok azt azokra, akiket a lélek emel és
inspirál. Ne féltse a veréb a sast, hogy természete ellen vét,
mikor magasan röpül; sem a nehezen suhanó varjú ne féltse
a sebesen repülő galambot; s ne féltsétek a fecskét, mikor
költözködik; tenger fölé száll ugyan, de elszáll fölötte haza.
Animalis homo-t is említ a szentírás. Vannak ilyenek is.
Az animalis homo a természet szerint jól élhet, beillesztheti az
életet a hit keretébe is, de maradjon meg annál, ami neki való I
Ne haragudjék az animalis homo a spirituális homo-ra, ne
nehezteljen az ösztön az ideálra. Ismétlem, senki sincs köte-
lezve a magasabb tökélyre, aki nem való rá, az maradjon.
De másoknak is teljes szabadságot hagyjon s kívánjon neki
szerencsét, hogy jól járjanak.

Végzek, k. t. u., értsék meg gondolatomat. A szent
tisztaságot lelkes, tüzes, szenvedélyes odaadásnak és el-
jegyzésnek tartom. A szűzi lélek fején mirtuskoszorút látok,
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keblében vágyat, ajkán a szót hallom: Szeretlek téged,
lelkem jegyese, páratlanul. Szeretlek, mint szeretni szoktak
jegyesek, s lefoglallak magam számára, mert enyém vagy.
E szeretet szívemet melegíti; én úgy érzem, hogy teljesen
kitölt engem I Ettől a tűztől kigyulladnak a halvány arcok,
tisztulnak a félreértések, s a kritika azt kényszerül bevallani,
hogy így, az igazi eszményiség alapján, megáll a szűzi tiszta-
ság! Ha tehát a szent tisztaságot ki akarjuk fejleszteni
önmagunkban, akkor erre az alapra kell állnunk: lelkesülni,
átömleni, egybeolvadni, ez elvünk és irányunk. Ez a fölfogás
imádság és folytonos törekvés által vigasztaló és biztató és
bizalmas gondolatunkká válik, melyet megszeretünk úgy,
hogy megvalósítjuk. S nem fogj uk érezni, hogy rideg magányba,
rideg érzéketlenségbe, embertelen magaslatokra tévedtünk,
hanem ellenkezőleg, meleg, bensőséges lelkűiét lesz részünk, és
sejteni fogjuk, hogy talán ez az, amit az antifóna mond:
Veni electa mea et ponam in te thronum meum I

Pünkösd után 22. vasárnapra.
A szent tisztaság: szépség.

(1901)

K. T. U. ! Az angyali Fölségnek, a Boldogságos Szűz
Máriának egyszersmind angyali kíséret jár. Az angyali kísé-
retet a szűzies lelkek adják. Mi is azok akarunk lenni; tehát
angyalokká kell válnunk. És az Úr Jézus nem kevesebbet
mond az evangéliumban, mikor a tisztaságot dicséri: neque
nubent neque nubentur, séd erunt sicut angeli Dei. De épen
ez zavar minket, hogy erunt, post resurrectionem erunt!
Nem lehetne-e az ember ante resurrectionem angyallá?
Az egész egyház úgy érti a krisztusi szót, hogy az ember a
szent tisztaság által már itt a földön igazán angyalivá lesz, és
hogy kiverődik rajta az angyali léleknek két jellege: a szépség
és az erő! Hogy a szent tisztaságra fölbuzduljunk, ma ezt az
elsőt akarom kegyetek elé tárni.

A tiszta szűzi lélek a legszebb lélek. A szentírás maga
azon kezdi a tisztaság dicséretét: Oh quam pulchra est casta
generatio cum claritate. A szent tisztaságnak a szépsége az
érintetlen, tündöklő lelkiségben áll, mely az erkölcsöt a testen
átszívárogtatja, mint ahogy a lámpa fénye áttetszik a tej-
üvegen; a test is áttetsző lesz, az érzékiség homálya kiderül
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s a lélek önti ki reá báját; a tiszta lélekről el lehet mondani
azt, amit az Úr mond Szent Máténál (6, 22): ha szemed
tiszta, egész tested világos leszen. Igen, ha lelked tiszta,
tested világos leszen! Világos, s e réven kivetődik rajtad
anyád szépsége; a szeplőtelenül tiszta, világos test és lélek!
Különben nem hiszem, hogy a szűzi lélek szépségében kétel-
kednénk, mert hisz a múltkor a régi egyház egy szűzének
vértanúi alakjában lépett elénk a szűzi lélek képe, és az
Énekek éneke elvont kifejezései testet öltöttek Szent Ágnes-
ben. Láttuk a jegyest magát, láttuk hevülő arcát, láttuk a
mirtuskoszorút fején. Nézzék, szakasztott így néznek ki
a szűzies lelkek. Ezzel a valóságos alakkal lefegyverezhetünk
minden nehézséget, amely azzal áll elénk, hogy a szent tiszta-
ság kiveszíti az emberből az élet örömeit, meggyűlölteti vele
a szép földet, érzéketlenné teszi a napsugár és a világ iránt,
sötétséget borít szemeire. A római misekönyv egészen más
képet ad róluk: fényes, koszorús, drágaköves telkeknek
mondja őket. Nem borong rajtuk a világfájdalom árnyéka;
még a nevük sem sötét: Lucia, Caecilia, Agnes, Agatha,
Catharina (a tiszta) — e nevek mind fényt, jót, derűt, kedves-
séget emlegetnek. Nem is születtek ezek a gyönyörű lelkek
az Alpeseken túl, ahol köd jár, hanem Itália kék ege alatt,
piros rózsák között, és nem sötétlett egyiken sem a pesszimiz-
mus árnyéka. Nem ijesztette őket a vértanúságban a szomorú-
ság, nem a világtól való elszakadásnak komorsága; nem
sötétült el szemük keserű könnyek fátyolában; nem torzult
el arcuk a legnagyobb áldozat megpróbáltatásai közt. ők győ-
zedelmeskedtek a világon, mert győzött bennük a lélek a
testen, s vértanúk lettek, mert szűzi, szép lelkek voltak.
Nekünk tehát untig elég látni, hogy az igazi szépség arrafelé
jár; menjünk utána 1

De nekünk a tiszta telkekbe mélyebb bepillantásunk is
van. Mi tudjuk az okot is, hogy miért kell a szűz telkeknek
szépeknek lenniök? — Azért, mert a szűzies lelkek legalkal-
masabbak az Úr szeretetére. Már pedig a lélek legnagyobb
szépsége a caritas. Szép az Istent szerető lélek, szép ép azért,
mert szeret; ha nem szeret, szép nem is lehet. De ha a caritas
annyi mint egyesülés, mint odaadás és egymásba-olvadás,
a leggyengédebb s legtisztább, a caritas-ra a szűzies lélek lesz
hivatva. Mert ki mondhatja annyi joggal, mint ő: dilectus
meus mihi et ego illi? Kire illik inkább az, hogy illi soli servo
fidem? S főleg ki lesz képes az első és legfőbb parancsot úgy
teljesíteni, mint a szűzi lélek: diliges Dominum tuum ex



289

tota mente, ex toto corde, ex toto animo? Hol lesz az a tota
mens, ha nem az illibata mens az? Hol lesz az a totum cor,
ha nem a jegyes szíve az? Hol lesz az a totus animus, ha nem
lesz az, mely panaszkodik, hogy amore languet? 1

Eldöntötte ezt a kérdést már az Úr, mikor a regnum Dei-t
különösen övéknek mondta s az ellentétes bűnt a legtávolabb
kizárta belőle: «Neque adulteri neque molles regnum Dei
possidebunt». Eldöntötte akkor is, mikor a lélek vágyát a
mennyország után tíz szűznek képében léptette elénk, akik
nem alusznak, akik várják a jegyest, akiknek egész életük
vágy a mennyország után; s kik nemcsak várnak, hanem
eléje mennek, exierunt obviam. Az Úr ezzel is jelzi, hogy a
caritas pszichológiája a szűzies lélekben érvényesül legjobban:
gondolata, érzelme, vágya, szenvedélye, várakozása, foglal-
kozása egyetlen-egyre van központosítva: az Úrra! íme
feléje fordul a tota mens. Mint ahogy a jegyes jegyese felé
fordítja arcát: úgy fordítja feléje lelkét, egész lelkét; s vala-
mint mikor jegyeséhez fordul, szeme fölragyog, s különös él s
különös fény villan ki belőle: úgy a jegyesi, szűzi szeretettől
égő léleknek is fölragyog, s tüzet sugárzik szeme s lát sokat,
amit mások nem látnak. Intelligam in via immaculata, meg-
ismertem az Istent a tiszta életben. S a tiszta szívűekről mondja
a szentírás, hogy látni fogják az Istent. íme a tota mens az
iszapos folyású érzékiségben, a poros, ködös atmoszférában
nem is érvényesülhet; annak verőfényes tisztaság kell.

Szent Ágoston, az isteni szeretetnek theológusa még
radikálisabb. Nála a szeretet már nem is kellék, nála szeretni
annyi, mint látni: videre amare est. Azért aki látni akar,
szeressen; aki theológus kíván lenni, szeressen, s hogy jobban
szerethessen, szűzi lélek legyen. Mert Nazianzi Szent Gergely
szerint: Acuit ingenium castitas et facit ad coelos avolare
mentem. íme a szárnyaló ész angyali szárnyakon emelkedik
a magasba! S Szent Ágoston a theológia géniuszát a szüzesség
kezei közt és nevelésében látja fejlődni: «Castitas mentis
et interna pulchritudo, libertás angelica, quae facit doctores
et magistros et litteratos et philosophos et theologos, et omni-
modo eruditos» (t. 8. col. 283). íme az igazi theológia. az Isten
látása, a szüzesség nyomaiban nyílik meg.

S ha a szent tisztaság az észt fölvilágosítja, nem fogja-e
a szívet forróbb s mélyebb szeretetre alkalmassá tenni?!
Ki fog ex toto corde szeretni?! Senki úgy, mint a szűzi lélek.
Az Úr egész szívet keres: praebe mi fili, cor tuum mihi:
az Úr lefoglalja az egész szívet, ha így szól valakihez: Rosa
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mihi dulcis sponsa eris; de kérdem, kihez szólhat így? Kihez
máshoz, mint szűzi jegyeséhez, azokhoz, kik már átadták
neki szívüket. S viszont mi ragadja el, mi zárja el az isteni
Megváltótól a szívet? Megmondja Ozeás próféta: Pornicatio
et ebrietas auferunt cor. Elragadják a szívet; profanálják;
elrontják azt! Értem tehát már, hogy a tiszta szív az az
«egész szív», melyből Istent szeretni kell, s melyet az Úrnak
szeretete viszonoz; viszonoz annyira, hogy a szűzies szívekbe
zárkózik az antifóna szavai szerint: «Veni dilecta mea et
ponam in te thronum meum»; amint ezt már meg is tette,
mikor a földre jővén, az első Szűznek, a szüzek Szűzének szíve
alatt vett lakást, ott épített magának oltárt, ott volt otthon.
Igen, otthon lett a szűzies szívben, otthon lett ismét a földön
azóta, amikor mondta: «non permanebit spiritus meus in
homine, quia caro est!» S hol talál az Isten embert, ki nem
test? A szűzies nemzetség inkább szellemi, mint test!

Még valamit kíván az Isten-szeretet: «Diliges ex tota
anima». Mi az anima? Az a kedély; az a lágyság, bensőség,
érzékenység, az a szenvedély, finomság, mindaz, amitől meleg
lesz a szív, az ember szíve; amitől virágos lesz képzelete,
lágy a hangja; mindaz, amitől szárnya nő a gondolatnak,
amitől lendül a lélek; az a meleg, emberi szeretet. Szeresd az
Istent egész kedélyeddel. Ott lesz ez a kedély szerinti szeretet,
hol lendület van, ahol szárnyal a lélek, s ezt a szüzesség teszi
Nazianzi Szent Gergely szavai szerint: facit in coelum avo-
lare mentem; ők a jegyes után szárnyalnak már akkor,
mikor a földön élnek. S mit gondolsz, mi lesz azután? Éneket
énekelnek, melyet senki más nem tud, és követik a Bárányt,
bárhová megy. Hiába, mégis csak igaz: vulnerasti cor meum
soror mea sponsa a te beteged vagyok 1

Ennek a szűzies caritas-nak szellemét akarta az egyház
a papságba lehelni. Hisz klérus annyi mint pars Domini;
legyetek hát az Úréi; s a szelleme azt kiérezte, hogy az Úré
akkor lesz igazán s egészen, ha tiszta lesz. Senki sem vetheti
szemére, hogy nem értette meg a kereszténységet, legfeljebb
azt mondhatnák, hogy túlsókat akart. Egyenes és kíméletlen
volt követelése, magas volt igénye; de logikája ellen ki-
fogást nem tehetünk. Rávetette a szemét az első oltárra,
amely az incarnatio oltára, a Szűznek szíve, rávetette szemét
az első monstranciára, a szent Szűz kezeire, s e tekintet föl-
világosította az egyházat s tudtul adott neki mindent, s az
egyház meghajtotta fejét, s dacára a nehézségeknek, melyek
ijesztették s a szigor látszatának, melyet ráfoghattak, ki-
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mondta: legyen szűzies a papság, amely Krisztusnak szolgál.
S mintha csak föltétlenül szükséges s nélkülözhetetlen jellege
volna az egyházi rendnek a tisztaság: valamint senki sem tud
úgy érezni az egyházzal, mint a tiszta, szűzies papság, úgy
nem tudja az egyházat senki sem úgy gyűlölni, mint a tisztát-
lanság. Az rontja le a világtörténelmen végig oltárait; a
pogányság épúgy, mint a forradalom; az Venust és Dianát
állít Betlehem és Golgota oltáraira, ez kéjhölgyet a Notre
Dame főoltárára. Ahol azok állnak, ott a kereszténység
pusztul, ereje elvész, kegyelme terméketlen, Krisztus vére
erőtlen!

Ezt kell megértenünk, k. t. u. 1 Vannak a szellemnek is
útjai; a szellemi világban is van logikai egymásután s tör-
vényszerűség. Mikor az evangélium megőrzésére s a krisztusi
kegyelem közlésére Isten egyházat alapított a földön, lelki erőt
adott neki örökségül, mely legyőzze a világot és a testet;
de előbb a testet, azután a világot. Azért bíborpalástban
lép föl az egyház a világban, harcaiban lett e palást bíbor-
vörös vértanúinak vérétől; de ezt a palástot teleszőtte fehér
liliommal, úgy hogy az ember nem tudja, melyik az alap-
eszme, piros-e, fehér-e inkább? Tulajdonképen pedig az a
fehér és piros egy; egymásba van szőve, s aki az egyiknek
szálait ki akarná húzni, szétszaggatná a másikáét is. Ahol
a lilia virginum elhervadnak, ott a rosae martyrum is ki-
száradnak. Egyikét a másik nélkül föltalálni: vértanúi lelket
testiség nélkül, szűzies lelket áldozatkészség nélkül nem
lehet. Ez a lelkiség útja; ezen jár az egyház; a másik a
testiség útja; az a lápba visz; azon jár a világ, jár és gázol
benne a megfulladásig. A kultúrák a mezítelenség és a szem-
telenség jegye alá állnak; fővárosaink legmélyebb pontjaivá
válnak az erkölcsi süllyedésnek, hogy haldokló népeknek
festett arcú romlottsággal szolgáljanak. Innen árad szét a
pénzkereső napi sajtó révén a romlás a vidékre; egykrajcáros
lapokkal tesznek tönkre erkölcsöt, melyet kincsen venni nem
lehet. így lesznek hervadtak a szívek s fáradtak a fejek,
omne caput Ianguidum et omne cor moerens; így vesznek el
rothadásban a nemzetek s kifordulnak Babilon s Ninive falai:
cernimus mirantes, oppida posse móri.

Ennek a szellem telenségnek és meztelenségnek tulaj don-
képeni ellentéte a szüzesség, s ezt nem annyira hirdetni, mint
inkább élni kell 1 És kinek kell azt élnie? Elsősorban a klérus-
nak. A tisztátalan klérus az egyháznak s az emberiségnek
megmérgezője; mindenkinek, ki szereti az Istent s a lelkeket,
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hozzá kell látnia gyökeres kiirtásához. Λ tisztátlan klérus
az oltárok rombadöntője s Krisztusnak legalávalóbb ellen-
sége; mi lesz a világgal, melynek klérusa a pokol fenekére
való? Következőleg győződjenek meg: a tisztasággal élünk
és halunk! Azért el kell tölteniök szívüket szenvedélyes
szeretettel, érzékenységgel, finomsággal a szent tisztaság iránt,
mely egész életüket s fiziológiájukat is áthatja s önmeg-
tagadóbbakká, szerényekké, fegyelmezettekké neveli önöket.
Győződjenek meg, hogy képtelenek, alávalók, nyomo-
rultak lesznek, ha tisztátalanok lesznek, míg ellenben hősies
hasonmásaivá lesznek Krisztusnak, ha szeplőtelen lelket nevel-
nek magukban. Nevelje azt önökben ugyanaz, ki Jézust ne-
velte; kérjék szenvedélyes lángolással: Szűz Mária, én szűzies
lélek akarok lenni, azért tisztellek téged; a szenvedélyesen
tiszta lélek szenvedélyével viseltetem irántad, hogy hozzád
való közeledésemben fölébredjen bennem a tisztaság ösztöne
s érzéke. Vegye körül lelkemet a tiszta lelkek légköre; éljek
abból, amiből ők; szeressem a tisztát, a ragyogót, a tündöklőt;
utáljam az alacsonyt, a szennyeset, a nemtelent. Ez bennem
már nemcsak a szabad akarat, ez bennem érzék és természet.
Legyen ilyen a szeminárium szelleme, legyen ilyen a szeminá-
riumban nevelt kispapnak világa. Mondja mindenki magá-
ban: ha e világ színei és szenvedélyei nem foglalnak bennem
tért, inkább megyek, elmegyek, kilépek; mert ha a zászlót
lelkesen nem követem, álljak el tőle, de sárba tiporni azt a
szeplőtelen eszményt azon a tündöklő selymen nem akarom.
Isten engem úgy segéljen 1 A jóakaratú, buzgó ifjaknak, akik
egy életet akarnak szánni s föláldozni az Úrnak, annyit bizo-
nyára ad az Úr, hogy lelket ad nekik, melynek erejében vért,
testet, képzeletet, világot legyőzve, övéi legyenek. Ámen.

Pünkösd után 23. vasárnapra.
Az igazi élet kútforrása.

(1904)
K. H.! Halottas házba vezet a mai szent evangélium.

Szerető szülék egyetlen leánya, örömük, reményük, földi
mindenük ravatalon fekszik. Az enyészet fojtó szaga tölti be
a házat. Itt a halál tartja diadalát. Borzadva hagyjuk el a
halál kamráját és életet keresünk. Az Úr Jézus azért jött,
hogy életünk legyen. Ő is azt akarja, amit mi, hogy legyen
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életünk; adott hozzá kenyeret, az élet kenyerét. A zsoltáros
ígéri, hogy az Isten oly hatalmas, hogy a kőből vizet fakaszt
és a sziklából mézet ad és a pusztát kertté változtatja: rupem
in fontes aquarum, petram in stagnum; ígéri, hogy az élet-
telent föltámasztja s a meddőt megtermékenyíti; az isteni
Megváltó az Oltáriszentségben ezeket a nagy feladatokat
oldja meg a lelkekben, kik átadják magukat neki. Mert ha kő
is volt a lélek, forrást fakaszt belőle, s ha puszta is volt, éden-
kertet alkot benne. Teszi ezt az isteni Megváltó elsősorban
az által, hogy az eucharisztia által a hit szellemét fejleszti
bennünk, s erről már szóltam; azonban az élet nemcsak hit;
a szép élet az erkölcsi élet. A hit annak az életnek csak egy
tényezője, annak az édenkertnek csak egy virágos csemetéje.
Szép erkölcs, k. h.: ez a legszebb remekmű.

Van különféle szép remek márványból: pl. a medencére
szállt galambok a kapitóliumi múzeumban, a kígyókkal küz-
ködő Laokoon-csoport, Apolló vagy Héra; ezek remekek
márványból. Lehet a szépet kialakítania az embernek a maga
külsejében; lehet pl. valaki jó színész, aki nem márványban,
hanem saját megjelenéseinek hajlékonyságában alakít. Ala-
kíthat oly hűen, hogy benne szemléljük az illetőt. Lehet
festékkel is alakítani úgy, hogy az ember a képben a valóságot
véli látni. Ha lehet márványból és festékből s élő alakokból
remekműveket alkotni, hogyne lehetne azt abban a legreme-
kebb anyagban, abban a legszínpompásabb világban, melyet
léleknek neveznek! Szép lélek, tiszta erkölcs, harmonikus
élet, tiszta világ, ez az igazi remekmű. Azért az Úristen a
szobrokat, a képeket lenn hagyja, a színészek után nem
vágyik, de az ég múzeumába a szép lelkeket viszi át. Mert a
márvány-remekből meszet égethetnek, a képből rongy lehet,
az emberből is nyomorult teremtés válhatik, de a lélek, mely
az Úristen képére alakult, maradandó, örök emlék lesz. Tehát
tiszta erkölcs, szép ember, szép lélek, harmonikus lélek:
ez a remekmű, melyet az Úr Jézus élvez. Az erkölcstelen
ember az romlás és rothadás; nem alak, hanem alaktalanság;
nem ritmus, nem arány. Ott a test viaskodik a lélekkel; a
gondolatot elöli a szenvedély, az egyik szenvedély elöli a
másikat; az erkölcstelen ember egy khaotikus, rendezetlen
világ, hol erők küzdenek s kialakulni még nem bírnak...

S hol teremnek azok a szép lelkek? Mindennek megvan
a maga hazai földje; megvan zónája, ahol a napsugár úgy
éri, oly szög alatt, amint jó neki. Ha nincs a hazai földben a
növény, ha nincs a maga zónájában az élet, elcsenevész.
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Álljatok meg, k. h., a kis, takaros zsurlók előtt s gondoljátok
el, hogy voltak egyszer világok, mikor ezek a kis törpék
óriási fák voltak, mikor őserdőket képeztek, melyek kőszené-
ből mi most melegszünk! íme, mily törpék lettek azóta.
Tengődnek mint az apró mécses világa, melynek kéklő láng-
ját az olaj még nem nyelte el. Más csillagok voltak, más volt
a föld melege, mely a zsurlót fává nevelte. Nézzétek az orosz-
lánt valami állatseregletben, nézzétek ezt az ütött-kopott
állatot, fénytelen szemét. Nincs otthon, hisz ketrecben van.
Neki puszta kell, végtelen pusztaság 1 Nézzétek a halakat az
akváriumban; az üveg-fiókokban bugyborékol a sós víz, de
a fiók nem óceán. Vegyétek az embert, aki nagy városokban
pincelakásokban lakik s gyárakban dolgozik, ahol por és
füstfoszlány úszik a levegőben. Adjatok neki tiszta levegőt,
erdőt, napsugarat, adjatok neki életet, meleget: meglátjátok,
hogy mi lesz belőle.

Hát ha a zsurlónak kell a maga világa és az oroszlánnak
a maga pusztája és az embernek tiszta levegő: mi kell a tiszta
erkölcsnek? Van az erkölcsnek is hazai földje, zónája? Van
annak is üdesége, friss folyása? Annak is van! Legyetek meg-
győződve, sehol sincs az erény annyira otthon, mint az Oltári-
szentség atmoszférájában. K. Η.! akartok tiszta, harmonikus,
szép lelkek lenni, lépjetek be az eucharisztia légkörébe;
érezni fogjátok, hogy ez az, amire szükségtek van. Ott meg-
találtok mindent, ami erős lelki élethez kell; mindenekelőtt
nagy, széles látókört, nem fiókládát. Mert a léleknek az kell,
ami az oroszlánnak, ami a halnak: végtelen, boldogító szabad-
ság! Nem sötétség, nem lebuj, hanem napfény. És mi az
életre nézve a napsugár, az áttetszőség? Azok a nagy, felséges
gondolatok, melyek lelkűnkben teremtenek hatalmas világot,
azt az öntudatot, hogy Isten van veled, te szabad lény vagy.
Krisztus van veled, többet mondok, Krisztus van benned.
Te Cézárnál, Napóleonnál nagyobb vagy; nem a hatalmat,
hanem az élet szuverenitását véve. Te a szabadság gyermeke
vagy. Nemcsak a szabadságé, te az Isten gyermeke, az Isten
temploma vagy. A benned suttogó imát jobban becsüli az
Isten, mint Szent Péter templomát, mint a katakombákat.
És hol érzed azt, hogy benned ily érték rejlik, hogy benned
ily hatalom lakik? Hol érzed azt inkább, mint a szentáldozás-
ban? Ott ébred az ember saját méltóságának, gazdagságának,
istenfiúságának öntudatára. Ez jó neki.

Aki ezt meg nem érti, az elfonnyasztja a kereszténységet.
Nézzétek azokat a sötét szektákat, melyek nem értették meg
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az Úristen nagy gondolatait; a nagy világból csináltak ket-
recet és belegyömöszölték a lelket és megvonták tőle a nap-
sugárt; bizalmatlankodtak az Isten kegyelmében, az Isten
szeretetében. Még azok is elnyomorították az embert, kik
Szent Ágostonnal dicsekedtek s a kegyelmet dicsőíteni akar-
ták, s leghevesebb ellenségei voltak a Jézus Szíve tiszteletének.
Ó az ember bizalmatlankodik az Isten szeretetében, leeresz-
kedésében, a velünk való s bennünk lakó Krisztus őszintesé-
gében. Gyanakodom, hogy ez a nagy Isten megvet, hogy ez
az Úr Jézus, mikor az Oltáriszentséget rendelte, nem az én
számomra rendelte. Ez a hideg éj s sötét éjfél nem nekem való
világ. Futok ezekből a jégvermekből, ez oltároktól, e hideg
szikláktól. Nem fakadnak itt források, melyek föllocsolják
bennem az életet. Ó másmilyen a tiszta lelkek hazája! ott
fény van, meleg van.

Mi kell továbbá az életnek? Az életnek kellenek források,
melyek tiszta vizet adnak. Az élet nem a pusztáé. Nekünk
kellenek kutak, melyekben nincsenek tífusz-bacillusok; mert
aki azokból iszik, halált iszik. Források kellenek, melyek
képesek bennünk a tiszta erkölcsöt fejleszteni. Ezzel a szent
tisztaságra célzok, mert a szent tisztaság a legüdébb, a leg-
kedvesebb erkölcsösség. Az ember megvakul a szenvedélyek-
től, kivált a hatodik parancs elleni vétkektől; sűrű lesz vére
s kiszárad veleje. Belső világunk lapos és érzéki lesz, az élet
színtelen és nem méltó hozzánk. Mi locsolja föl ezt a száraz-
ságot? Az Oltáriszentség semmit sem lehel annyira, mint a
szent tisztaságot. Quid pulchrum ejus, quid bonum ejus, nisi
frumentum electorum et vinum germinans virgines. Ha van-
nak választott lelkek, ha vannak lelkek, melyeket a Ponti-
ficale Romanum «sublimiores animae» névvel jelez, ezek a
fensőbb lelkek, ezek a kiváltságos lelkek a szent tisztaság
kedvelői. Az Oltáriszentség a szeplőtelen érintetlenséget, a
lelki világnak szeplőtelen átlátszóságát teremti meg. Ahol
ez nincs, ott az erkölcsnek ereje, szépsége, harmóniája
hiányzik.

Mi kell még a szép belső világhoz? Meleg lendület.
A meleg, a hő csupa energia, a lendület csupa erő. Anélkül
szabad világ nincs, nincs kiindulás, lelkesülés és bátorság.
Az eucharisztia által lelkünkbe fektetett meleg és energia az
áldozat szelleme. Az embernek tűrni és szenvedni kell; s hogy
azt jól tehesse, meg kell találnia helyét, ahol fejének, szívének
nyugalmat talál, ahonnan erejét szívja. A mi szenvedő lelkünk-
nek megnyugvása az Úr Jézus szíve. Ha szívére borulok,
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szenvedésein megenyhül. Az a töviskoszorú, mely őt szúrja,
engem nem szúr; az a seb, mely őt döfi át, engem kímél.
A kereszt, melyet ő is hordoz, nekem könnyebb. Ez az érzés
nekem lendület és erő. Az áldozat ez érzelmeire akar minket
oktatni az isteni Megváltó, midőn azt mondja: Hoc facite
in meam commemorationem. A szent áldozás nem nélkülöz-
heti soha az Úr Jézus szenvedésének, türelmének motívumait.
Azokat onnan száműzni nem lehet. De a tűrés, a szenvedés
az áldozatnak csak alsóbb foka; van annak magasabb foka
is, s az az önkéntes áldozat. Ha az ember nemcsak tűr, mert
kereszt borul rá, hanem készakarva rászánja magát küzde-
lemre és szenvedésre egy nagyobb szeretetért, mely őt lelke-
síti; testet, érzékiséget, világot, amennyiben ezek lépcsők
lehetnek a léleknek, lábbal tapos, s azáltal önönmagát, lelkét,
életét fensőbbé varázsolja. Ez az áldozatkészség volt az egy-
háznak nagyszerű hozománya 1 Oh beatam Ecclesiam, kiált
föl Szent Ciprián; fűit quondam in operibus fratrum Candida,
nunc facta est in sanguine martyrum purpurea! Az egyház
ruhája fényes, ezüst és arany brokát: fűit quondam Candida,
a pünkösdi tűznek fényében; azután beleszőtte az Úristen
abba az arany és ezüst brokátba a tüzes rózsákat, a vérpiros
szálakat, s facta est purpurea 1 Minden lélek, amely az Úr
Jézust szereti, az áldozatos jelleget hordozza homlokán, s ez
a szentáldozásban verődik ki rajta, mely az embert becsüle-
tessé, harcra s áldozatra készségessé teszi. Itt teremnek azok,
akikre a költő szavait alkalmazhatjuk: «magnae animae
prodigi», kik pazarolják a lelket, az életet, de úgy, hogy azután
százszorosán megtérül az bennük. Amit adnak, azért száz-
szoros kárpótlást kapnak. Minden áldozat, minden önmeg-
tagadás fokozza az ember belső energiáját, a lélek küzdelmét
már is győzelemmel koronázza.

Valóban igaz tehát, hogy ha a zsurlónak van zónája és
korszaka, s az oroszlánnak hazája s a halnak óceánja, s az
egészséges embernek a maga légköre: úgy az erkölcsi életnek,
az erkölcsös léleknek is megvan a maga levegője, légköre,
fényes égboltja, üde forrásai és napfénye. Legyetek meg-
győződve, ti is azon mértékben lesztek szép lelkek, azon mér-
tékben alakultok ki Krisztus hasonmásaivá, amelyben a
szentáldozásból tudjátok meríteni az élet erejét; «mysterium
vitae erit vobis magnum praesidium vitae.»
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Pünkösd után 24. vasárnapra. 
Purgatórium.

(1902)
K. T. U. ! Az embernek földi életét méltán összehasonlít-

hatjuk az év szakaival. Van élet-tavaszunk, mikor megmozdul
bennünk az élet ereje és vágya s tehetségeink csirába, rügybe
vágyódnak; mikor a lélek hajlékony, érzékeny, illatos és ola-
jos lesz s hangulata is csupa erő, öröm, vágy; vágy a teljesebb
élet, a fejlődés után. Van az életnek is nyara, mikor a komoly
tevékenység terére lép, s megérlelteti magában az élet gyü-
mölcsét. Van az életnek ősze, levélhullása, fonnyadása, herva-
dása; ilyenkor hűl s szegényedik az élet, az ember életöröme
csökken, s ő maga érzi legjobban, hogy esteledik; éjjelei hosz-
szabbodnak, nappalai ködös borongásban állnak. Az életöröm
napja alacsonyan száll s nem pezsdítheti föl már az élet vá-
gyát. Az ily lélek fáradt s pihenni vágyik. S úgy-e, van az em-
beri életben tél is? Van, mikor a háza sírdomb, akár haraszt,
akár virág illatozik rajta.

S valamint az embernek földi életét, úgy hasonlóképen
egész exisztenciáját is — születésétől kezdve az örökkévalósá-
gon át végig — szintén párhuzamba állíthatjuk az év szakai-
val. Mert van a léleknek örök tavasza; ez a boldogult lélek
állapota, mikor örök örömben áll, és mégis örök öröm várakozik
még rá. Mert az a csodálatos az örök örömben, életben, hogy
jóllehet örökkévalóságban élünk, mégis az örökkévalóság
partján állunk, előttünk fekszik még mindig az egész örökké-
valóság! Fenséges kilátás a mérhetetlen életbe, mely az em-
beri lelket eltölti az örök ifjúság erőérzetével: Sanctorum ve-
lut aquilae iuventus renovabitur. A másik életben nyár nincs.
A nyarat egészen és teljesen a földre kell helyezni. De van a
másik életben is tél, a második halálnak iszonyú és szomorú
világa. Mikor a lélek él és önmagát feledni képtelen, mikor a
végtelenség neki végtelen keserűséggé válik. Secunda mors.
Hol van azonban, k. t. u„ az ősz, a levélhullásnak, a hervadt
létnek, a szegény, szomorú életnek szaka? Van-e ott túl is ősz?
Van-e ott is hervadó, borongó őszi táj? Van; az a purgatórium!

Ez alkalommal megragad a gondolat, hogy a tisztuló lé-
lek az örök életnek őszében áll, a szegénységnek, szomorúság-
nak, melankóliának, a levélhullásnak, a csupaszságnak szaká-
ban s következőleg, hogy a tisztuló lelkek mélyen szomorú lel-
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kék, melyeknek ha arcába nézünk, őszinte részvétre gerje-
dünk. Jólesik nekünk most novemberben az a részvét. Nem
lehet jobb helye a halottak napjának az évben, mint őszkor,
novemberben. Azért is, mert egy elmúlt, elsárgult, elhervadt
életre emlékeztet az őszi természet, s szomorú emlékeinknek
így támad alkalmas fekete kerete; de azért is, mert a hit rá-
mutat egy földöntúli állapotra, mely a lelkeknek ősze. Valóban
az ősz a bánatnak s melankóliának évszaka. Állítsák bele a
költőt, a vérző szíveket egy őszi tájba, ahol minden beteg,
minden sárgul; rajtuk is kiverődik önkénytelenül egy mélysé-
ges búbánat; beteg, fáradt lesz a lélek tőle. Olyan lesz már
itt, hát még ott, ahol az ősz kimondhatlanul érvényesül rajta.

A tisztítótűzben szenvedő lelkek az örök életnek őszében
állnak, ha a lelkületet s hangulatot tekintjük. Lelkűknek van-
nak virágai; hisz van szeretetük, reményük, de az érdem hím-
pora nem hull le rájuk. Tagadhatatlanul őszi virág a tisztuló
léleknek természetfölötti megnyilatkozása; szép a szirma, de
nem termékeny; érdeme nincs; gyümölcsöt nem hozhat. Le-
veleik lehullnak; ott fönn az Isten gyermekeinek házában, az
egyházban, ezer póruson át szívta az ég világosságát magába;
kifeszülhetett szent vágyakban, s szinte fűrdött kegyelmek-
ben, a hit fényében s az élet vizeiben, itt pedig hervadt min-
dene; ott feldolgozta magában az Isten kegyelmét erővé és
életté; itt a kegyelem rendkívül gyéren folyik, csak épen annyi
van belőle, amennyi kell, hogy a lélek a természetfölötti rend-
ben tengjen. Szomorú és terméketlen a föld is, terra miseriae.
Patakok nem lejtenek rajta, források nem szívárognak benne.
Az isteni szeretet a tisztítótűz világában is honol; hogyne,
hiszen Isten-szerető lelkeknek világa ez; de a szeretetnek ez a
napfénye fátyolos, köd borítja 1 Hogyne volnának tehát szo-
morúak a lelkek, mikor érzik szegénységüket, hervadásukat,
mikor életük le van kötve s világosságuk homálybá vész? Ha
kevés a fény, akkor hervad az élet; ha kevés a meleg, elcsene-
vész az élet, nem pezsdül föl a vér, nem örül a lélek; ha alant
száll a nap, az éj deres és fagyos s a dértől borzong minden
élet. S nemde ilyen a tisztuló lélek élete; az isteni kegyelem
fénykévéi helyett árnyékok esnek rá s ez árnyakból a lélek
öntudatában gyötrő kínok válnak. Értjük-e, hogy e hűlő, ez
élettelen lét panaszát hangoztatja Ezekiás éneke: Ego dixi:
in dimidio dierum meorum vadam ad portás inferi. Quaesivi
residuum annorum meorum, dixi: non videbo Dominum in
terra viventium . .. Generatio mea ablata est et convoluta est
a me quasi tabernaculum pastorum. Az élők földjétől való el-
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válásnak szomorúsága a tisztítűzbe kíséri a lelket. A tenyeren
hordozott vándor sötét, rideg világba vetődik, hol nem kegye-
lik, hol az Urat nem látja, ő, kit úgy szerettek, kegyeltek, be-
céztek ott fönn. Hej, az akkor volt, mikor még az Isten szere-
tetének szelíd mécsese függött feje fölött, elgondolja Jóbbal,
mely biztatott, s melegített; milyen világ volt az!

S ne csodálkozzunk, hogy e szent és mély szomorúság oly
lelkeket gyötörhet, kiket az Úr szeret, kik kevésre tán már
színe látásán örvendezni fognak. E szent és mély szomorúság
nagyon érthető, mert az Isten nekik még nem szeretet és bol-
dogság, hanem szükségesség és metafizika.

Úgy áll velük szemben az Úr, mint az örök szükségesség,
mint a kétszerkettő négy, mely érvényesül a fizikai létben
épúgy, mint a morálisban. Ez utóbbiban mint cél, mint rend,
mint összefüggés érvényesül olyképen, hogy ami a rendet meg-
tartja, az célt ér, s ami pedig nem tartja, vagy amennyiben
nem tartja, az vagy egészen, vagy részben célt nem ér. Célt
érni annyit tesz, mint boldognak lenni, s abban a mértékben,
melyben célt nem érünk, csikorog, zúzódik a létünk, mint
malomkövek közt a búzamag; s ez fáj! Igen, ez fáj; de a szük-
ségesség azt nem nézi, az csak a dolgok valóságát tekinti. Már
itt a földön sem néz egyebet. Nem nézi a betegnek fájdalmát;
nem tekinti a siránkozónak bánatát; nem a fuldoklónak eről-
ködéseit; nem a haldoklónak könnyeit; csak egyet néz, azt,
vájjon megfelel-e a lét követelményeinek ez a valóság; ha
megfelel, megáll; ha meg nem felel, elpusztul.

Sok botrányra ad okot e zord szükségesség, mely alatt
nyögünk, könnyezünk, verejtékezünk; melyet a Gondviselés-
sel megegyeztetni nem tudunk; pedig ez is a Gondviselésnek
egyik tényezője s a világ tökéletesedésének hatalmas lendí-
tője. Mindegy: e szigorú Isten-arccal mindenütt találkozunk;
nem moccan meg rajta egy ideg sem; vonásai ridegek, kemé-
nyek. Szemei csak az egyenlőségre néznek, arra, hogy mit kí-
ván az örök szükségesség, s e tartozást kiveszi rajtunk:... donee
redderet ultimum quadrantem 1 Nekünk ez még titok; mi azt
még nem értjük. A Gondviselés nehézségei e titoknak árnyé-
kai; biztos vagyok benne, hogy az örök szükségesség, a vég-
telen valóság kérhetlen követelései támasztják a mi nehéz-
ségeinket s borítják el a gondviselő, a szerető Isten arcát lel-
kűnkben. A tisztuló lelkek már értik ezt; az Isten úgy néz le
reájuk, mint az örök szükségesség, melyben kegyelem nin-
csen. Az isteni arc vonásai hidegek, mint a jég, ridegek, mint
a tél, sötétek, mint az éj. Ó, mennyire érzik, hogy teremtmé-
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nyék! Mennyire érzik, hogy végtelen az Úr, kinek szolgálnunk
kell, vagy szeretetben, vagy igazsága előtt keserves meghódo-
lásban. Iratus Dominus, tradidit ilium tortoribus; itt a földön
haragja szívesen engesztelődik, szinte várja azt; a kárhozat-
ban haragja féktelen, mint az enyészet; van azonkívül még
egy harmadik harag, mely szintén a szükségességből veszi mo-
tívumait, de mely véget ér 1 E szigorú, e kérlelhetlen Isten-
arctól elborul a lélek, megdermed, elsenyved... tehát szenved.

Kicsoda képes e szomorúság mélységét kimeríteni? Ki e
lelkeket megsegíteni és vigasztalni? I Tudjuk a hitből, hogy
mi segíthetünk rajtuk. De engedjétek meg kedves, szomorú
lelkek, hogy közvetlenül nem a ti boldog talanságtokat, hanem
a mi boldogságunkat olvassam le rólatok. Ti, szomorú lelkek,
az érdemek, az erényes cselekedetek terméketlen földjén, a
hervadt élet honában, ti tudjátok azt fölérteni, hogy mily nagy
kegyelem az, napsugárban, rózsák közt élni. Mily nagy jótéte-
mény itt a földön élni, hol az Isten szeretete vesz körül, hol
életet lélegzünk, s lépten-nyomon virágok nyílnak lábunk alatt,
s jótettek érdemei kínálkoznak. Az élet vágya kitör a pogány-
ságtól eltorzított hitregékben s Achilles vágyódik a szép föld
után; inkább akar zsellér lenni itt, mint ott király. Ezekiás-
ból kitör az élet ösztöne s ragaszkodva a szép élethez, emlékez-
teti az Urat: Quia non infernus confitebitur tibi, neque mors
laudabit te; non expectabunt, qui descendunt in lacum, veri-
tatem tuam. S úgy-e, Uram, te lelkes és nem szomorú, te élet-
teljes s nem szomorú, hervadt lelkeket akarsz? no hát: vivens,
vivens ipse confitebitur tibi sicut et ego hódié. Ó, a lelkek mé-
lyében visszhangzik ez a szó: vivens ... vivens ipse confite-
bitur tibi! Gondolnak vissza a szép tavaszra, ifjúságuk nap-
jaira, egészségük örömeire, vándorútjuk kegyelmeire, ők tud-
ják megbecsülni az érdemeket szerző életet, melyet mi élünk 1
S ha rájuk gondolunk, megszeretjük e szép életet, megismer-
jük annak igaz értékét, azt, hogy virágozhatik s gyümölcsöt
hozhat. Elmerülve e mély melankóliába, egy életnek hervadó,
sárguló őszébe, megértjük, hogy mily kincs az élet, s mily bol-
dogság az, hogy Istennek élhetünk. Elragad minket a teljes,
a gazdag élet vágya, s futunk, iszonyodunk a haldoklástól.
Meine Seele muss im ewigen Frühling stehen, írja Nietzsche
tizenötéves korában, denn wenn erst die rosige Blütezeit vor-
über ist, dann ist auch mein Leben vorüber.

Íme, k. t. u. 1, hol szeretjük meg az életet? A halál árnyé-
kában! Hol szeretjük meg a tavaszt? A sárguló ősznek bete-
ges, fáradt világában! Mi a purgatóriumból úgy ébredünk
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jelen helyzetünk méltatására és nagyrabecsülésére, mint
ahogy a dobsinai jégbarlangból kijövünk júliusban a virágos,
illatos hegyoldalra; harangvirágok köszöntenek, madárdal,
napsugár üdvözöl, s kimondhatlan báj és kéj tölti el szívün-
ket. A purgatóriumból úgy térünk vissza e szép földre, mint
ahogy a Vince-egyleti tag tér vissza a szegények kunyhóiból
szobájába; mily gazdag vagyok, gondolja magában, mily bol-
dog, mily erős, mily szerencsés! A legegyszerűbb szobában is
gazdagnak érzi magát, s az élet reakciója a szemlélt nyomo-
rúsággal szemben mint boldogság és megelégedettség jelent-
kezik lelkében. így olvasom a tisztuló telkeknek szomorú
ábrázatáról a mi boldogságunkat; hervadó életük a mi tava-
szunkat, őszi világuk a mi szép földünket juttatja eszünkbe,
ahol minden világos, derült, napsugaras; hol az embert sze-
reti az Isten, ahol a szegény is kimondhatlanul gazdag, hiszen
szent és buzgó lehet.

Azonban érzem, hogy nagyon önző volnék, ha a szomorú
lelkek arcáról csak a mi boldogságunkat olvasnám le; önző,
durva, sértő lennék, ha meg nem szánnám őket, s ha boldogi-
tásukról nem gondoskodnám; egyoldalú is volnék, ki mikor
az arcokba néz, csak a szomorúságot veszi észre rajtuk, holott
van azokon az arcokon még egy más, szívet-lelket meghódító
vonás, mely reájuk tereli a figyelmet s irántuk fölébreszti ér-
deklődésünket, s az az, hogy az a szomorúság egy szerető szo-
morúság, ha szabad mondanom: szép szomorúság. A tisztuló
lelkek szép lelkek, hiszen Istennek gyermekei, s bár a tisztító-
tűzben szenvednek, angyalokéknál magasabb kegyelemnek
örvendhetnek. Úgy képzelem magamnak a tisztuló lelket,
mint egy gyászfátyollal leborított angyalarcot. Szép, szomorú
angyalarcot! Hogy e szomorúság a lélek szépségét ki nem olt-
hatja, az abból is világos, hogy ez a szomorúság a boldogság
tornácában ül s szívében hordozza az örök öröm tudását.
Ó, mily nemes, szent szomorúság, mily szomorú szépség!
A tisztuló lélek az örök boldogság tornácában ül s tudja, hogy
nem is sokára örökké boldog lesz. Vájjon nem boldog-e már
akkor, mikor boldogság öntudatában él? Hogyan is lehet szo-
morú, mikor tudja, hogy övé a boldogság! Csak az emberi szív
rejthet magában ily ellentéteket; hogy szomorú és boldog is
lehet. Nem képzelhetem magamnak azt a lelket, mely tudja,
hogy boldog lesz örökké, hogy az az örök boldogság már szinte
várja, s hogy azt nem ragadja el senki tőle, nem képzelhetem
el máskép, mint úgy, hogy ha szomorú is, de lelkében cseng
már diadaléneke. Mit gondolnak, mily szomorúság ez? Úgy
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látszik nekem, hogy e tekintetben a lélek hasonlít az Úr Jézus
Szent Szívéhez, amely örökké boldog és mégis tövissel koszo-
rús, amely dicsőséges s mégis vágyik s keresi az embert. Jézus
boldog és szomorú; ezek a lelkek pedig szomorúak, de vala-
miképen boldogok.

Ezt fölérteni nem igen fogjuk; némi irányításul szolgál-
jon az a gondolat, hogy az egy más világ; az ellentétek világa,
a legmélyebb szenvedélyek világa; legmélyebbeknek mondom,
mert mi lehet oly mély, mint az örök élet vágya az örök élet
küszöbén l ahol gondolat, érzelem, múlt, jelen, jövő egy vég-
telen vággyá nő, mely a perceket örökkévalóságokká nyújtja:
a nélkülözés és várakozás örökkévalóságaivá. Ezeket a jelle-
geket kell összekötnünk, hogy a tisztítótűzben szenvedő lel-
keket bensőségesen szerethessük; épen ez ellentétek teszik
őket előttünk érdekesekké és kedvesekké: megesik az ember
szíve ezen a szomorúságon, de ugyanakkor megszereti ezt az
elragadóan szép szomorúságot. S minél jobban megszereti a
szenvedő lelkeket, annál többet tesz majd értük; nemcsak
részvéttel, hanem valóságos lelkesüléssel viseltetik irántuk.
Mintha csak jobban vonzódnék a szépség iránt, mely szomor-
lcodik; mintha kiérezné, hogy közelebb áll hozzá, mert rászo-
rul. Nemes büszkeséggel telik el a lelkem, ha elgondolom, hogy
én is tehetek értük valamit; a gyászfátyolt elemelhetem a
szép arcról s a boldogság derűjét önthetem ki rá. Ráadhatom
a babérkoszorút s pálmaágat nyújtok neki; bevezetem az
örök boldogság nyíló ajtaján s még meghallom a diadalének
bekezdő szavát: benedictio et claritas... s úgy érzem, hogy
abból én is kapok részt.

Rajta tehát, k. t. u., dolgozzunk, hogy a szomorúság
derüljön, a szegénység tűnjék, az ősz kitavaszodjék, a herva-
dást virágzás, a szükségesség nyomását pedig a szeretet öle-
lése váltsa föl! Ha ez érzelmekkel tekintünk oda túlra, úgy
látszik nekünk, mintha a tisztítótűz távolodnék a pokoltól, s
a szomorú életen a megnyugvás szépsége ömlenék el, mely
azonban csak fölszítja buzgalmunkat s mélyebb benyomást
tesz ránk, mint a kietlen szenvedés. Szeressünk, dolgozzunk,
imádkozzunk; kin és szeretet egyaránt késztessenek erre!
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Pünkösd után 25. vasárnapra.
I. A szent tisztaság: erő.

(1901)

K. T. U. ! Említettem, hogy a szent tisztaságnak két
jellege van: az egyik a szépség, a másik az erő; a szépségről
már értekeztem, hanem erejéről még nem emlékeztem. Ezt
kívánom most megtenni.

Gondolom, hogy a szent tisztaság egy hatalmas és küz-
delmes erő. Nagy erő, amely nem tör és zúz, hanem amely
alkot nagyot. Alkotása az, melyet Szent Bernát jellemez:
Ex homine angelum facit; alkotása remekmű. Felemeli,
fénnyel átjárja, megnemesíti az embert. Alkot paradicsomot
ott, ahol mocsár volt, alkot templomot, ahol pusztaság volt.
És mialatt ezt a paradicsomot megalkotja, lábai egyre
mocsárban állnak, értem ezalatt az érzéki természet meg-
zavarodásait. Különös erő ez a tisztaság, olyan mint a gyökér;
csodálatos mint az élet; a gyökér maga mindig nyirkos
földbe mélyed; gyönyörű színeket, remekszövésű virágokat,
szép formákat rejt magában, de a nyirkos földben mind e
szépségből nem látni semmit; egyet venni észre rajta, hogy
kihajtani igyekszik, hogy napsugárt keres. így fejlődik ki
pompás liliommá a szent tisztaság, bár a lélek gyökere az
érzékiség nyirkos földjébe temetkezik. Azonban én most
nem ezt akarom kiemelni, nem azt az alkotó, teremtő, lelket
fejlesztő erőt, hanem azt az erőt, melynek hatalmában az
emberből küzdelmes, törtető lélek lesz; azt az erőt, mely
mindig küzd és szerencsésen győz; azt az erőt, mely a szent-
írás első lapjain lép elénk, mint győzedelmes, ördögfejet zúzó
erő, és amelyet később a szentírás emleget, mikor mondja:
Quae est ista... sicut acies ordinata? Ki az a küzdelmes
szűz, a lelkes telkeknek vezetője, a győzedelmes lelkek
vezére?!

Gondolom tehát, hogy a szent tisztaság a legküzdelme-
sebb erény. Mert egy erénynek sem kell annyit küzdenie,
egynek sem annyi kísértést, annyi harcot kiállania, mint a
tisztaságnak. Az érzékiség és alacsony ösztönök hadosztályai-
val áll szemben s védi az eszményi szépet. A képzelet s az
érzéki vágyak ráröpítik tüzes nyilaikat, s a tüzes nyílzápor·
ban áll az erény sisakkal fején, vérttel mellén, pajzzsal a
karján, thorace iustitiae, és kezében az Isten igéjének kardjá-
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val. Értem ezalatt a fegyelmezettséget, mely pajzsként
borítja a testet, értem az önmegtagadás vértjét s az Isten
igéjét, amellyel visszaveti és parírozza a csapásokat. A szent
tisztaság úgy lép elém, mint a makkabeusi angyal, aki ragyogó
ruhában, de karddal kezében áll a csaták élén. Mennyi kísértet
támad föl lelkűnkben egy emberöltőn át; ki fogja azokat
megszámlálni? De hát hős-e az, aki számlálja a dárdákat és
a golyókat a csatamezőn? Ügy tartja, hogy harcban és küz-
delemben állván, annak úgy kell lennie, máskép nem lehet.
Vannak dolgok, amiket nem szokás számlálni: ilyenek az
esőcseppek, hullámok, levelek, hajszálak, s a lélek világában
kegyelmek és kísértetek. Lehet, szabad panaszkodni, tessék;
hiszen Szent Pál is panaszkodott; de vigyázzunk, hogy
igazságtalanok ne legyünk senki iránt, önmagunk iránt sem,
kik harcra termettünk, a természet ellen sem, mert annak
épen az a természete, hogy concupiscat. Hálásak vagyunk
Szent Pál iránt, hogy panaszkodott, de nagyon nem akarjuk
ebben utánozni. Hálásak vagyunk a kezdők miatt, hogy el
ne riadjanak, és a szentek miatt, hogy ldsérteteiken meg ne
botránkozzanak; hanem tudják meg szentek és nem-szentek,
hogy harc és küzdelem az erény élete.

S ha küzdelem az élet, ugyan kérdezzük-e majd, hogy
meddig kell küzdenünk? Talán csak addig, míg az ifjúság
izzó ösztönein, a férfiság meleg vágyain átesünk? Talán
csak addig, míg a tomboló erő szakain átsietünk, hogy az
élet komolyságába hajoljon át életünk? Nincs kor, nincs év,
mely a kísértetek alól ki volna véve; mert valamint a hamu
alatt is izzik a parázs, úgy az öregkorban is jelentkezik a
kísértés. Vagy köthetünk-e fegyverszünetet a vérrel, az ösz-
tönökkel, a hajlamokkal? De hiszen akkor szüneteltetnők
az egész életet! Hiába keresünk, hiába kérdezzük; nincs
fegyverszünet, nincs privilégium, mely a tisztaság harcias
erényét békéről biztosítaná 1 De van talán sabbath, van
ünnep, vannak szent idők? Vannak talán szent karácsonyi
éjek, áhítatos húsvéti vigíliák, melyeken kialszik az érzéki-
ség tüze? Ne kérdezd, ne ámítsd magadat; esetleg a húsvét
s a karácsony a legháborúsabb nap lehet, ami illeti a kísér-
téseket. Az oltárnál is lehet az ember lelke mocsáros; érzi,
mennyire ellenkezik érzelme, hajlama a hely szentségével;
de nem segíthet rajta. Nincs szent idő, nincsenek szent helyek,
nincs szent föld, nincsenek privilégiumos oltárok a kísérté-
sekkel szemben.

De annak így kell lenni, és azon nem szabad botránkozni,
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és az ember mindig azt gondolja, én angyal vagyok, jóllehet
harcban állok; tündöklő a ruhám, jóllehet az érzékiség sötét-
sége veti rám árnyékát, s nem érzem magam kisebbnek, míg
így küzdők, sőt el vagyok ragadtatva ezen erénynek hősies
kitartásától s gyökeres ellenkezésétől. Kedvem telik a lélek-
ben a testtel szemben, s bizonyára az Úristennek is kedve
telik benne. Kedve telik e virrasztó, éber erőben, mely cso-
dálatos hűséggel éjjel-nappal, esőben-viharban egyre ott áll
a gáton s őrzi a zsilipeket, melyek a sárözönt visszatartják.
Kedve telik ez őrszemben, mely védi s őrzi az ő eleven tem-
plomát; annak nincs pihenője; mert valamint a tenger
éjjel-nappal mossa a partot, épúgy az emberben a vér árama
s az érzékiség ösztönei egyre alá akarják mosni az Isten
templomát; de az őrszem virraszt s dárdájára támaszkodva
szemmel kíséri az ellenség mozdulatát.

S miután minden életmód visszahat az emberre, annak
gondolkozására, érzésére, sőt testtartására s viselkedésére is:
nem csoda, hogy a szent tisztaságnak is befolyása van az
egész emberre, kihat testére s lelkére; erő ez, mely megvasalja
s külsőleg is más formába önti az embert. Nem is lehet az
máskép. A tiszta öntudatnak ily szeplőtelen megőrzése, az
erkölcsi érzéknek folytonos ébersége és az erkölcsi igények ily
hűséges teljesítése visszahat az emberre. Visszahat testére
és hajlékonnyá, erőssé, edzetté, valamiképen romlatlanná
teszi, ad neki valamit abból az integritásból, amelyet az első
ember bírt, s melyet a költő is érthetett, mikor mondta:
integer vitae scelerisque purus; test, melynek a vére is tiszta;
melynek diétája: múlta túlit fecitque puer, sudavit et alsit,
abstinuit Venere et vino. S e fegyelmezett testben lakik a
fegyelmezett lélek, melynek gondolatán, érzésén, viseletén
megérzik a Lélek fegyelme, a disciplina Spiritus, mely mint
az olympiai küzdők szintén fölkeni magát olajjal, oleo laeti-
tiae, az ima szellemével. A szent tisztaság a lelket erőssé,
úri lélekké neveli s állhatatosságot ad neki a természet inga-
tag elváltozásai közt. S lévén a fegyelem a lelkülete s a küz-
delem a természete, nem csoda, ha kivált egy jelleg emelke-
dik ki rajta: az áldozat szelleme! Az egyház kiérezte már
régen, hogy az áldozat sugallataira a tiszta lelkek a legalkal-
masabbak, mert a tapasztalat is úgy mutatta, hogy a leg-
szebb vértanúi pálmák a szüzek kezében lengtek. A szüzesség
kezdet óta nagyszerű csatákat vívott az arénákon; egyszerű
leányokat és ifjakat, sőt gyermekeket avatott hősökké.
S az egyház gyönyörködhetett lelkeken, kikről énekelte:
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duplici palma beatae! Higgyék el, az áldozat szelleme most
is ugyanazokon a nyomokon jár. Áldozatra szükség van;
a küzdelem megmaradt, csak az aréna változott. A közélet s
a magánélet küzdőterein most is vívnak lelkek, s áldozataik
nem vérben, hanem verejtékben váltódnak ki, s higgyék el,
hogy az áldozatoknak leglendületesebb nemét ép a szűzi
tisztaság hozza; ahol áldozat, nagy áldozatok, ahol áldozatos
élet kellenek nagy célokért, ott a lelki függetlenségnek ez
a faja áll a küszködő lelkek élén, melyet szűzi tisztaságnak
hivnak. Ez az erény, mely nyomorult korokban is mindig
epikai nagyságba öltözik s a gyönge, búsongó lelkeket meg-
vigasztalja és föllelkesíti.

S hogy némi fogalmat adiak hősies lelkületéről, ugyan
tekintsenek végig a világon, Ázsián, afrikai vadságon, dél-
amerikai elmaradottságon, ausztráliai állatiasságon, kicsoda
fogja kezébe s viszi az evangélium mécsesét? Kicsoda jár
járatlan utakon elvadult lelkek után? Ki az? Ki az? Kicsoda
áhítozik még a XX. században a vértanúság pálmája után?
A tudomány borostyánt keres, a hadviselés és kormányzás
a dicsőség pálmája után vágyik: de a vértanúság pálmáját
az evangéliumi tisztaság keresi; tündöklő, fehér ruhába
öltöznek, kik «nagy szorongattatásból jönnek, et pálmáé in
manibus eorum». Kicsoda áll be a legszerencsésebb hivatás-
sal a nyomorultaknak, a szegényeknek, a dögvészeseknek,
leprásoknak, gyógyíthatatlanoknak szolgálatába? Kinek áll
jól a hősies szeretetreméltóság, ez a lelki függetlenség, hogy
affektálás nélkül szeresse azt, akit a földön senki sem szeret?
Ki szeressen úgy, ha nem az, akinek a földön szeretetét lekötő
párja nincs? Ki szeressen úgy, ha nem az, ki szeretetét Isten-
nek szentelte? Ahol élet forog veszélyben a szeretet szolgála-
tában, kinek élete alkalmasabb a szent áldozatra, ha nem a
szűznek élete? Nézzétek a keresztény szeretet szenvedélyes-
ségét, hekatombákat szed szűzies életekből kárpótlásul mind-
azokért az életekért, melyeket a szent tisztaság vett oltal-
mába s őriz, véd pusztulástól s haláltól!

Kivált pedig a lelkek szolgálatára s a lelkek mentésére
hivatott a szűziesség. A szent tisztaság kiemeli s fölmagasztalja
az embert s alkalmassá teszi őt, hogy a nép bizalma feléje
forduljon. Függetleníti őt a családi kör szeretetétől; kiveszi
a szerető hitves, a gyermekek karjaiból, hogy sokaknak szere-
tetére és szolgálatára képesítse. A szerencsétlenek hozzásiet-
nek; mert remélik, hogy aki mást nem szeret az élet odaadásá-
val, az őket szereti. A bűnösök hozzá mennek; letérdel előtte
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a reszkető leány, az őszbecsavarodó agg; kitárják titkaikat
a hányatott lelkek, keresik Krisztusnak vigaszát; de azt
azért keresik nála, mert gondolják, hogy ő nemcsak pap, de
méltó pap; sazt, hogy méltó pap, tiszta életéből következtetik.
Az Úr Jézus az áldozatnak s a lelkek szeretetének szellemét
várja tőlünk; jó pásztorokat akar adni népének, qui animam
ponunt pro ovibus suis. Ordinációnkban mondja: áldoza-
tommá teszlek, légy szabad és független; ahová rendellek,
mész: beteghez, szegényhez, hitetlenhez, vadhoz; kórházba,
üregekbe, lebujokba; életedet kívánom.

És mikor ily nagy igényt támaszt, szinte megfélemlítve
mondjuk: Uram, adj előbb hősies lelket; s az Úr azt feleli:
Adok neked tiszta lelket, ha azt megőrződ, hős leszesz! Ha
pedig tisztátlan leszesz, tönkre mész 1 Tönkre egészen 1S való-
ban higgyék el, nincs erény tisztaság nélkül, az erkölcsiség-
nek éltető idege, valamiképen alapja a tisztaság. E nélkül
semmiféle erény nem exisztál, sem hit, sem remény, sem
buzgóság! Ügy rémlik nekem, hogy a tisztaság az a fortis
armatus, qui dum custodit atrium suum, in pace sunt ea,
quae possidet. Az erény nagy templomának tornácában a
szent tisztaság. Valamint Milton Elveszett paradicsomában
a pokol kapuja előtt két szörny alak áll: a halál és a bűn,
épúgy az el nem vesztett paradicsom ajtajában a tiszta
szívnek, az Isten országának tornácában is áll egy kerub,
a szent tisztaság; és ha ezt a kerubot az ármány megejti,
akkor vége a tiszta szívnek, de vége az erénynek is. Az egész
világ tapasztalata bizonyítja, hogy a hitetlenségnek átlag
a tisztátlanság az oka. A hit csak a tiszta lelkek egén ragyog,
oly lelkekén, kik az eget nézik, s nem terpeszkednek el a föl-
dön. Ezt szinte fölösleges bizonyitani; mert a hitnek fölfelé
törő lélek kell, ha megtörték égbetörő ösztöneit, elhomályo-
sították szemeiben a hit eszményeit. Nézzék meg jól, hogy
miféle nyomokon jár a hitetlenség, s meglátják, hogy az
állatnak, az erkölcstelenségnek nyomain. Az erkölcstelenség
borít éjt a lélekre s kialszik tőle a hit fénye. Nocte Moab
cecidit, nocte cecidit murus eius! Éjjel dőlt le a város fala.
Valóban az erény gátját, az Isten templomának falát kidönti
az érzékiség sötét hatalma. Szent Ambrus azt mondja Sala-
monról: Uti coepit luxuriari, coepit deviare a fide. Mikor
elkezdett paráználkodni, elkezdett hitetlenkedni. A gon-
dolatok közt is van rokonság, s ugyan mi lehetne rokona
az érzékiségnek s bujaságnak? Vájjon az Isten-félelem,
a pokol? Vagy az Isten tagadása s a pokol ignorálása? Bizo-
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nyára ez utóbbi! Kimutatja ezt a szentírás is, mikor Zsu-
zsanna történetében így jellemzi a véneket: exarserunt in
concupiscentiam et everterunt sensum suum et declinaverunt
oculos suos, ut non viderent coelum, neque recordarentur
iudiciorum iustorum; a rossz, tisztességtelen lelkttlet miatt
nem emelték föl a szemeiket az égre s nem gondoltak az
Isten örök ítéletére. Nem is kell ahhoz más; csak le kell
nézni, s elvesztünk. S mikor az ember leszegzi tekintetét az
égről a földre, hite kialudt. Nemde ez az aposztaziák törté-
nete Salamontól végig az utolsó hitehagyott papig; vala-
mennyien a tisztátlanság útjain járnak. K. T. U., nincs hit
tisztaság nélkül; legalább is süppedékes alapon áll az erkölcs-
telen embernek hite.

S mit gondolnak, van-e papi buzgalom szeplőtelen tiszta-
ság nélkül. A lelki életben sok eshetőség van, s anomáliák
tarkítják a szabályokat; de csak egyet említek: apostolokat
nemcsak Isten avat, hanem a nép bizalma is. Apostolnak
lenni, az kettőn fordul meg: buzgalmon és bizalmon. A szen-
vedő lelkek bizalmának alapja bizonyára az Ür Jézus hatalma
és intézménye; de ami őket közvetlenül vonzza, az az apos-
toli férfiú erénye, s ha egyáltalában lelkét embernek kell
kitárnia, akkor tiszta, nem pedig sárban fetrengő lelket
keres. Az emberek bizalma oly férfiak felé fordul, akikről
mondhatják: ezek több, ezek különb emberek! S az ember
több-ember, különb-ember csakis szelleme, erényes élete
által, s elsősorban a tisztaság által lehet. Egészen az történik
a modern világban, ami a marabout-indiánoknál történt,
akik midőn a katholikus misszionáriusokat megismerték,
azt mondták: ezek szentek; mikor pedig a protestáns misz-
szionáriusok jöttek hozzájuk feleségestül, családostúl, azt
mondták: ezek csak emberek. A bizalom különb embert
keres. Nietzsche bevallja, hogy a népnek, kivált a nőknek
bizalma a katholikus papság iránt a tiszta életen épül; azért
gondolják ők, hogy ez különb ember náluknál. Nekik szük-
ségletük azt hinni, hogy mi különb emberek vagyunk, mint
ők. Tiszteljék az embereknek e nagy szükségletét, k. t. u. I
ők önökre szorulnak, az önök erényére, az önök különb
szellemére. Tegyék meg nekik ezt a szolgálatot 1

Lelkesüljünk a szent harcon; ami győzelmet aratunk
magunk fölött, az a népnek, az az egész egyháznak java;
az a hitnek fölragyogása, buzgalmunknak föllángolása,
ordinációnk szellemének megújhodása. Minél többször győ-
zünk, annál erősebbé szövődik az az őv, mellyel angyalok
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övezik a tiszta férfiak lágyékát; annál fényesebbé válik az
a stóla, melybe az egyház öltöztetett; annál biztatóbb, mert
igazabb az Úr szava: iám non dixi vos servos, séd amicos
meos.

II. Requiem aeternam.
(1902)

K. T. U. 1 A mi ünnepeink féligmeddig mindig egy más
világnak ünnepei, mert figyelmünket oda irányozzák, ahol
Krisztus van. De gondolom, hogy egy sem emeli ki annyira
a világból s viszi át a másikba, mint a halottak napja. Már
a mindenszentek ünnepe is vonz s visz oda át, mikor meg-
mutatja nekünk a diadalmas várost, a civitatem sanctam
Jerusalem, mikor beállít az Úr dicsőséges templomába, mely
«eleven kövekből épül»; buzdít, hevít, lelkesít e kilátás; de
úgy tartom, hogy a halottak napja, a szomorú városnak
ünnepe, melyben kevés a diadal, kevés a fény, de annál több
a szív, a bensőség, az odaadás, a lelkesülés, a szeretet, nem
enged semmiféle diadalmas ünnepnek, s teljesen lebilincsel
s leköti érdeklődésünket. Szinte átrepül, átszáll a lelkünk oda,
hol azok szenvednek, akiket szeretünk. Érzéssel teljes, szerény
egy ünnep ez, kedves napja az egyházi évnek, bár ködös;
olyan igazi novemberi nap, novemberi ünnep. Annyira
szívünkhöz nő ez az ünnep, hogy a napból hónap akar lenni,
hogy az egész hónapon át kísérjen emléke; sőt többet mon-
dok, azt akarja az egyház, hogy illata átvonuljon egész évün-
kön, hogy a napnak imája: requiem aeternam dona eis az
egész éven át szóljon. Nem is tudom én azt megállapítani,
hogy mikor is lelkesülnek jobban Istenért a lelkek, vájjon
akkor, mikor a szentek diadalmi ünnepét ülik, vagy akkor, mi-
kor a szenvedő lelkek emlékét szentelik. Mind a kettő nagyon
alkalmas arra, hogy az ember lelki, hitből élő legyen. Mindkét
városból leng felénk a buzgalom, a lélek értékének, az örökké-
valóság szeretetének, az Isten mélységének ihlete. Én most,
miután már az első városban megfordultunk, a második
városra fordítom kegyetek figyelmét. Kár volna azt a nagy
lelki hasznot, melyet a halottak emlékéből vonhatunk, par-
lagon hagyni.

Minden nagy itt és felséges és szolgálja a lelki életet.
K. t. u., ha kegyetek ezen város felé mennek, az első ami meg-
ragadja figyelmüket, s ami lelkükhöz szól úgy, hogy el nem
felejthetik soha, ez annak az országnak a portája. Mi ezen
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országnak a portája? Az a sötét porta a halál óriási hatalma.
Ez az a hatalom, melyet nem tud legyőzni semmi a világon.
Ez az a hatalom, mely ellen küzd minden élet, minden moz-
gás, minden energia. Ez az a hatalom, mely ellen hadakozik
a lélek titkos ereje; e hatalom ellen szórja a nap az ő tüzes
nyilait, sugarait. Ellene vonul fel a vérnek szenvedélye; de
ez a hatalom úgy áll, mint a cövek, nem bírja azt kiemelni
semmi; ezen a sziklán megtörik minden. Minden hajó, a
lángész iramlása, a szentségnek hatalma itt pozdorjává
zúzódik. Ha ez a hatalom ráteszi váz-kezét valamire, ha virág,
elhervad; ha lomb, elszárad; ha ideg, szétmállik. Ahová lép,
ott az élet megszűnik, a mozgás megfagy, a nap kialszik, az
élet elhervad; éj és rémitő csend követi.

S oly hatalmas a halál, hogy hatalmát és fölségét minden-
kivel közli, ki portáján áthalad. Még a szegény ember is a
halálban valamiféle szín-elváltozást szenved, a nyomorúság,
a gyengeség színében elváltozik; a halálban mindenki szentté
válik. A közönséges ember is megnagyobbodik; valamiképen
szentté lesz előttünk, mihelyt a ravatalon fekszik. Miért?
Talán a romlás felsége az, mely minket meghat? Vagy az élet
pusztulásától sorvad el szívünk? Nem, hanem e megindulást
eszközli az a sejtelem, az a biztos hit, hogy itt új világ kezdő-
dik, más világ, s az a lélek, melynek hüvelye előttünk fekszik,
átment már abba a csodálatos, sejtelmes világba. Az a lélek
többet Iát, mint Szent Tamás látott itt a földön; jobban látja
a paradisót, mint Dante, és a purgatóriumot nemcsak látja,
hanem átszenvedi. Mihelyt átment a lélek ezen a kataraktán,
szemünkben nagy lesz, mert az örökkévaló világnak árnyéka
esik rá. Ez a lélek már meglátta a dicsőséges Krisztust s vagy
úgy látta, hogy arcából szívta örök megnyugvását, vagy úgy
látta, hogy elborzadt és örökre elvált tőle. Ez óriási, nagy
dolog ám I Ez a lélek átment már azon a vízválasztós vonalon,
melynek egyik oldalán örök boldogság, a másik oldalán pedig
örök pusztulás van. Tisztelem Dantet, de ő csak képzeletében
látott, tisztelem Szent Jánost Pathmos szigetén, de ő csak
látomásban látott, az egyik költő, a másik ihletett próféta;
de az átköltözött lélek a valóságot szemléli önmagában;
jobban tudja ő már azt megítélni, hogy az egész világ semmi
az örökkévalósággal szemben, melyről Krisztus mondta:
quid prodest homini, si mundum universum lucretur...
Jobban érti ő azt, mint az összes vértanúk itt a földön értet-
ték. Ez a lélek mélységesebb alázattal hajtott már térdet a
végtelen Isten előtt, mint itt a legnagyobb szentek: átélte
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ő már az Istennek végtelen nagyságát. Ez az, amiért megille-
tődve állunk a ravatal előtt; látjuk rajta az örök élet ár-
nyékát.

A halottak napja tehát nagy benyomások alá helyez, s
fölsir tőlük bennünk a hitnek ösztöne azt hajtogatván: ó
Istenem, szeretnék ezeken a szerető, de még mindig szenvedő
lelkeken segíteni. Szeretném a nagyot, mely bennük vajúdik
teljes kifejtésre hozni; ami adósság bennük, törölni; a hiányt
valamikcp pótolni. Érzem, hogy minden össze van kötve a
világegyetemben. Érzem, hogy a legtávolabbi csillag is az
éther hullámain leér hozzánk: remélem tehát, hogy lelkem
imája, a tűz, mely bennem ég, az is átreszket egy más világba
s ott is megnyugvást, bizalmat kelt. Remélem, hogy mint a
természetben az egyik segíti a másikat, épúgy a szentek
közösségében, a lelkek világában is, az egyik segíti a másikát,
következőleg én is segíteni akarom a lelkeket.

Azonban, k. t. u., nemcsak a léleknek nagysága s a halál-
nak portája az, ami mélyen megindít, hanem meghat minket
az is, hogy e portából néz ki az Istennek végtelen szentsége
és igazságossága. Az Istennek végtelen szentsége az a mérték,
melyhez ott mindent mérnek; tökéletessége szerint igazodik
ott minden. A mennyei Jeruzsálembe nem megy be semmi,
ami piszkos, szennyes, tökéletlen. Az Isten ott egy ideális
világot akart összeállítani, minden stílszerű. Mint ahogy egy
remek templomban még a kilincs s az ajtósark is stílszerű:
úgy az örökkévalóságban minden stílszerűen tökéletes. Az
Isten stílja: a tökéletesség. Azért nyúlnak, feszülnek, olvad-
nak a lelkek, hogy a tökéletes formát magukra öltsék. Ha a
purgatóriumra gondolok, nekem elsősorban nem a passzív,
hanem az aktív elem jön eszembe. Ezek a lelkek, mint Szent
Katalin állítja, nem kényszerből, hanem készségből szenved-
nek; miután érzik, hogy tökéletlenek, át akarnak idomulni,
ki akarják magukból szenvedni a tökéletlenséget. Mikor a vas
olvad, megtisztul a salakjától, ez az olvadás, ez az izzás nem
szenvedés, hanem tökélesbülés. A tűz, mely a vasat szét-
szedi, ránk azt a benyomást teszi, hogy romboló hatalom;
voltakép pedig tökélesbít: úgy a tisztító tűz is szenvedést
hoz ugyan, de tökélesbülést is. Ez a folyamat nemcsak a
szenvedésnek, hanem a tökélesbülésnek is törvénye. Amellett
azonban valóságos elégtétel; a megsértett isteni Fölségnek
nyújtott elégtétel. S az elégtétel fáj; fájdalmunkban szolgál-
tatjuk azt az Úrnak. így akarta az Isten. Hogy pedig miért
akarta s miért nem engedte el az ideiglenes büntetést az Isten,
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annak oka bizonyára abban keresendő, hogy akarja mindenütt
a mi közreműködésünket. Azért teremtett, hogy tegyünk,
dolgozzunk; akarja, hogy a lélek ott túl is active viselkedjék.
Az a protestáns botránkozás, hogy minek a satisfactio, volta-
képen az egész lelki életet képes elhamvasztani; azok botrán-
koznak ezen, akik azt gondolják, hogy az embernek az üdvös-
ségért nem kell semmit sem tennie, megtette azt Krisztus;
mi pedig, akik tudjuk, hogy a krisztusi ideál buzdit arra, hogy
tökéletesek legyünk, egyszersmind azt is tudjuk és hisszük,
hogy arra is kényszerít, hogy vele együtt szenvedjünk.
A purgatórium felett tehát az elégtételnek szigorú kötelessége
is lebeg, ez valósul meg benne. Szenvedjünk és szenvedjük ki
a tökéletlenséget. Tegyünk eleget az Istennek; nem tehetünk
eleget érdemben, tegyünk tehát eleget legalább a szerető
szenvedésben. Üjra ismétlem, akárhogy is tekintjük a tisztító
tüzet, mindez buzdít engem cselekvésre, közreműködésre;
minden sürget: tégy, kérlek, dolgozzál, ajánld fel imádat,
önmegtagadásodat; s ha később pap lész, ajánld föl a szent-
misét.

Semmit sem kívánnak meg a lelkek annyira, mint a
szentmisét. S ennek megvilágítására eszembe jön az a biz-
tató és lelkesítő gondolat, hogy a régi kultúra Babilonban
és Egyiptomban a lelket madár képében ábrázolta, s a halál-
ban pedig azt gondolta, hogy a lélek kirepül a szájból, mint
a madár a fészekből. Ennek a madárnak odatettek a sírhoz
enni és innivalót. E fölfogásnak én keresztény alakot is
adhatok. Mikor a szent kelyhet felemelem az égre, hívom a
tisztítótűzben szenvedő lelkeket: jöjjetek, igyatok, oltsátok
szomjatokat az Úr Jézus szentséges vérével. Mikor a szent-
ostyát felemelem, hívom a túlvilág borús egének madarait:
jöjjetek és egyetek, oltsátok gyötrő éhségteket, mellyel az
Istent éhezitek. Szent Bernát, mikora Trefontane kolostorban
misézett, látta, hogy mint repülnek ki a lelkek a tisztítótűz-
ből. Jézus szíve, tüze van oly tisztítótűz, mint a túlvilág!
tisztítótűz; végre ez is ennek a vérnek érdeméből tisztít.

Tehát ajánljuk föl a jó cselekedeteket, k. t. u., mint
verejtékünk csöppjeit, az önmegtagadásokat, mint lelkünk
könnyeit, az Úrnak; víz a verejték, víz a könny, olt lángokat;
de ajánljuk föl főleg a szent vért. A szent vért ontsuk ki a
tisztítótűz lángjaira. A szent vér hathatósságának gondolata
buzdítson: requiem aeternam dona eis. Uram adj nekik örök
nyugodalmat. Kiáltsuk azt az anyának szenvedélyével, ki
ki akarja erőszakolni meghalt gyermekének boldogságát;
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kiáltsuk a testvér szeretetével, aki ki akarja erőszakolni az
Úristentől az örök nyugodalmat testvéreinek; de kiáltsuk azt
főleg a lelkek püspökének, az Úr Jézusnak, nemcsak kiáltó
szavával, hanem kiáltó vérével: Uram, adj örök nyugodalmat
nekik. Mert akiket szeretsz, azok nemcsak betegek, hanem
szenvednek, nem haltak meg ugyan, de mégis a halál biro-
dalmában nyögnek. Domine quem amas infirmatur. Adj,
Uram, örök nyugodalmat nekik. A keresztény szeretet szen-
vedélyességét akarjuk belevinni a túlvilágba, hogy minél
szomorúbb az a tájkép, mely felett imádkozó lelkünk átrepül,
annál melegebb, szenvedélyesebb legyen a lehelet, melyet
belelehelünk kérésünkkel, hogy: Uram 1 adj örök nyugodal-
mat nekik.

Pünkösd után 26. vasárnapra.
I. A búcsúról.

(1901)
K. T. U ! Vessünk még egy tekintetet a másik világba,

abba a világba, amely ködös és homályos; olyan, mint a
párkányi part novemberben reggel; az ember tudja, hogy
van, de nem látja. És épen, mert ködös és homályos, azért a
fölfogásunk is változatos, s különféle vélemények kelnek
szárnyra róla. Majd az egyik, majd a másik vonását emelik ki.
Némelyek azokban a lelkekben szenvedőket látnak ugyan,
de az Úr Jézus jegyeseire is ismernek bennük; mások a szen-
vedéstől a jegyest nem látják, hanem inkább a kínpad áldoza-
tait nézik bennük. Mily különbség azon képek közt, melyeket
a selmeci kálvárián látunk, hol lángokban szenvednek meg-
békózott emberek, ahol csak egy gondolat mered elénk, az,
hogy ott isszonyú kín és szenvedés gyötri a lelkeket, s azon
látomások közt, melyekkel az Úr megvigasztalja szent
Gertrudot. Látja egy elhúnyt, kedves nővérét, mint áll az
Úr Jézus előtt lesütött szemmel, nem mer fölnézni az isteni
Megváltóra; pedig szép és tiszta. Az Úr Jézus kiterjeszti
feléje karjait, de a testvér visszariad. Az Úr Jézus közeledik
feléje, ő még gyorsabban hátrál és a sas sebességével leveti
magát, nem az Úr karjaiba, hanem a tisztitó tűzbe! A szeretet
a jegyes iránt nem bírja elviselni a bűnösség öntudatát;
azért mert szeret s még nem tiszta egészen, azért akar szen-
vedni. Mily különbség Genuai Szent Katalin és Bellarmin,
mily különbség Dante és Savonarola közt! A szigorú emberek-
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csak a szigort és iszonyt látják a tisztítóhelyen; Genuai Szent
Katalin nem tagadja a kínt, távol van attól, de a kínban
és szenvedésben, a kínnál és szenvedésnél mélyebb érzelmet
lát, s ez az érzelem a megadás, a bízó szeretet, a szenvedő
szeretet érzelme, melyről ellehet mondani, amit Szent Ágoston
mondott Szent Lőrinc kínjáról: nagyobb volt a tűz, mely
szívében égett, mint az, mely kint égette. Nagyobb volt a
vértanú szeretete, mint a rostély tüze.

De bármint fogjuk is föl s képzeljük el magunknak azt a
másik világot: a főgondolat mégis csak az marad, hogy a
lelkeknek nagy rovásuk van: hogy ezt ők csak ideiglenes
bűnhődéssel törleszthetik. E bűnhődés fáj, bár szeretettel
tűrik s nem akarnának adóssággal leikükön Isten színe elé
lépni. Nem lehet eleget tenniök: satis facéré, hanem csak
eleget szenvedniük: satis páti, s ők szívesen szenvednek s
fölkiáltanak a zsoltárossal a bűn sötét hatalma ellen: exina-
nite, exinanite usque ad fundamentum in ea 1 A katholikus
anyaszentegyház szemeiben tehát, akár a Szent Katalin
szelíd, akár Savanarola szigorú tekintetével nézzen oda túlra,
egy gondolat áll őrt a tisztítótűz párkánya előtt: itt nagy
szenvedők laknak; egy síró, kiáltó szó hangzik abból a ködös
és homályos világból felénk: Miseremini mei saltern vos
amici mei, quia manus Domini tetigit me. Ez a gondolat
könyörületet keres; ez a kiáltó szó visszhangot ébreszt, s
egyház, szentek, hívek egyaránt fölértik azt, hogy ahol a
szenvedés nagy, ott segíteni kell, ha ugyan van mód össze-
köttetésbe lépni a tisztuló lelkekkel.

Tudjuk a hitből, hogy igenis segíthetünk rajtuk sokféle-
képen, minden jócselekedettel, de kivált a legfölségesebb
engeszteléssel, a szentmisével, s a leghathatósabb büntetés-
elengedéssel, a búcsúval; az elsőt most hagyom, s a másikra
térek. Legyenek buzgók a búcsúk elnyerésében. Mi a búcsú?
A búcsú az egyház által adott büntetés-elengedés. A búcsúk
annak a hatalomnak az aktusai, melyet az isteni Megváltó
adott Péternek: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a menny-
ben is. Péter tehát azzal a hatalommal köt és oldoz, mely
a földről az égbe ér. Van oldozni valója elég: leköt minket
a bűn béklyója, a büntetés szigora, de oldoz minket a Krisztus
kegyelme. Ez oldozó hatalmát használja föl az egyház vergődő
gyermekeinek javára; oldozni jön azokat, kiket a bűn
s a büntetés leköt, s kiket az Úr hozzája küld, hogy mutassák
meg sebeiket. Ezt az oldozó hatalmat küldte a világba az Úr,
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mikor tanítványainak lelkére kötötte, «ut curarent omnes
languores et omnes infirmitates», s a keresztény szív kiérezte,
hogy egyik nagy infirmitása a bűnnel megbántott Istennek
megengesztelése s a bűnért való elégtételnek megadása.
Már az Istennek is fölpanaszolja tehetetlenségét: si ini-
quitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit; most
pedig, mikor öntudatára ébred az egyház oldozó hatalmának,
alázattal leborul előtte s kéri: oldozz fel, kérlek, a bűntől
és ne neheztelj, hogy kérlek: oldozz a büntetéstől is. Mert az
ember duplán nyomorult: vétkezik, és vétkéért nehezére esik
a büntetést elszenvednie. Csoda-e, hogy kér büntetés-elenge-
dést? Ne gondolják, k. t. u., hogy ez a kiáltó szó a gyávaság
érzelme volt. Nem igaz, azt csak Luther Márton mondja.
Nem volt ez a gyávaság kiáltása, hanem a gyengeség emésztő
tudatának és boldogulás vágyódó vágyának szava. Érezték,
hogy gyengék, hogy tehetetlenek, azért mondták: kérlek,
oldozz föl. Nem mondták, mert kímélni akarták magukat;
nem mondták, mert gyávák voltak, hanem mert a kegyelem
s irgalom gyermekeinek tartották magukat s hittek a hatal-
mas egyházban; hiszen a búcsúk az egyház iránti bizalom
virágai. Mert ha kell lélek, volt abból elég; nézzék a penitencia
szellemét, mely a középkorban élt! Ha kell határozottság,
ha kell hősies odaadás, nézzék azt a fegyelmet, mely sok
száz éven át az egyházban uralkodott. Hej, volt az penitencia,
mely sziklákban vájt medret a könnyeknek és több hamut
szórt néhány évszázad alatt, mint azelőtt évezredek alatt.
De ez a szigorú penitencia is az egyházra támaszkodott;
könnyes szemeit az anyára vetette s bízott benne, hogy
az kipótol mindent, s végre föloldozást az egyháztól kért,
bűntől épúgy, mint büntetéstől. Montanisták azok, akik
mondták: tartsunk penitenciát, s ne kérjünk föloldozást;
van bennünk erő, ha bűnt követtünk el, tudunk bűnhődni is.
Az nem katholikus hősiesség, az az elbizakodottság ereje;
az lehet klasszikus erő, de nem katholikus erény. A keresz-
ténység, ha penitenciát is tartott, bűnhődését megkoszorúzni
óhajtván letérdelt és kért föloldozást; még ha hősies is volt,
akkor is érezte, hogy Istennel szemben gyönge. Ilyen volt
a bűnbánó szívek elégtétele, szorgossága és gondja.

De ha csak magukra lett volna gondjuk! A szeretet
azonban másra is gondol; a bűnbánó szeretet is azt teszi.
Ha a túlvilágra gondol, ott is lát bűnhődést és kint, s jóllehet
megteszi azt, ami tőle telik, de ez esetben is az anyához siet s
tőle vár segítséget. Gyönyörű egyház, Krisztus jegyese;
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kincstárosa az Úr érdemeinek, te, kinek kezei közt vannak
Krisztus véreinek gyöngyei. .. ó, segíts, segíts és oldozz, s
ha joghatóságod nem is ér a túlvilágra, de tárd ki karjaidat,
emeld föl kezeidet, ajánld föl a Krisztus vérét és érdemét;
hátha az Úr megkönyörül s esedezésedért megbocsát nekik!
Az egyház tényleg ezt teszi; búcsúkat engedélyez a tisztító-
tűz lelkeinek javára s bízik, hogy az Úr itt a testvér üdvét és
kínját szívén viselő hívőnek nem fogja azt mondani, amit
mondott Szent Péternek, midőn ez Szent János sorsát tuda-
kolta: quid ad te? Nem, azt nem mondja; hanem ellenkezőleg,
szívesen veszi a közbenjáró egyháznak szeretetét s Jézusért
elengedi sok tisztuló léleknek bűnhődését.

A búcsú e gyakorlatában háromféle szeretetre fognak
szert tenni. Mindenekelőtt megszeretik az anyaszentegyházat
s annak áldott, anyai hatalmát, kit az Úr köztünk hagyott, s
finom érzékkel látott el összes gyöngeségeink gyámolitására.
Első gondja természetesen nem az irgalom s a könyörület,
hanem a lelkesülés s az eszményi szentség, ő arra való, hogy
az Úrnak szenteket neveljen, azért megtanítja gyermekeit
hinni, bízni, lelkesülni s buzdítja őket a tökéletesség magas-
latára. Meg is indítja nagy szerencsével a hősies lelkek áramát,
úri lelkeket nevel; de ugyanakkor a szív sebeit is gondozza.
Hogy is mondtam? Hogy azokat is gondozza? Valóban;
hát mivel foglalkozik inkább, mint a bűnösökkel, a meg-
terheltekkel, a testi s lelki élet nyomorékaival? Gondjai,
érzelmei, hatalma a szív tisztulására, a lélek megnyugatatására
vonatkoznak! Azt el nem tagadhatjuk tőle, hogy a gyöngé-
ket gondozza, míg a világon élnek, sőt halálukban is átkíséri, s
miután már átkeltek azon az óceánon, melyre földi élet nem
szállhat, letérdel az egyház az örökkévalóság partjain, föl-
emeli karjait s mondja, «ha valamit érek szemedben, Uram:
recordare Domine absynthii et fellis gondolj keservedre
recordare primae rosae martyrum, virginum; gondolj a
Szent Szűz s a szentek érdemeire! Gondolj s könyörülj azokon
a szegény szenvedőkön. Úgy-e, elfogadod, Úr Jézus, jegyesed
kezéből a fölajánlt engesztelést?» S az egyház valamennyi
gyermeke ott térdel vele s tanul irgalmat és szeretetet tőle.
Ő kedves, szip egyház, engedd, hogy hozzád simuljak,
te nemes édesanyai Engedd megcsodálnom érzelmeidet;
gyermekeidet el nem felejtheted, hisz öledben hordoztad
őket; tejjel tápláltad, tamquam modo genitos infantes; —
később bort adtál nekik, édesebbet mint Engaddi szüleiből;
megismered gyermekeidet; emlékszel, hogy a te énekeidet
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énekelték templomaidban; a te evangéliumodat hallgatták,
relikviáidat csókolták; hozzád futottak, kebledbe rejtették
arcukat; íme, jól tették; tudták, hogy szereted őket: nem
feledkezel meg róluk. íme, eltalálták, te nem feledkezel meg
róluk.

A búcsú gyakorlata által továbbá megszeretjük a tisztuló
lelkeket, kik iránt mély rokonszenv ébred bennünk úgy is,
mint kedves szenvedők iránt, úgy is, mint testvéreink iránt.
A búcsú szemeink elé állítja az Isten után vágyódó lelkeket s
beletanít vágyaikba s beállít érző, szenvedő világuknak mély
benyomásai alá. így történik, hogy megszeretjük őket, mint
az orvos megszereti a beteget, mint a kedves nővér meg-
szereti a gyógyíthatatlanokat, kiket meg nem gyógyíthat ő
maga, de akikért imádkozik, hogy gyógyítsa meg őket az
Isten. A világias gondolkodás ijedezik a szenvedőktől s azokat
a lelkeket is üres, átlátszó árnyaknak gondolja; a halál
érzéketlenségét és hidegségét viszi át rájuk s kísérteteket lát
bennük. Mi oka e hideg, érzéketlen klsértet-látásnak? A szere-
tet hiánya, mely feledést borít csakhamar emlékükre.
Gyakorolják e csúnya részvétlenséggel szemben a búcsú-
áhítatot s meglátják, mint változik el fölfogásuk. Nem sárga
holtakat, nem rút kísérteteket látnak majd, hanem a szentek
közösségében élő, szerető, izzó, buzgó, de bűnhődő lelkeket.
Nem kísérteteket látnak majd, hanem szenvedő szenteket.
Ily benyomások alatt áhítatunk lágy és bensőséges lesz s
napról-napra nemesbül szívünk. Hogy is ne, mikor évek során
ily vágyódó, türelmes szenvedésnek angyalarcai kerítenek!
A szenvedő lelkekkel való közlekedés lehetetlen, hogy szere-
tetre ne tüzeljen. Szert teszek általa az irgalmas szamaritánus
érzelmeire, és amerre járok, a sebekbe bort és olajat öntök,
fölveszem vállaimra a sebesültet és viszem örök hazája felé!

Végre megszeretjük saját lelkünket is a búcsúk meg-
nyerése által, önhittség és kényesség elpuhít minket s
beleringat sok hamis nézetbe; elbízzuk magunkat, hiszen
szeretjük az Istent, sőt buzgóknak is látszunk. Nem is akarom
különben ezt tagadni, hiszen valóban buzgók lehetünk; de ez
öntetszéstől elborul lelkünkben az Úmak képe, mert könnyen
megfeledkezünk bűnösségünkről és nagy rovásunkról. Ó csa-
lárd feledés, elfelejti azt, amit elfelejteni nem szabad! El-
felejti, hogy mily nagy és szent az Isten, mily ragyogó az ő
tisztasága! Elfelejti, hogy mily kevéssé fejlett ki bennünk
az ellenkezés a rosszal, a tökéletlenséggel szemben; mennyi a
hamis szeretet önmagunk, mennyi a hálátlan hidegség Isten
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iránti Ki felelt már meg Krisztus szenvedésének? Ó, aki ezt
gondolja, az érti, hogy mi a tisztítótűz; az érti, hogy miért
gondoskodott az Isten tűzről, hogy legalább tűzön át jusson a
tökéletlen teremtés a boldogságba. Mily alázat leng a tisztító-
tűz felől, mely megcsapja az embert s megérteti vele, hogy
nagy az Úr, s hogy előtte a szentnek is rovása van I Ebből a
fölismerésből fakad azután az igazi buzgalom; kezdünk jól
imádkozni, ügyet vetünk lelkiismeret-vizsgálatainkra, bána-
tunkra, gyónásainkra, szentáldozásainkra; elszántabban gyű-
löljük a bűnt, szóval a tisztítótűztől tanulunk tisztulást.

íme, k. t. u., a tisztítótűzben szenvedő lelkekért föl-
ajánlott búcsúink haszna 1 Szeretet, buzgóság, szívtisztaság
jár nyomukban; szeretet az egyház, a lelkek s önmagunk
iránt. Ez nagy haszon. Ugyan mit gondolnak, ha ez előnyöket
szem előtt tartják, ki nyerhet többet, ők-e, vagy mi a búcsúk
elnyerésében? ők legjobb esetben büntetésük némi elengedé-
sét nyerik, mi pedig bűn- és büntetés-elengedést, buzgalmat,
szeretetet, még több kegyelmet; tehát valóban igaz az, hogy
sancta et salutaris est cogitatio pro mortuis exorare I

II. A megszentelő malaszt.
(1904)

‚Nem szűnünk meg értetek
imádkozni, hogy Istenhez méltó
legyen viseletetek mindenben.‘
                           (Mai szent lecke).

K. Η. ! Nagyon is rászorulunk az apostol imájára, köz-
benjárására, melyet e szavaiban nekünk megígér. Gyarlók
vagyunk és kicsinyesek. Oly nehezen tudunk e világ porából
felemelkedni a felséges Istenhez. Rövidlátók vagyunk vagy
egészen vakok, és nem vesszük észre és nem értjük fel Isten
nagyszerű gondolatait, melyeket mint értékes gyémántokat
szórt szét az egész mindenségben s annak berendezésében.
A föld, az ég, a mennyország és a pokol mind telvék ily isteni
gondolatokkal. Csak szem kell hozzá és értelem, hogy azokat
leolvassuk az ég azúrjáról, a pokol kapuiról.

Ma egy ilyen nagy, mély, mert isteni gondolatról akarok
hozzátok szólni. Az a túlvilági hely, ahol van szenvedés, de
szabadulás is, ahol van fájdalom, de remény és enyhülés is,
ahol van bűnhődés, de tisztulás is, — a tisztítótűz, a purgató-
rium tárja elénk ezt a nagy gondolatot, a tisztítótűz vilá-
gítja meg nekünk ezt az üdvös intelmet. S tudjátok, mit
világit meg nekem a tisztítótűz? Megvilágítja azt a nehezen
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megközelíthető, nehezen érthető gondolatot, hogy micsoda
a megszentelő malaszt.

Segít engem az Isten-gondolatnak megközelítésére az
óriási ellentét, mely fönnáll az Isten felsége, szépsége, tökéle-
tessége közt egyrészt, az emberben nyüzsgő tökéletlenség közt
másrészt. Ez az ellentét mérhetetlenül nagy. Gondoljuk el,
hogy mit kíván tőlünk az Isten tökéletessége, hogy mily
magasztos célt tűz ki elénk: «Estote perfecti sicuti Páter
vester coelestis perfectus est». Mily ragyogó ideált tűzött
elénk, mikor mondta: Conformes fieri imagini Filii sui! Nem
ráfaeli imagóról van itt szó; ez az imago több: isteni imago.
Folyton rohamban vezet minket a tökéletességnek magas-
latára, s nem enged pihenni: reformamini, renovamini, ez
az ő jelszava; hogy mire bevezet az égbe, isteniek legyünk s
Isten szépségébe öltözködjünk.

De, k. h., ugyan honnan szedjük ez isteni szépséget?
Ha mi most itt, ahogy vagyunk, meghalnánk, remélem, hogy
halálos bűn nélkül lévén, el nem kárhoznánk; de mily távol
esünk az istenitől I Hát mi van rajtunk isteni? Ha a menny-
országba nem léphet be más, mint színarany lélek, s ha az
Isten megtéveszthetetlen ítélete fogja fémjelezni azokat a
szinarany lelkeket: ugyan mi bennem az a színarany, melyre
az Isten fémjelzőjét rá lehessen ütni? Ha mindnyájan úgy
érezzük is, hogy nem vagyunk az utolsók, hogy jobbra-balra
tőlünk még különb, még gyatrább alakok élnek, mit változtat
ez az én hitványságomon? Azzal, hogy sok az ördög, én nem
lettem istenibb. S íme, még a világias, gyönge telkekről is azt
tartom, hogy bemehetnek az égbe. Ha a nehézbeteg jól gyónt,
ha bízik Krisztusban, s így hal meg, reméljük, hogy üdvözül;
pedig hol van e világias múltú emberben a hit, melyet Krisztus
kíván? Hol van az az isteni öntudat, mely átjárja lelkét s
megtisztítsa életét? Hol van az a tetté, életté vált evangélium?
Hol van meg az a nyolc boldogság, nem írásban, de életben?
Hol van az átérezve, hogy nehezebb a gazdagnak a menny-
ország kapuján átjutnia, mint a tevének a tű fokán? Mikor
élte át az ilyen ember azt az evangéliumi követelményt, hogy
adjunk oda mindent a lélekért, kabátot s birtokot a lelki-
ismeret békéjéért? Hol van meg az ilyen életben az evangé-
liumi törvénynek nyoma, mely nem is törvény, hanem csupa
szellem, mely az Úr Jézus ajkairól mint mézes folyam folyt
le a világba?

Azután az evangélium Istentől átjárt nemzedéket akart
teremteni, mely Istenbe merül, mely az ima szellemét leheli
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Nos, hányan közelítik meg az Istent, s hányan tudják úgy
kontemplálni őt, mint Sokrates kontemplálta az igazságot,
mint Mózes a látomást? Milyen a mi elmélyedésünk Istenbe,
hitbe, kegyelembe? Hol van tehát az az isteni élet? S ha
nincs meg bennük az isteni élet, hát akkor hová jutnak ezek
mind, mi is és ők is? Ha benyomásaink szerint ítélnénk és ha
csak az isteni életnek gondolatát ragadnék meg, ugyan
hamar készülnénk el a felelettel: csak a pokolba juthatunk.
Mennyországba ezek a fejletlen, álcaszerű báblelkek, ezek az
öntudatlan öntudatok, ezek az élettelen életek, ezek a torz-
alakok, be nem mehetnek. Helyes; mennybe csak az isteni
mehet be.

De én még folytatom a gondolatmenetet s azt mondom:
ugyan hát, ha tökéletesek volnánk, amennyire embertől telik,
meg volna-e akkor bennünk már az isteni? Nem, k. h„ az
ember önmagától isteni életet sohasem élhet; tehát nem is
mehet be az égbe, ha olyan szent is mint Spinoza, ha olyan
tökéletes is mint Sokrates, ha olyan világmegvető is mint
Thales; mert ez mind nem isteni. Csak az megy be az égbe,
akiben a megszentelő malaszt van, mert ez isteni 1 Azért
megyünk be mi az égbe, nem mert hősök vagyunk, hanem
mert a malaszt a mi életünk. És ezt a kegyelmet nem az
ember produkálja, nem ő fejti ki önmagából. A szervetlen
földből sohasem lesz virág, a növényből sohasem lesz állat,
az állat sohasem lesz ember, az emberből sohasem lesz Isten,
soha a maga erejéből; de igenis lehet egy nagy isteni aktus
által. A földbe beleteremti az Isten a növényvilág poten-
ciáját, ez egy új energia; a növényvilágba beleteremti az
érzési élet potenciáját, az állat-ország fölé helyezi a szellemi
élet ragyogó napját; világot világ fölé, életet élet fölé. Ezek
isteni művek. A megszentelő malaszt olyan a lélekben, mint
a liliom a buta sárban; ez egy új erő, s belőle fakad egy új
élet. Ez az a nagy dolog, amire hitünk tanít. Azért megyünk
mindnyájan az égbe, mert megvan bennünk a «semen Dei».
Ez az «Isten magja» ki fog bennünk fejlődni. Azért megyünk
be, mert van isteni vérünk, de azt az Isten-vért nem mi
szűrtük, azt az Isten teremtette. A megszentelő malaszt az
Isten teremtő aktusa, azzal bennünk egy új világot nyitott.

Ezt a megszentelő malasztot mi úgy hordjuk magunk-
ban, mint a «semen Dei»-t, ebből a «semen Dei»-ből lesz később
istenszerű lény! De ez csak később, csak ott a másik világban
történik; addig a «semen Dei» olyan, mint a magtáron a mag,
nincs hazai földjében. Hazai földje a másvilág, ott isteni lény
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fejlődik belőle. Itt idegen földben nyugszik, melyben csak
tökéletlenül fejlődik. Érdes, rideg neki itt a levegő, és nincs
elég napsugara. Ezt az egész természetfeletti életet tehát még
fejletlenül hordozzuk magunkban, mert nem értünk az isteni
élet zónájába. Egyszer majd odaér mindenki, s akkor az az
életerő kitör belőle. Milyen lehet az a kitavaszodás, mikor az
Isten magva kicsirázik és kibontja szépségét! Miféle áramai az
életerőnek cikáznak végig az előbb öntudatlan Isten-magon,
mikor az isteni élet kezd benne kifejlődni I Hogyha a sirokkó
végig leng Tirol havasain, olvad a hó, dagadnak a folyók,
kiárad a Duna le egész a Fekete-tengerig; tavasz van. Meg-
legyintette az élet lehelete a jégbefagyott vidékeket; meg-
olvad rajtuk minden, ami le volt kötve. Hasonlóképen mikor
a lélek átlép a másik életbe, az élet árnyain végigfúj az isteni
élet lehelete. Bomlik ott minden, lefoszlik minden tökélet-
lenség, egyenesen Isten felé röpül. Azok a lekötött erők mind
eleven energiákká válnak, azok a fejlődő csirák mind fejlett
alakká válnak.

Ez az életerő, a «gratia Dei», quae non est ex operibus,
hanem új életelv! Mikor az ember a nitro-glicerin elemeit
nézi, mind olyan ártatlan; keverheti, öntheti, semmi baj;
hanem ha egybeönti, egyszerre egy titokzatos erő lép ki a
vegyületekből és szétrombol mindent; nemcsak a kezet,
hanem a testet, a falat, a házat! Ilyen a megszentelő malaszt
az emberi lélekben. Az Isten-élet, k. h., a hitben le van fogva;
ez a tél; ez az Isten-energia fölébred, majd ha tűz lesz belőle;
meglátják akkor, hogy mi a gratia! Csak azért mehetnek a
lelkek a mennyországba. Ezt a gondolatot emelhetjük ki
Szent Pál mondásából: «Si autem gratia ex operibus, gratis
Christus mortuus est». Sokratesi tökéletesség, spinózai indiffe-
rencia nem a keresztény természetfeletti élet; a keresztény
természetfelettiség a «semen Dei».

Viseltessünk mélységes tisztelettel, nagyrabecsüléssel ez
isteni titok iránt, melyet az Úr rejtett szívünkbe; e thesaurus
absconditus iránt, amelyben a Krisztus vérének, szenvedésé-
nek értéke lappang; e pretiosa margarita iránt, melyet az
emberi életnek szántóföldjébe rejt el az Isten. Mert ezek
mind, mind kincsek, mind gyöngyök, de rejtett gyöngyök.
Mi azonban nagyon jól tudjuk, hogy ezek a gyöngyök mily
értéket képviselnek: életet, örök életet, isteni életet! Ezeket
a kincseket magunkból kivetnünk nem szabad. Mi a meg-
szentelő malaszthoz úgy ragaszkodunk, mint az élet titkához,
mint a boldogság kincséhez, s e kincset nem adjuk oda soha
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semmiért; a megszentelő malasztot nem akarjuk száműzni
szívünkből semmiféle halálos bűnnel.

Azonban k. h„ ne érjük be ezzel! Ha a kegyelem az
«élet magva», fejlesszük ki magunkban tőlünk telhetőleg az
isteni életet a hit erejében, a remény tökéletességében, a szent
szeretet bensőségében, s építsük föl ez alapra rá az igazsá-
gosságot, mértékletességet, erősséget, okosságot. És az osz-
lopokra ismét más oszlopokat, az erény gyakorlataiban, hogy
egy erőteljes belső világ alakuljon ki bennünk. Ezt méltán
várja tőlünk az Isten, mert mélyebb tekintetet vethetünk az
örök, isteni életnek bennünk való titkaiba. Legyünk önérze-
tesek s buzgók I önérzetesek a vértanúk önérzetével, mely
Istent megtagadni, Istent elveszteni nem akar, inkább vészit
mindent; mert az a minden csak földi, az a másik pedig örök
és isteni. Legyetek buzgók kísértéseitek legyőzésében, ne
engedjetek az Isten törvényéből egy jottát! Ha úgy éltek,
megnyeritek az örök életet! Ha e gondolatok áthatják szívün-
ket, akkor az Isten kegyelme kincsünk, gyöngyünk lesz e
fejletlen életben s dicsőségünk, örömünk az örök életben!
Úgy legyen!

Pünkösd után utolsó vasárnapra.

I. Az ítélet nagy napja.
(1897)

Az ember gyakran fönnakad a világ folyásán, melyben
a bűnös, a gonosz boldogul, s az igaz, a jó nyomorog s keresi,
kutatja az elrejtőzött isteni igazságosságot. Hol van az az
igazságos Isten? kérdi hivalkodva, s rázza fejét akkor, ha az
Úr nem jelenik meg rögtön, hogy elsöpörje a botrányokat,
s fölmagasztalja a szenvedő erényt. S mintha maga a szent-
írás is rászolgálna az isteni igazságosság elhomályosítására,
midőn lapjain az Istent túlnyomóan engedékenynek, szelíd-
nek, irgalmasnak, kitűnőnek hirdeti s igazságosságát háttérbe
szorítja. Ha ugyanis a szentírást olvassuk, úgy tűnik föl,
mintha az Isten rendes élete a szeretet és irgalom volna, s az
igazságszolgáltatást csak kelletlen szükségesnek nézné. Meg-
gyökeresedik ez a véleményünk a megtestesült Istennek,
Krisztus Urunknak viselkedése következtében, mert font
ugyan ő is ostort, amellyel kiűzte a kufár-lelkeket a templom-
ból, de azt nem emlegeti, azzal nem dicsekszik, hanem azt
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hirdeti, hogy szelíd és alázatos szívű, hogy nem jött kárhoz-
tatni, hanem menteni, hogy nem öl, hanem meghal. Mi lesz
tehát az isteni igazságossággal? Mi lesz a meggyalázott
Istennek megbosszúlásával? Mi lesz az erény győzelméből
s a Megváltó dicsőségéből? Mi lesz?

Megfelel a szelíd és alázatos szívű Jézus a mai evangé-
liumban, hogy ítélet lesz. Külön kimondja, s előadja hosszan,
lefesti fekete, komoly színekkel; végigmegy az égen, a napon,
holdon, csillagokon, felhőkön, végig a földön, a zúgó tengeren,
a rémülő emberiségen s belevési szívünkbe a tudatot: lesz
ítélet. Istent kijátszani nem lehet. Istené minden, s kezéből
ki nem szabadulhat semmi, neki kell győznie; egy nagy dön-
tés elé siet minden; egy rémséges, döntő ütközetbe száll az
Isten a föllázadt teremtéssel, kifejti hatalmát, összetöri a
világot, kiolvasztja belőle a bűnt s a salakot s fölállítja
trónját, mondván: én vagyok az Úr, nekem hajol meg min-
den térd; s valamint kezdetben enyém volt a világ, úgy lesz
a végén is enyém; az ítélet napján reáirom nevemet: Ego
Dominus, én az Úr I

Hajtsuk meg, k. h., már előre térdünket az Úrnak.
Flectamus genua! Hassuk át lelkünket az Úr félelmével,
melyet az ítélet napja áraszt s olt belénk, s elmélkedjünk
arról, hogy milyen nagy az a nap, mily félelmes és rettenes,
melyen az Úr eljövend ítélni az eleveneket és holtakat.

1. Nagy és félelmes nap ez, mert az Úr napja, melyen
«nagy hatalommal és dicsőséggel jön». A szentírás nem hiába
hangoztatja, hogy nagy hatalommal jön. Máskor ugyanis az
Úr hatalmát és dicsőségét nem emlegeti, pedig járt már köz-
tünk az Úr, csodákat is művelt; halálánál elsötétültek a nap
s a csillagok, s megrendült a föld; de ezek a jelek és csodák
csak fátyola és leple a benne rejlő dicsőségnek és hatalomnak,
csak elvétett megnyilatkozásai erejének; maga az a hatalom
és dicsőség és erő egy más napra van fönntartva, az ítélet
napjára. Az Úr tehát a földön nem hatalomban és dicsőség-
ben, de gyöngeségben s alázatban jár rendszerint; csak a
zsoltáros emlegeti, hogy hatalommal jön az Úr, mikor az
Isten haragját festi a zúgó viharban, mely elborítja az eget,
villámokat szór, fölkavarja a tengert s megrendíti a földet
sarkaiban; de micsoda ez a viharos éj, mely után ismét kisüt
a nap; micsoda ez a villámló ég, mely ismét mosolyogni készül,
s mit kavarog a tenger, mikor holnap ismét játszik majd a
part csigaházaival és tarka fövényével? ó, ez még nem az Úr
haragjának napja; a legrémségesebb szélvészben sincs meg
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a végítélet nyoma; az csak figyelmeztetés s nógatás a javí-
tásra, s ha büntet is az Úr, nem kárhoztat el még; mint
Üdvözítő s nem mint ítélőbíró jár el velünk szemben.

Nem úgy az ítéletben; ott a hatalom s nem az irgalom
érvényesül, s ettől reszketnek a népek. Valamint ugyanis a
viharnak van előszele, melytől félelmesen reszket a fák
lombja s kezd búgni az erdő: úgy az ítélet nagy napjának
félelme ezer és ezer év óta hat vissza a bűnös emberiségre.
Hatalmas egy nap lehet az, melynek nyomásától megren-
dülnek ezredévek; félelmes egy nap, mely a prófétákat resz-
ketteti. Halld csak fohászaikat és rémületüket. «Dies magna
et amara valde», nagy és keserves napnak hívják az ítélet
napját; «dies calamitatis et miseriae», nyomorúság napjának;
«dies Domini», az Úr napjának. Izaiás fölkiált: «Ululate,
quia prope est dies Domini», sírjatok, mert közel van az Úr
napja 1 Amos följajdul a bűnösök nemtörődésén, kik siettetik
az ítéletet: «Vae, vae, desiderantibus diem Domini», jaj nek-
tek nyomorultak, kik siettetitek az Úr ítéletét 1 Sofoniás nem
talál elég rettentő s borzalmas szavakat s összehordja a nyelv
kifejezéseit s a költészet képeit, hogy ecsetelje az ítéletnap-
nak félelmességét. «Közel van az Úr nagy napja — úgymond —
közel van s igen siet. Harag napja az a nap, gyötrelem és
szorongattatás napja, nyomor és ínség napja, sötétség és
homály napja, köd és forgószél napja, harsonaszó és riadás
napja» (1, 13 16). Végre Malakiás azt állítja, hogy nemcsak
a nyelv, de az ész is fölmondja a szolgálatot, s hogy valamint
a nyelv kifogy a szóból, úgy szűkölködik az ész gondolatok-
ban, hogy annak a napnak illő fogalmát megteremtse:
«Ki gondolhatja el az ő eljövetele napját és ki marad meg,
hogy őt lássa?» (3,2) «Mert íme, eljő a nap, fölgyulladva mint
a kemence, s a kevélyek mind pozdorjává lesznek» (4, 1).
S nemcsak a kevélyek, de az igazak is. Nézd, mint rémülnek
az Isten prófétái évezredekkel az ítélet előtt? Mint hull szét
merő hamuvá erősségük s porba alázódik erényük. «Ki marad
meg, hogy őt lássa?» kiáltják, őt — kit? Az Urat az ő hatal-
mában és fönségében!

Nem kell az Istennek megjelennie, hogy az ember resz-
kessen. Haragjának egy szikrája, elborult egének egy villáma
iszonnyal töltheti őt el. Eszter elájul a koronás király arcá-
tól! Egy dicsőséges angyal láttától imbolyog, erejét vesztve
Dániel próféta; a földre borulva dadog s elváltozik arca;
egy dicsőséges angyal megjelenik Szent János evangélistának,
s Szent János a hatalomban és méltóságban Istent látni vél.
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De mit mondjak az Isten bosszuló angyalairól, kik Egyiptom
legsötétebb éjtszakájának legrémesebb hatalmai voltak? Mit
a Szennákerib táborát földuló szellemről? Mit a makka-
beusi harcok küzdő angyalairól? Ki kezd majd ki velük?
Ki áll nekik ellen? Ki bírja el őket? S ha mindezt elbírnám
is: vájjon elviselném-e a haragvó Isten közeledtét? «Ki gon-
dolhatja el az ő eljövetele napját és ki marad meg, hogy őt
lássa?»

Senki, senki, k. h. I Azért írja le az Úr Jézus is e napot
mint az Isten végtelen győzelmét, midőn «elszáradnak az
emberek azok félelme és várása miatt, mik az egész világra
következnek» (Luk. 21, 26). Elszáradnak azok az óriások,
azok a hősök, azok a hatalmas, erőteljes harcosok; nemhogy
ellent nem állnak és síkra nem szállnak, de elszáradnak;
«mert az egek erői megindulnak és akkor látják az emberfiát
eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel» (21,
26 27). S az Úr Jézus e szavaitól reszket az egyház, remegnek
a szentek, s az ó- és az újszövetség, próféták és egyházatyák,
Izaiás és Szent Ágoston, Malakiás és Szent Jeromos mellüket
verve ismételgetik: «Vae, vae, desiderantibus diem Domini».

2. Mi természetesebb már most ez általános rettegésnél
és félelemnél, mely az egész emberiségen átreszket, s melyben
a szentek a bűnösökkel osztoznak? Mi természetesebb, mon-
dom; hiszen az Úr nagy hatalommal jön; hatalommal azért
jön, hogy összetörjön. Ha a hatalom fölvonul, az már magá-
ban is elég, hogy elszárítson; de mitévők legyünk, ha a
hatalom azért vonul föl, hogy összetörjön? S még hozzá az
Isten hatalma I

Pedig azért jön az Úr nagy hatalomban és dicsőségben,
hogy összetörje a bűnt s annak eszközeit, hogy összetörje az
embert s a világot, a napot, holdat és csillagokat; azért jön,
hogy tűzben tisztítsa meg a földet a bűn salakjától. Tüzet
gyújt, hogy fölvilágosítsa azoknak sötétségét, kik azt vélték,
hogy az Isten nem igazságos; világosságot támaszt, hogy föl-
derítse a bűn minden rejtekét, a SZÍV minden redőjét: ítéletet
tart, hogy karjának egyetlen egy csapásával tönkre tegyen
minden hatalmasságot, mely ellene harcol I

Rémséges dolog az, ha az ember Isten ellen föllázad s
azt mondja: nem szolgálok. Inog az Isten trónja; úgy látszik,
mintha a teremtmény föléje kerekednék s vakmerő károm-
lásban tagadná Isten uralmát; úgy látszik, mintha kimene-
külne az Úr szolgálati kötelékéből s magárahagyva az Urat,
azt kiáltaná oda neki: «Mindenhatónak mondja magát, s
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íme nem engedelmeskedem neki; fenségesnek s imádandónak
hirdeti magát, s ime én nem hódolok neki; bölcsnek tartja
magát, és én fittyet hányok bölcseségének s tudományának
s magam esze s kénye szerint teszek». így szabadul ki a világ
az Isten kezéből s magárahagyja a parancsoló, fenyegető
bűnt bocsátó Isten!

De végre üt az óra! A hosszantűrő Isten fölkel, hogy kipó-
tolja dicsőségének veszteségeit, jóvátegye a világ ballépéseit,
helyrehozza a bűn fortéiméit, szóval, hogy kimutassa azt,
hogy ő az Úr! Ego Dominus! «Heu consolabor super hostibus
meis et vindicabor de inimicis meis», ezeket a szavakat adja
Izaiás az Úr ajkaira: elégtételt veszek magamnak s meg-
bosszulom magamat ellenségeimen! Ez az elégtétel s ez a
bosszú nem a szenvedély kitörése, hanem az örökkévaló
rendnek követelménye, melynél fogva elengedhetlen szüksé-
gesség, hogy Isten legyen az Úr, s neki ellent ne állhasson
hatalom! Az Isten pedig ezt az ő legfőbb hatalmát kimutatja
azáltal, hogy összetöri ellenségeit, a dacoló s meg nem térő
bűnöst, s hogy tűzben megtisztítja ezt a földet, melyet a bűn
taposott s összezúzza s kioltja a napot, holdat és csillagokat,
hogy azontúl új legyen minden.

Ez lesz a világ temetése, melyet maga az Isten fog végezni.
Mikor meghalt XIV. Lajos, a királyi udvar fölkérte Bossuet-t,
hogy tartson a király fölött gyászbeszédet. És Bossuet a
fontos pillanatban, mikor rajta függtek mindenek szemei,
megütötte pásztorbotjával a koporsót s így szólott: «Nagy az
Isten és senki más». A közönség megrendült, mert hatalma-
sabb szót mondani nem lehetett. Nézzétek, hogy mi a leg-
hatalmasabb francia király? Por és hamu; e por és hamu
fölött fölragyog az Isten nagysága. Épenúgy: nézzétek, mi
a világ, a ragyogó nap s a csillogó csillagok, a föld s az ember
hatalma? Rájuk üt az Úr, s porba hullnak az ítélet napján,
mert nagy az Isten, és senki más 1 Nézzétek, mi lett szín-
házaitokból, palotáitokból? Hová lettek a kertek és mulató-
helyek? Mivé olvadtak kincseitek? Hová veszett jövedelmetek?
Mindennek vége van; nem maradt belőlük más mint rom és
hamu. íme akkor fölocsúdnak álmaikból a hívságos lelkek,
azok, kikről az írás mondja: «Emberek fiai, miért szeretitek
a hiúságot és keresitek a hazugságot?» (Zsolt. 4, 3) íme akkor
világos lesz a világ előtt, hogy nagy az Isten és senki más!

3. De van az ítélet leírásában valami, ami azt még
borzalmasabbá s az Isten haragját még rettenetesebbé teszi,
s ez az, hogy a kereszt jele tűnik föl az égen. A kereszt annak
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a Megváltó Istennek, annak az irgalmas Istennek címere;
a kereszt annak a bírónak botja, aki hogy ítélni ne kény-
szerüljön, szenvedett, vérét ontotta, meghalt; a kereszt
annak a vándor-intónek, tanítónak botja, ki hogy Isten harag-
jától megóvjon, járt utánunk, fölajánlta nekünk szeretetét,
hívogatott magához. Mit jelent most az a kereszt az égen?
Mit olvas le róla a bűnös, aki az Úr szeretetét megvetette,
könnyeit nevette, vérét taposta? Mi villámlik a keresztfáról
szerteszéjjel az Istent, Krisztust, az egyházat, a szentségeket
megvető világba? Vájjon a vigasz s a remény mécsének
sugarai-e azok, melyek leolvadnak abban a végleges éjben a
keresztről, vagy a haragvó Isten szemének villámai?

Nincs kétségünk eziránt, k. h. ! A szeretet, melyet megve-
tünk, gyűlöletté, a vér, melyet szívünkbe föl nem fogadunk,
méreggé változik; Krisztus vére is, ha azt tapossuk, fejünkre
hull átok gyanánt, s a kereszt, ha útmutatónak el nem fogad-
tuk, vasvesszővé válik, hogy összetörjön. Ne gondoljuk, hogy
igy csak az ember gondolkozik; nem, nem; ez az isteni szív-
nek s igazságosságnak is törvénye, s a szentírás biztosít róla,
mert a zsidókról mondja a Szentlélek: «És mint azelőtt örven-
dezett az Úr rajtatok, jól tévén veletek: úgy fog örvendezni,
midőn eltöröl titeket és kiirt, hogy elvesszetek^ a földről»
(Deut. 28, 63). Halljátok: azelőtt örvendezett az Úr rajtatok,
jól tévén veletek; annyira szeretett, hogy meghalt értetek, s
most, miután megvetettétek őt, most ismét örvendez, midőn
eltöröl titeket. Sőt a szentírás az Isten végtelen haragját még
erősebben fejezi ki, midőn mondja: «az Úr kineveti őket»
(Sáp. 4, 18); «nevetni fogok veszteteken», mondja másutt,
és Ezechiel az Urat úgy mutatja be, mint aki tapsol őrömé-
ben: «Én is összecsapom kezeimet és kitöltőm bosszúságo-
mat; én, az Úr, szólottám ezt» (21, 17). Fájni fog a kárhozot-
tak lelke, hogy Isten összetöri őket; de mennyivel inkább
fog nekik fájni az, hogy annak az irgalmas Istennek szívében
számukra már nincs hely, s hogy megveti s kineveti haszon-
talan, céltalan, de rémséges fájdalmukat. Ebben a fájdalom-
ban kiáltják majd a szerencsétlenek: hegyek boruljatok
reánk, dombok, halmok temessetek el.

Íme k. h. ! a haragvó Isten képe! Nem a képzeletből
merítettük e vonásokat, hanem a szentírásból s magának az
Úr Jézusnak szavaiból. Ez az isteni harag borong minden
bűnös feje fölött s végső enyészettel fenyegeti őt. Az idő
múlik, s mi sietünk az utolsó ítélet nagy napja felé, s egyszer
megjelenünk mindnyájan, akik itt vagyunk, az Isten ítélő-
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széke előtt. Ez az Úr Jézus, ki itt jelen van az Oltáriszentség-
ben irgalomteljesen, az fog ott ítélni irgalom nélkül. Most is
látja ő szívünket; most figyelmeztet minket bűneinkre; oda
mutat a gyóntatószékre; szívünkhöz szól az ítéletnek ma
fölolvasott s most magyarázott szavaival: Mit tegyünk, k. h.?
Megrögződjünk? Megvessük-e az Isten hívó szózatát? Egy
tekintet a borzalmas ítéletre kijózanít minket. Ha még oly
édes volna is a bűn, ha még oly mámorosán karolna át csáb-
jaival, élvezeteivel; de az ítélet zúgó szele, az lehűti lázas
homlokunkat; ha még úgy szeretnők az igazságtalanul szer-
zett, az összezsarolt birtokot s boldogságot ígérnénk magunk-
nak élvezéséből; ha paradicsomot varázsolna szemeink elé
s az élvezet édenkertjeit tárná föl előttünk: ó, de az ítélet
emléke fölriaszt minket. Nem, nem ámíthatjuk magunkat;
mi az örök Bírónál kegyelmet s nem haragot, irgalmat s nem
átkot akarunk találni. Jobb nekünk egy nap az Isten szívén,
mint évezredek nélküle; jobb nekünk egy csepp a földi jóból
ő vele, mint tengernyi birtok nélküle s ellene; jobb nekünk
a tiszta szív érzete, mint élvezet, öröm, mámor, piszkos,
szennyes lelkiismerettel; jót és boldogságot az Istent szerető
léleknek, átkot és kárhozatot a megátalkodott, szerencsétlen
bűnösnek.

Azért minden áldozatra készek vagyunk, hogy Istennél
kegyelmet találjunk; kitárjuk szívünket a gyónásban, ha
eddig elhallgattunk valamit; rendezzük ügyeinket, ha igaz-
ságtalanság nyomja lelkünket; kibékülünk s jóvá tesszük
botlásainkat; csakhogy az a nagy nap az irgalomnak s ne
a büntetésnek napja legyen számunkra.

II. Három ítélőszék.
(1898)

K. T. U. Ha minden az Isten gondolata, nemde akkor
az emberi élet is az lesz. Csak az a különös, hogy az Úristen
az ő gondolatait nem állítja bele készen a világba, hanem
kikezdésképen. Nem készen lenni, hanem folyni, fejlődni,
alakulni, ez a világ jellege. Következőleg az Isten gondolatai
csak mint magok és csirák vannak a világban elhintve, csak
mint árnyképek és sejtelmek jelennek meg előttünk; tüze-
tesebb alakot, határozott vonásokat csak idővel öltenek.
Az Isten minden emberről gondolt szerető, hűséges gondolatot,
kitűzött eléje érdemes feladatot: de ez a hűséges gondolat,



329

ez a nemes feladat is le van fátyolozva; vonásait nem látni,
szemeibe nem nézhetni; egyedül az erényes élet képes az
isteni gondolatot önmagán kifejteni s a sejtett feladatnak
szerencsés alakot adni.

Talán azt is mondhatnám, hogy minden emberi lélek
műhelyben lakik s ott dolgozik az Istennek képén. Minden
emberi élet oly munka, mely isteni vonások kialakításában
folyik, de a szobor be van ponyvázva; a lepel az élet tarka-
sága, a változatok, hangulatok játéka, az élet hullámzása.
Egyszer majd leleplezik a művet és ez lesz az Ítélet. Lehull
a lepel, hogy mindenki lássa, hogy a műhelyben min dolgoztak
és mily műértéssel. Akkor odalép a művész, kinek kritikáját
nem lehet megfellebbezni, aki nem változó ízlés, hanem igaz-
ság szerint ítél: az Úristen és kimondja, hogy az ő képe-e
vagy nem. És ami az ő képe, azt átteszi a mennybe, ami nem
az övé, azt ledobja a kárhozat örvényébe. Nagy, fontos döntés.
Ez az ítélet.

Ha citálnám Humboldot, meglehet jobban imponálna,
ha nem egyébért, talán azért, hogy a világi tudomány sem
tud jobbat és szebbet gondolni, mint amit a szentirás naiv
szavakkal ismételget. «Minden emberi élet arra való, mondja
Humbold, hogy az Isten gondolatait önmagán kifejtse».
Ó, k. t. u., hány emberi élet széljárta műhely, ahol nem
dolgoznak, hanem káromkodnak; ahol nincs eszme, nincs
gondolat, hanem kétségbeejtő szegénység; ahol csak szél jár,
de szeretet nem honol. Nem akarunk ilyen műhelyben élni,
nem akarunk kontárok, hanem művészek lenni. Mit csinál-
nánk különben az Isten ítéletével szemben, melyet ki nem
kerülhetünk, mely oly szigorú, hogy megdermeszt, oly fen-
séges, hogy megfagyunk benne, oly magas, hogy utolérhe-
tetlen, oly mély, hogy elszédül még Szent Pál is s remegve
int, hogy fogjunk hozzá az isteni mű kialakításához, merít-
sünk hozzá eszmét az Úr Jézus példáiból, komolyságot a leg-
nagyobb gondolatok mély járásából és a szerint érezzünk s
tegyünk...

Három itélőszéknél kell az embernek megfordulnia, a
világ, önmagunk s az Isten előtt. Az erőteljes, jellemes és az
Isten kegyelmétől hordozott léleknek e három itélőszékkel
szemben három erős érzelme van. Az elsőt neveti, mint az
anarchista a mi modern ítélőszékeinket; a másodikat meg-
veti, mert tudja, hogy fizetett bírák ülnek rajta, a harmadiktól
fél s meghajlik előtte. Azt mondom, hogy ezt teszik erőteljes
lelkek és jól teszik.
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1. Ha az elsőt nézzük, imponálhat-e a világ ítélete?
Nedves, hideg a légköre, mint a novemberi reggel, csupa köd
és látszat; változatős és változó Ítélete is. Fölületes, mint
az utcai gyermek. Mindig csak a siker szerint igazodik. Akinek
szerencséje van, az győz; aki valamire vitte, az imponál
neki; pléhgallérok, paszomántos ruhák, méltóságos címek,
nagyzó arcok, öntudatos megjelenések, merész föllépések,
harsány hangok, nagy szavak fogadják a világ hódolatát.
Ami csillog, ami látszik, az győz. Hogy a szív, hogy a szándék
milyen volt, azt senki sem nézi. Különben is de internis non
iudicat praetor, s a világ is egy üres fejű, sivárszívű prétor,
ki betűkhöz ért s paragrafusokat olvas ki s jól érzi magát
a hódoló s kegyelmeket élvező köznapiságban; ítéletei látsza-
tosak, ahol nem emberek, hanem automaták szerepelnek s
siker s a sikertelenség a döntő. Ha valaki pókhálóból fonna
koszorút s azt a fejére tenné, nem nézne ki nevetségesebben,
mint az ilyen, ki a világ ítélete szerint igazodik. Ezen ítélő-
szék előtt csak realitások esnek beszámítás alá. Pénz, hatalom,
dicsőség, előkelőség, szerencse, nagy tehetségek, vállalkozás,
reklám, hadiszerencse, vaskéz — akiknek e részben felderül,
azok ezen a nyomon a halhatatlanságba emelkednek. Kolumbu-
sok, Andréek, Napóleonok, Bismarckok a világ ítélőszéke előtt
okvetlenül győznek; hogy pedig megvetendő emberek-e, s
önmaguk előtt szégyenkeznek-e, az nem esik latba. Ez ítélő-
szék előtt ceiloni gyöngyök sokat érnek, de a lélek gyöngyei
semmit; drágakövek sokat, könnyek semmit; szenvedések
nem imponálnak, ott a szándék nem erény; ott csak az esik
latba, ami kilókban kifejezhető. Isten ments, hogy ez itélő-
szék szerint igazodjam. Anarchista vagyok vele szemben s
szemébe nevetek; ti gazok, mondom nekik, ti akartok ítélni
engem: Én megvetlek titeket. Igaz, hogy a ti ítéletetek
békóba verhet engem, de békóban sem igazodom szerintetek.
Mi a ti uralmatok? Hazugság és erőszak, látszat és önámitás.
Megvetem uralmatokat; én az igazságot, az igazi archét
akarom tisztelni.

Így gondolkozom, de nem mindig érzek így: velle
a dia cet mihi, séd perficere non invenio; rajtakapom magam
nagyon sokszor, hogy a világ ítélete imponál nekem; imponál
valahányszor tetszik, hogy van szerencsém, és nem tetszik,
hogy nincsenek sikereim. Nem mondom, hogy ez rossz, hanem
mindenesetre ez a látszatok iránya, mely a világ badarsága
felé vezet. Ha szomorkodom, hogy nem dicsérnek meg jó-
tetteimért, ha azt látom, hogy nem ismerik el erényeimet;
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ha rajtakapom magam, hogy összehasonlításokban uta-
zom, és azt mondom, mennyit tesz az, és mennyit én, és
mennyit ér el az, és mily keveset én, s végigfut rajtam az
ellanyhulás s elkedvetlenedés bágyadtsága, beteges érintése
a világnak — nem mondom, hogy ez bűn, hanem a világ ítéle-
tének szele, mely arcomba csap.

2. A másik ítélőszék az én; jómagunk. Mikor az ember
eszmél és mélyebben hatol a dolgokba és reflektál önmagára,
akkor kezd bizalmatlankodni saját ítéletében, önmagunkról
való ítéletünket összevisszakuszáit szövedéknek látja, melynek
titokzatos szálait hajlamaink, szenvedélyeink, önzésünk, érzé-
Idségünk tartja kezében, saz az ember, aki azt mondja, hogy
hidegen s igazságosan jár el, mikor önmagáról ítél, átlag rossz
pszichológ. Ellenkezőleg, legyünk meggyőződve, hogy ön-
tudatlanul is mindig magunk felé hajiunk. Az önzés még a
legszentebb emberben is él, és folytonos ellenőrzés szükséges,
hogy túlkapásokba ne essék. Tudom a pszichológiából, hogy
én vagyok a világ központja, magamhoz viszonyítom az
egész világot, mert csak egy subiectum van: az én, és a
többi mind obiectum. Ugyan gondolják-e, hogy ez a központ
egyszersmind súlypont is lesz? Alighanem úgy van, hogy csak
az én érzelmeim, gondolataim szerint van ott a súlypont,
a világ tényleges rendjében nagyon kis pont az csak. Az ember
mindig ezen pont szerint látja a világot, ítéli meg a világ-
rendet. Kiváltképen két veszedelmes szeretet játszik ott
közre: amor sui és amor mundi. Az önszeretet érzékiség,
a világ szeretete hiúság; egyre mutogatják csalfa arcukat,
mely rendszerint álarc. És az ember hisz nekik, és minél
többet hisz, annál többet csalódik. Érzékiség t Istenem, aki
csak kezdő is a természetfeletti életben, aki előtt dereng a
tökéletesség, és sejtelme van arról, hogy mit jelent az: Isten-
nek élni — lépten-nyomon beleütközik az érzékiségbe és ha
nem vigyáz, lelkiismeretének tisztaságát is rajta vesztheti.
Nem tehetünk egy lépést sem anélkül, hogy önmagunkba
bele ne botoljunk. Ha imádkozom és imámat a szerint ítélem
meg, hogy édes és ömlengő, meglehet, hogy Istennél imáimnak
kevés értéke van, de előttem annál több, mert érzékiségem
játszik bele. Ha buzgólkodom valaki iránt, akit szeretek, ha
lelkét féltékenyen gondozom, mert kedves emberem: apostol-
nak látszom; pedig az érzékiség apostola vagyok; ellenben
ha azokon a rideg, tövises nyomokon járok, melyeken az
érzékiség kivész, akkor az igazi apostol erényével érdemét is
remélhetem.
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Azért, k. t. u., ha a szentek annyira őrködtek, hogy
munkásságukba bele ne szövődjék az érzékiség szála, ha az
embereket nem arcuk,' kedvességük, kellemük, nemük szerint
kedvelték; ha helyhez, házhoz, környezethez nem ragasz-
kodtak, mert az érzékiség tapadó szellemtelenségétől s lelki
nyűgétől féltek; vájjon kisebb óvatosságra lesz-e nekünk
szükségünk s rábírhatjuk-e lelkünket hajlamaink csalóka
játékára? Az emberi természet csupa érzékiség. Nem értem
itt a tisztátlanságot, hanem a hajlamokat, melyek az érzéki-
ségbe vonnak, az én-nek tömjéneznek s azt melengetik. Nagy
munkára, folytonos éberségre van szükségünk, hogy e szellem
káros befolyását ítéleteinkre s hajlamainkra ellensúlyozzuk.
Őserdővel állunk szemben, mely kipusztítva újra hajt, mert
csupa eleven gyökérszál a földje. Ezt az érzékiséget aki letöri
s a világ ítéletét megveti, bizalommal áll majd meg az Isten
ítélőszéke előtt.

3. Ez aztán az itélőszék 1 Micsoda leleplezések lesznek
itt, s mily ürességek s kiábrándulások foglalnak majd tért
ép ott, ahol az ember sokat várt. Az Isten ítélete a szolid,
az önzetlen erényt keresi s illeti, s nem a lármát. Nagy a lárma
a világon. Porfelhő száll fel a látszatok ponyvái mögül, de
lehull majd a ponyva és a világ nem lát mást, mint port és
törmeléket. Ezért dolgoztatok, lármáztatok? Napszámotokat
nem fizeti meg senki. Hiába éltetek! Nos, insensati, vitám
illorum aestimabamus insaniam — ezt a filozófiát meghagyja
nektek az ítélő bíró; mély belátás van ez ismeretben, de
semmi vigasz. No, ebből a dicsőségből nem kérek. Inkább a
félelemhez szegődöm. Mint bősz tengert, mely mindent szét-
mos és elsöpör, úgy tekintem a végtelen Istent, úgy félek
ítéletétől, melyet nem tudok elviselni. Dávid zsoltárai egyre
ezt a félelmet hangoztatják: Cognovi Domine, quia aequitas
iudicia tua et in veritate humiliasti me. Confige timore tuo
carnes meas 1 Dávid zsoltárai óta ezredek múltak, de hely-
zetünk az Isten ítéleteivel szemben nem változott. Aki az
Isten ítéleteitől nem fél, az istenesen nem fél; az nem sejti,
hogy mily végzetes baj az, ha az egész élet kapkodásnak,
szappanbuborék-eregetésnek bizonyul.

Ugyanezt az Isten-félelmet lehelik a középkor fenséges
szentjei, főleg az a két jóbarát, egyik koldustarisznyával
nyakában, a másik Franciaország trónján, két rokon: Szent
Lajos az egyik, Assisi Szent Ferenc a másik. Félelemről,
rettegésről, ítéletről suttog mindkettő még haldokolva is,
hogy lelkét mély alázatba és alázatos bizodalomba ringassa.
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Ne tartsuk ezen érzületeket extravaganciáknak, ne túlzások-
nak; az örökkévalóság örvényei fölött állni, a végtelen
szentség közeledtét érezni és saját öntudatunkba pillantani
őnmegsemmisülés nélkül nem lehet. Aki nem tud félni Istentől,
azt még az örökkévalóság szele sem csapta meg, az még vad
lélek, a természetfelettinek még küszöbét sem érte el. Hanem
aki bizalmatlankodik önmagában, aki tudja, hogy folyton
csalja magát, abban kezd mozogni a lélek, mert közelebb van
hozzá az Isten.

Ez az a három itélőszék, melyek előtt megjelenik az
ember. A két elsőt nevetheti; a harmadikét ne nevesse;
komoly az, mint maga az örökkévalóság. Akarunk dolgozni
a világban, józan, igaz erényre törekedni s önmagunkban
bizalmatlankodni. Szent alázatban akarom rostálni az önzés
polyvájától az én vetésemet, aratásomat; gyanakodva akarok
vigyázni lelkem mozdulataira, hogy ne az ideigvalónak,
hanem az örökkévalónak szolgáljanak. Akkor életemen ki-
fejlik az Isten gondolata, s megnyerem a kegyelmet, hogy
szerencsés kézzel dolgozzam megtestesülésén. Gondolatait
utána gondolom, — érzelmeit átérzem, életét átélem, hogy
ítéletét kiálljam s örvendjek fölötte.

III. A végső állhatatosság kegyelméről.
(1895)

K. T. U.! Nem voltak önök még kíváncsiak megtudni,
hogy hogyan záródik le a szentirás? Nem akarták megtudni,
hogy annak a nagyszerű kinyilatkoztatásnak melyik az az
édes, lágy szava, melynek végig kell hangzania világon, éle-
ten, lelkeken? A szentírás utolsó fejezetének végén azt mondja
az Úr Jézus: «Én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, a fényes
hajnali csillag; s a Lélek és a menyasszony mondják: Jöjj
el! s aki hallja, mondja: Jöjj el! — Bizonyára hamar eljövök.
— Jöjj el, Uram Jézus».

Lássák, a kinyilatkoztatás végződik egy nagy vággyal.
S hova irányul? «Jöjj el, Úr Jézus 1 Ámen.» De nemcsak a ki-
nyilatkoztatás, hanem az egész történelem függőben van;
vár, mint a sibilla az éjben, mint a próféta virrasztó szemmel
a múlt homályában. Mit vár? Vár egy más világot; mert mi-
nek perdül az évek orsója? Hova szakad az idők folyama?
Mily örvény felé tolong a múlandóság árja? Egy más világba!
Minden lélek, amely érez, ráhajtja fejét arra a kinyitott szent-
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írásra; szeretné megálmodni, hogy mi lesz vele? De akárhogy
tépelődik és akárhogy okoskodik és bármikép szorgoskodik,
nem bírja lefejteni a predestináció könyvének pecsétjét, ame-
lyet ha lefejtene, megtudná, hogy mi van róla írva, hogy mi
lesz vele: Üdvözülök-e én, vagy nem? Boldogul-e az én lelkem,
vagy nem? Miután elsöpri majd a világbomlás ezt a hazát és
földet, hol lesz az én hazám? Miután szétbomlik minden ház
és megszakad minden kötelék, hol lesz az én otthonom? Mi
lesz velem? — Ezzel a nagy kérdéssel szemben nincs az em-
bernek más feladata, mint kitartani. Azért a visszhang, melyet
ez a lágy és édes csengés kelt lelkűnkben, más nem lehet, mint
hogy: tarts ki I Esto fidelis I Nagyon félek, nem tudom, hogy
mikor botlom, nem tudom, hogy mikor ernyed meg az én buz-
galmam: tarts ki 1 önérzetem gyengesége azt mondja ne-
kem: akárhogy akarsz kitartani, gyenge vagy; erre pedig
más biztatást nem találok, mint azt, hogy: imádkozzál 1 Meg-
rendül valóm, csuklik térdem; üdvözülésem gondjainak terhe
alatt nem tehetek mást, mint hogy alázattal leborulok és
kérem a végső állhatatosság kegyelmét.

Lássák, k. t. u., ez a legnagyobb kegyelem: esto fidelis;
tene, quod habes I Imádkozható! érte, de jogod nincs hozzá,
nem érdemelheted ki: rimánkodhatol érte; hiába követeled:
nincs jussod, csak remélheted; a végső állhatatosság kegyel-
mét kiérdemelni nem lehet, kérni lehet. S miért? Mert olyan
rendkívül nagy ez a kegyelem.

1. Mutatja azt mindenekelőtt az élet, mutatja azt az élet.
az égben, mutatja azt az élet a földön; mutatja azt a régi
múlt századok története, mutatja azt a mi jelenünk mindenütt.
Nagynak kell lenni annak a végső állhatatosság kegyelmének,
melyet a szentirás oly könnyes szemmel és gondteli arccal és
reszkető ajakkal köt a mi lelkünkre. Mikor a szentírásból olyas-
mit olvasok, ami a végső állhatatosság kegyelmére vonatko-
zik: úgy rémlik előttem, mintha gondteli édesanyának ajká-
ról hangzanának az írás szavai, ki ráncos, gondtelt arccal és
könnyes szemekkel jó tanácsokat ad tékozló fiának. Emlékez-
zetek meg Lót feleségéről, mondja maga az Úr Jézus a végső
állhatatosságról; angyal jött érte és elterelte őt az igaz útra;
a kénköves lángok elpusztították már városát és házát, s ő
mégis visszavágyott és visszakívánkozott: visszanézett és só-
bálvánnyá változott. És mikor a szentírásnak ezen passzusait
olvasom, s elgondolom, hogy mennyi romlást látott e szavak-
nál az Úr Jézus; mert kicsoda képes jobban belenézni az emberi
lét titkaiba, mint az Isten lelke? — mikor, mondom, ezt olva-
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som, mindenekelőtt lesír hozzám a panasz, az angyalok pa-
nasza: Elestünk! Quomodo cecidisti Lucifer? Hogyan estél
el, Lucifer, Istennek angyala? Mi lesz akkor veled, emberfia,
ha még oly kedves gyermeke is vagy most az Istennek? Lész-e
oly szerencsés, hogy kikerülöd az élet nagy kisértéseit, az élet
folyamának kataraktáit? Sikerül-e majd az élet hajócskáján
oly szerencsével evezned, hogy nem szenvedsz hajótörést, mi-
kor hajót törnek nem a földön, hanem az égben még az Isten
angyalai is? És a választott néphez mondja az apostol: Nem
akarom elhallgatni előttetek atyámfiai, hogy atyáink mind-
nyájan a felhő alatt voltak és mindnyájan átmentek a tenge-
ren, és Mózestől mindnyájan megkereszteltettek a felhőben
és a tengerben, és mindnyájan ugyanazon lelki eledelt ették és
mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták ... de közülök sokban
nem telt kedve az Istennek; azért elhullottak a pusztában
(I. Kor. 10,1—5). Testvéreitek tehát mind átmentek a tenge-
ren, át a legnagyobb veszedelmen, s a pusztában az ég kenye-
rét ették és ittak a vízből, melyet Isten keze fakasztott, s mégis
sokan elhullottak a pusztában; mennyien? Mindnyájan, ket-
tőt kivéve!

2. Felesleges azonban a múltba nézni, hiszen itt van a je-
len. Minket is ijesztenek romok, melyek hajdan magasan állot-
tak, mint tornyok és oszlopok. Kegyetek is ismernek liliomo-
kat, melyek lehullottak a sárba, és nincs kéz, amely előbbi
ragyogásukat visszaadhatná; ismernek tüzes lelkeket, melyek
kialudtak; reájuk borult az éjfélutánnak harmata; kialudt
virrasztó pásztortüzük: lett belőlük üszők és sár. A szentirás
mondja nekem, hogy a zsidók, midőn a babiloni fogságba hur-
coltattak, szent tüzüket valami titkos kútba rejtették Jeru-
zsálem mellett; és mikor visszajöttek: a tűz helyett vastag
zöldes vizet találtak. A szent tűz sok lélekben, pedig azok nem
nyirkos, sötét kutak, még az eucharisztia szent tüze is, e szent
zsarátnok, melyet az Isten angyala hoz le az oltárra, sárrá lesz,
erjedésnek indul és mocsárrá változik. Hány tüzeslelkű ifjú
volt, akinek lelke mocsárrá változott? Hány ragyogó lélek
volt, amely kialudt? Hány tiszta és gyengéd szív volt, amely
elernyedt? És mi lett belőlük?

3. És lássák, k. t. u., mily végleges és teljes ez a romlás!
Az állhatatlanság egy pusztító enyészet; szinte oly erős, mint
az Isten igéje! A szentírás leírja az Isten igéjének erejét és azt
mondja, hogy az olyan, hogy áthat valónkon; hogy radikális
erő; hogy tűz, mely az élet rejtekébe is elnyilal. Ily átható,
csakhogy átkos erő az állhatatlanság is. Aki a végső állhatatos-
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ság kegyelmét elveszti, mindent elveszt vele, ami benne jó
volt. Hiába égett az ő lelke imájának tüzében, az áhítatban,
nem ismerni rá; hiába kenték fel szent olajjal, nem ismerni rá.
Illat, kenet, áhítat, meleg, minden elpusztul és vissza nem
hozható; mint ahogy a márványlépcsőt, ha egyszer lekopott,
nem lehet újjá tenni soha l Tehát oly nagy a végső állhatatos-
ság kegyelme, hogy aki elveszti, visszahozhatatlanul mindent
veszít; és a romlás oly nagy, hogy nemcsak romok sötétlenek
árnyában, hanem még sót is hintenek ezekre a romokra,
hogy necsak emberi kéz, de még a természet keze se működjék
ott enyhítőleg soha. Hát nem nagy kegyelem ez, mit ily nagy
veszedelmek körítenek?

4. Hogyha pedig, k. t. u., mi utána nézünk, hogy miért
oly nagy kegyelem, meglátjuk, hogy miért. A végső állhata-
tosság két fonál; két fonálból van sodorva az a kötelék, mely
a mi hajónkat az örök révparthoz köti. És mi az a két fonál?
Az aktív és passzív állhatatosság. Mi az aktív állhatatosság?
Az aktív állhatatosság az életnek ébersége. Az élet pedig érzés,
az élet mozgás, az élet tevékenység. Kell az észnek fogékony-
ság, kell az akaratnak hajlékonyság, kell a szívnek gyengéd-
ség, kell a kedélynek termékenység: ez az élet; így élni pedig
nehéz: mindig érezni, soha el nem emyedni, el nem fáradni,
a hitnek világát mindig éber lélekkel felfogni olyan elevenen,
mint az ezüstéleges üveglap, mely a fénynek leggyengébb rez-
géseit is felfogja; mindenre reagálni, azokra a művészi indí-
tásokra is, melyeket az Isten keze végez bennünk: ez nehéz.
Élni a legnagyobb munka. Micsoda él? Ami érez, és ami érez,
az sohasem nyugszik. Tekintsék az élet nagy munkáját I Szi-
vünk dobog, éjjel-nappal dobog; ereinkben lüktet a vér éjjel-
nappal; hidegünk vagy melegünk van mindig. Élni a hitben,
fenntartani szívünk gyengédségét, megőrizni a kedély ruga-
nyosságát, meg nem öregedni (mert a szív nem öregszik): ez
az élet. Ki kételkednék már most abban, hogy nagyszerű a
végső állhatatosság kegyelme, nagyszerű, mint maga az élet.
Élni a hitből, összekötve lenni az élet forrásával, az Istennel,
belőle meríteni az élet szikráit: bizony ez nagy munka. Az-
után mihelyt valami él, kell neki mozogni; mihelyt a hit és a
szeretet a szívbe hat, bizony kell neki munkálkodni: ez a buz-
galom. A végső állhatatosság kegyelme buzgalommal jár ka-
ronfogva. Hogyha vizet forralunk és a párát erős edénybe zár-
juk, mit csinál? Dolgozik, zakatol, feszül, fárad, máskép nem
tehet. Olyan az emberi lélek, ha van benne élet: kell neki dol-
gozni, kell neki buzogni; ha nem buzog: elhal, lehűl, vége van.
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De folyton dolgozni igazán nehéz dolog. Látják, mily nagy
kegyelem a végső állhatatosság kegyelme? — Azután meg az
élet rés delicata, kényes és érzékeny! Az életnek szövetei rend-
kívül finomak. Nincs az a finom selyemszövet, mely oly finom
volna, mint a szívnek erei és szövetei. Azt mondja egy görög
szentatya: «Gyengéd dolog a lélek, de oly erős, mint az egész
világ». Oly gyengéd, hogy nehéz vele durva emberi kézzel
bánni. Látják, mily nagy kegyelem a végső állhatatosság ke-
gyelme?

5. De azt mondhatná valaki: hogyan lehetne nehéz, mi-
kor annyi a kegyelem? Azt mondhatná valaki: hull reánk a
kegyelem mindenütt; hull reánk az élet csirája. Igaz, nézzék
a természetet, mily bőségesen hinti mindenhova petéit, mag-
vait, csiráit, és nézzék az óriási ellenségeket, melyek az életnek
magvait mindenütt pusztítják: a kövecses földet, mely oly
kegyetlen, mint a puszta, nem akarja, hogy a legszebb virág
is nyíljék rajta; nem indul meg, ha a legszebb rózsák, nem,
ha a gyengéd liliomok akarnak virulni: nem kell neki; puszta
marad. Vannak kemény lelkek, amelyek a kegyelemmel szem-
ben, amit Isten keze hint, olyanok, mint a szikla; elpusztul
rajtuk minden 1 Vannak hideg lelkek. Akármily életet hintse-
tek a jégre, elvész. Az élet óceánhoz hasonlit; hiába esik rá
a langyos májusi eső, hiába reszket felületén a legillatosabb
szél, hiába szórta rá a természet a szelek szárnyain az életet:
minden elvész. Rengeteg nagy ellenségei vannak az életnek.
Az emberi szív is óceán; szikla az emberi szív is; kegyetlen
az emberi szív is, hideg; az Isten keze hint reá ugyan életet,
de a legtöbb csira elvész. Ó igazán, hiszen máskép nem is ért-
hetnók meg azt a mi szívünket; csak úgy, ha föltesszük, hogy
összeesküdött minden sötét, életellenes hatalom az emberi
szív természetfeletti élete ellen, s ha belátjuk, hogy meg kell
nekünk küzdenünk ezzel az ellenséggel, ezzel a hatalommal,
s ha elismerjük, hogy igazán szerencsés az a lélek, mely mind-
ezen keresztül hajótörés nélkül átesik. Ha olvassák a szentek
életét, megrendül a lelkük is azon, hogy még ezek a nagy em-
berek is mily közel állottak sokszor a végső bukáshoz. Ha egy
Nazianzi Szent Gergely életét olvasom, ki elkeseredve, min-
denkitől félreismerve saját lelkének meghasonlásában ott
hagyja a konstantinápolyi érseki széket s elmegy Kappado-
ciába a birtokára, igazán mily gyengének látom még őt is az
élet ennyi nehézségével szemben. Ha olvasom a híres Dóm
Guéranger életét, ki meghalt a hatvanas években, fönnakadok
azon, amit életírója mond, hogy keserű lélekkel vált meg a
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világtól. Ha félreteszem az egyház történelmét s felnyitom a
világtörténelmet, látom, hogy a legnagyobb emberek is mennyi
megpróbáltatáson mentek keresztül; hogy emberek, kiknek
szívük nagy volt, eszük pedig mint a sasnak szeme, gyengéd-
séggel, buzgósággal, lelkesültséggel kiindultak; hogy egy Col-
bért, ki azt mondta: hogyha csak Franciaországot naggyá
tehetem, elvonulok valahova és nem bánom, ha udvaromon
fű nő; és mi lett belőle és belőlük? Titkon ásták el Colbert
tetemét éjjel, nehogy megbecstelenítsék még koporsóját is.
Ilyen lelkesültségért, áldozatért ezt a keserűséget 1 Be sok
megpróbáltatást, be sok csalódást, be sok lehűlést, be sok meg-
rendülést kell kiállani annak a gyenge jószágnak, amit emberi
szívnek neveznek I

Látják, k. t. u., a végső kitartás és állhatatosság ugyan-
csak nagy kegyelem. Mikor végignézek mindenen, látom külső
bizonyságait e kegyelem nagyságának a történelem romjaiban
és hajótöréseiben; s látom a belső élet nehézségét és leborulva,
lekonyult fővel elmondom: «Jöjj el, Úr Jézus, jöjj el!»

Nem tudom, hogy mi lesz velem. De talán jobb is, ha nem
látom előre szenvedésemet, küzdelmeimet, még azt gondol-
hatnám, hogy nem tartom ki. És minő óvszert ád nekem itt a
kezembe a szentírás? Mit kérdezzük? Azt mondja, hogy él-
jünk 1 Éljünk buzgón és lelkesülve I Vésődjék szívünkbe a
kedves szentnek, Szienai Szent Katalinnak szava: építs ma-
gadnak cellát szívedben; vonuljunk vissza oda, ahol a lélek
él, el a külső világtól; oda, ahol elvonulva melegedhetik, mi-
után künn megfázott; oda, ahol elvonulva felüdül, miután
künn meggyengült; oda, ahova jön inni, inni kívánván az
örök forrásból, miután künn nagy pusztában zarándokolt;
oda, ahova üdülni jár, miután vérző lábbal járta az élet tereit
és utcáit. Kell élnünk I 0 be jó az élet I Ó be jó, hogyha az
ember szívében bírja az Úr Jézust; s bejó, hogyha az reggeltől
estig szent bensőségben és összeszedettségben tudja tartani
azt a nagy kincset, a buzgalmat! ó be jó, ha az isteni kegye-
lemmel reggeltől estig közreműködik; mert rendkívül nagy
kincs az Isten kegyelmének szüntelen tevékenysége eszünk-
ben és szívünkben. Ne vesztegessük ezt a kincset, mely drá-
gább minden ezüstnél és minden aranynál! Soha 1 Tartsuk
meg szívünket mindig abban a gyengédségben, melynél fogva
szüntelen vágyódjék az isteni kegyelem teljesebb kihaszná-
lása után. Tartsuk meg a mi lelkünket mindig abban a szent
buzgalomban, hogy mindig minél többet akarjunk tenni az
Úr Jézus dicsőségére. Ó, ha ez az életnek a titka, akkor jól fog-
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juk magunkat érezni és a gazdagságnak s gyengédségnek ezt
az érzetét nem fogjuk odaadni semmiért. Es úgy fogjuk ma-
gunkat érezni, hogy teljes vigaszban és teljes épségben és kész-
ségben fogjuk szolgálni az Úr Jézust. Kell-e ennél több? Mikor
minden szív ez után sír és ez után vágyik? Ugy-e nem? No
hát az évnek utolsó vasárnapján, mely a mai vasárnap, az
egyház oda fordítja szemünket és figyelmeztet, hogy minden
elmúlik és kihűl és kipusztul, de mi nem akarunk elpusztulni,
hanem élni; élni akarunk bensőségesen; élni akarunk buz-
gón és gyengéden. Jöjj el, Úr Jézus 1

IV. Az idő felhasználásáról.
(1899)

Az egyházi év vége felé, az utolsó vasárnapon, már mint
ma, az egyház a világ végéről szóló evangéliumot olvastatja a
misében. Ez az evangélium kioltja a csillagokat fejünk fölött,
kirántja a talajt lábunk alól s hangoztatja a próféta szavát:
finis venit, venit finis. Azonban az a különös, hogy nem azért
emlegeti a halált, hogy meghaljunk, hanem hogy éljünk.
Le akarja törni az idő viskóját, hogy oda utaljon az örökké-
valóság házába; nem akarja beérni azzal, hogy az ember itt
építsen magának vályogos házat, hanem nézzen aeterna
tabernacula után. Kioltja a csillagokat, a napot és a holdat
az égen, hogy helyettük meggyújtsa az örökkévalóság mécse-
sét; megrengeti a földet lábaink alatt, hogy lelkűnknek
szárnya nőjön és elmenjünk az igazi hazába. Nem akarja,
hogy itt gyüjtsünk kincseket, melyeket a moly megesz és a
rabló elvisz, hanem azt akarja, hogy a mi egész létünk súly-
pontja ott legyen, ahol igaz kincsünk van. Ubi est thesaurus
tuus, ibi et cor tuum. Egész filozófiája pedig az, hogy: éljetek
úgy az idővel, hogy az örökkévalóság biztosítassék számo-
tokra; buzdít tehát kivált arra, hogy jól használjuk fel az időt.

Az a kérdés vetődik fel tehát, hogyan kell megbecsülni
az időt és ki becsüli meg azt? A világot két határtalan mérték
méri: az egyik a tér, a másik az idő. A tér az nyugvó mérték,
az idő mozgó mérték, és valamint minden mérték, úgy ez is a
tartalomtól függ. Van egy véka arany, vagy egy véka zab;
van egy órai pathmoszi elragadtatás, vagy egy órai vasúti
unalmas várakozás; az ember gyűjthet a mértékbe gyöngyö-
ket vagy szemetet. Ugyanazon térben állhat egymás után
istálló és oltár; ugyanazon időben egymás mellett lehet egy



340

tisztátalan állat és tiszta, ragyogó szűz. Újra tehát az a kérdés,
hogyan lehet és mivel lehet az időnek üres mértékét kitölteni?
Hogyan lehetne gyöngyöket és nem szemetet beleszedni,
érdemet és nem büntetést, életet és nem halált?

Az idő a mozgás mértéke; az idő akkor nem üres, ha
mozgást mér, az idő akkor üres, ha mozgást nem mér. A telje-
sebb mozgás az élet, a tökéletesebb élet még tökéletesebb tar-
talom, és a legtökéletesebb élet csupa gyöngy és színarany.
Aki akarja az idő üres mértékét szinarannyal és gyöngyökkel
megtölteni, annak kell tökéletesen élnie. Élni, dolgozni,
mozogni siet minden, ami van. Az Úr beleállította az űrbe a
világot és az időbe a mozgást; felhúzta ezt a nagy világórát, s
azért húzta fel, hogy járjon. Mihelyt megteremtette az
ősködöt, attól az első perctől kezdve kezdte befutni az anyag
fejlődésének beláthatatlan útjait. Mert hiszen az Isten, jól-
lehet nem él az időben, de azért azt, ami az időben valósággá
lesz, legteljesebben bírja, lévén ő az actus purissimus, a merő
élet: az ő képe a működés, a törtetés bélyege rá van ütve
minden művére az egész világon. Folyik az egész világban,
az időben az isteni mű, kifejlődik az isteni gondolat, sehol
se szünetel, mindig törtet előre. Arról mondja az Úr Jézus:
Pater meus usque modo operatur: az én Atyám mindeddig
dolgozik. Dolgozik a természetnek menyasszonyi pártáján
tavasszal, dolgozik a természet szemfödőjén őszkor, dolgozik
télen minden feszülő jegecen, dolgozik nyáron minden zsen-
dülő fűszálban és érő kalászban. Vegyük a természetfölötti
rendet! Beleáll a természetfölötti rendbe a legnagyobb
munkás, servus Dei, az Úr Jézus. És az Úr Jézus mit mond
magáról? Opus consummavi, quod dedisti mihi, és csak ez
opus consummatum-ért kéri aztán az ő diját, érdemét:
Clarifica me nunc tu Pater apud temetipsum claritate quam
habui prius, quam mundus esset. Dolgozik az Isten, mint
tiszta szellem, dolgozik a Teremtő az ő müvében, dolgozik a
megtestesült Isten, az Úr Jézus Krisztus.

Minket azonban főleg az érdekel, hogyan kell nekünk
dolgoznunk. És erre nézve világos a felelet, hogy a mi üdvös-
ségünk nagy műve szintén az időben folyik s azt a nagy művet
az Úr Jézus példája szerint lehetőleg teljesen és tökéletesen
kell elvégeznünk. Ha az időt felhasználjuk s ha üres mértékébe
a természetfölötti életnek aktusait, csupa gyöngyöt peregte-
tünk; ha az Úr Jézusnak érdeméből erényes törekvéseinknek
értéket kölcsönzünk: akkor az időben üdvösségünket biztosí-
tottuk, de ha a tátongó időt nem töltöttük ki és nem dolgoz-
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tünk, akkor legfeljebb szemetet gyűjtöttünk. Az embernek
élete vagy Istennel töltekezik, vagyis természetfölötti élettel,
vagy pedig semmivel; szemre ugyan látszólag valamivel,
sőt tán feltűnő és csillogó tettekkel, tényleg azonban érték és
érdem nélkül marad, öntudatára is ébredt az soknak, kik nem
Istenért éltek, hogy mily üresek napjaik, mily céltalan életük,
mily hazug még az a nyelv is, melynek szólásmódjaival
élnek. Kérdezte egyik latin a másikat: Quot annos habes?
Felelte a másik: Sexaginta habeo. — Illos dicis, quos non habes?
Azokat mondod-e, amelyek nincsenek? Ügy-e azt gondolod,
hogy az van, ami nincs, mert hiszen abból, amit az ember
élt, igazán már semmi sincs. Semmi sincs az időben, ha nincs
meg érdemben. A hatvan éves Barlám remetét kérdezte egy-
szer Jozafát király, hogy hány éves; azt felelte a remete:
harmincöt; huszonötöt elhallgatott, mert haszontalan ifjúság
hiúságában töltötte azokat. Ha az ember nem él Istenért és
csak a világért, tényleg mintha nem élt volna. Egy jeles
római szenátor, Limilius, aki a császár hű szolgája volt, de
semmi mással nem törődött, azt Íratta sírkövére: Hic iacet
Limilius vetulus septennis; öreg gyermek 1 A szentírás pedig
ezzel a desperált és szánalmas gondolattal szemben ismer más
valamit, ismer nagykorú fiatalokat: aetas senectutis, vita
immaculata. Kicsoda az öreg? Az, aki erényes. Kicsoda a
fiatal? Aki nem erényes. És a múlt vasárnapi szép orációban
ugyanazt fejezi ki az egyház, hogy Szent Szaniszló azt a
tizennyolc évet serény, folytonos munkálkodásban maga
számára kiváltotta a múlandóságtól. A múlandóság oly áram,
mely mindent elvisz, ami nincs lekötve, az élet pedig sajka
rajta; ha nincs az örökkévalóság partjára kikötve, elsodorja
a víz. Elsodorja a víz a sajkát, elviszi a partot és az egész
világot.

Nemde, k. b., értelmetlen és oktalan volna az ember,
ha nem akarna élni az örökkévalóságért? Azt mondta Nagy
Sándor, aki fiatal korában halt meg: Én eleget éltem, nem
ha éveimet, de ha győzelmeimet számítom. Mindenki közü-
lünk is azt mondhatja, hegy eleget éltem, évszázadokra és
örökkévalóságra éltem, nem ha éveimet, hanem ha győzel-
meimet számítom, mert ha azokat számítom, legyőztem a
világot, az időt, a múlandóságot, következőleg nekem örökké-
valóság jár.

És látjuk, hogy ezen a gondolaton gyúl ki voltaképen a
szentek buzgalma. Hogy ne említsünk különös szentet, értek
kanonizált szentet. A vakációban tartottam Piliscsabán a
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lazaristáknál exerciciumokat, az öreg Lollok tartotta, és amilyen
érzelmes és buzgó ember, mihelyt az időről kezdett beszélni,
rögtön sírva fakadt s hogy a maga gondolatait takarja, elő-
adta, hogy egyszer ő buzgó apácától kérdezte, hogy mit
sajnálna legjobban, ha meg kellene halnia, s a testvér felelte:
az elveszett időt. Igazán, ha az ember az időt elveszti, nincs
mód, hogy azt kárpótolja és valamikép visszaszerezze, hanem
beáll egy olyan önmagával nem bíró lemondás, amilyent
látunk az öreg Jákob pátriárkán, aki Faraónak kérdésére,
hogy hány éves, azt feleli: dies peregrinationis meae pauci et
mali; az én vándorutam napjai kevesek és rosszak. Ha az
ember százötven év derével fején ezt kényszerül mondani,
méltán megsajnálhatjuk, de nem segíthetünk rajta; magára
hagyjuk a lemondás bánatával. Máskép hangzik a világ,
máskép az erény felelete. Mit éltem? — kérdi a világ s feleli:
kevés és rossz napot. Mit éltem? — kérdi az erény s feleli:
egy örökkévaló napot. Rossz a világias élet napja nemcsak
céltévesztésében, hanem önmagában is; jó az erény napja,
nemcsak célszerűségében, hanem verőfényében is. Az erény,
az adja meg a fiatal lelket és kedvet, az életkedvet; a tétlen-
ség s a bűn, az veszi ki az emberből a kedvet és helyébe teszi
a keserű lemondást.

A lemondás után pedig jön az ítélet veszedelme 1 A leg-
kegyetlenebb ítélet, amelyet a próféta említ az Istenről, így
hangzik: Vocabit contra me tempus, hogy az tanúskodjék,
felhívja ellenem az időt. Hány perc, hány óra, hány év 1
Főleg pedig, amit az ember halálos bűnben tölt, ránk borul
a nyomasztó üresség. A bűntől eltekintve vádolni fog minket
sok foglalkozás, melyben nem volt tiszta és nemes szándék,
melyet nem az Úristen iránt való szeretet hordozott; az élet
legnagyobbrészt olyan, mint a jéghegy, erősnek, ragyogónak
látszik, de a napsugárban elolvad; az isteni ítélet világosságá-
ban a legtöbb élet szétmállik s elolvad. Nekünk tehát, ha az
időt jól akarjuk felhasználni a megszentelő malaszt állapotá-
ban, tiszta szándékkal, lehetőleg Isten-szeretetből kell dol-
goznunk. Nem értem azt, hogy aki nem directe Isten-szeretet-
ből dolgozik, hanem más erényes indító okból, hogy ez nem
él teljes napokat, hanem azt szeretném, hogy minél teljesebb
napjaink legyenek, mert hát ott is különbség van bronz, érc,
vas, ezüst és arany között. Nem kopik el a jó cselekedet az
örökkévalóságban ami illeti az érdemet; a bronz, a vas, a kő
is erős, de mégis csak többet ér, ha lehetőleg nemes szándék-
ból és Isten-szeretetből dolgozunk; többet ér, ha színarany
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az életűnk. Szokjanak hozzá, k. t. u., hogy kivált a szentmisé-
ben az offertóriumban, később mint papok a prímában fel-
ajánlják magukat és mindenüket az Úristennek; a príma
orációja ezt a gondolatot hangsúlyozza: Dirigere et sancti-
ficare, regere et gubernare dignare corda et corpora nostra,
sensus, sermones et actus nostros in lege tua; mindent, szívet,
gondolatot, beszédet, cselekedetet, mindent az Úristenért.
Ha az ember úgy él Istenért, nem hal meg; akkor az idő nem
vádló, hanem legnagyobb, kitüntető oklevele lesz a mi éle-
tűnknek, akkor a halálban nem állunk mint egy vihartól meg-
tépett fa, hanem úgy, mint a gyorsan iramló idő vízfolyásai
mellett ültetett pálma. Akkor az élet nem szakad le az ember
szeméről mint álom és mámor, hanem kezdet óta tisztában
leszünk vele s örök értékét biztosítjuk számunkra. Követ-
kezőleg: tempus instanter operando redimentes in aeternam
ingredi requiem festinemusl Annál jobban sietsz, minél többet
dolgozol; minél teljesebb lesz életed, annál jobban váltod
meg az időt a múlandóságtól, és ha megváltod egészen, akkor
lész igazán gazdag I Ezt a kincset telkedben hordozod. Vala-
mint a fa éveit törzsének gyűrűiről számítjuk, úgy, hogy
minél többet élt, annál tőrzsökösebb és erősebb: akkép izmo-
sodjunk meg mi is; minél többet élünk, annál erényesebbek
legyünk. Ilyen életet az Isten megáld és megkoszorúz a leg-
nagyobb kitüntetéssel, a tulajdonképeni élettel, mert életet
csak azok érdemelnek, akik élni megtanultak; élni pedig azok
tanultak meg, akik nem a múlandóságnak éltek.

Éljünk tehát a múlandóságban az örökkévalóságnak,
hogy a tulajdonképeni örökkévalóságban örökké éljünk!



14. lap
23. lap
30. lap
35. lap
40. lap
46. lap
56. lap
61. lap
77. lap
81. lap
87. lap
102. lap
150. lap
170. lap
197. lap
212. lap
217 lap
220. lap
224. lap
228. lap
235. lap
239. lap
244. lap
253. lap
259. lap
276. lap
292. lap
318. lap
322. lap

A kiadó jegyzetei.
Az itt közölt szentbeszédek javarészét Prohászka mint

spirituális az esztergomi kispapoknak mondotta el 1894—1903
között; innen a megszólítás: Kedves Tisztelendő Urak
(K. T. U.); innen a beszédeknek a tanévbe eső ünnepekre
való szorítkozása. Ezek a beszédek aránylag gondos kőnyoma-
tos kiadásban jelentek meg, főként első hallgatóik használatára,
mégpedig töredékesen az 1894.. 1895., 1899—1900., egészen
az 1898—9., 1901—2., 1902—3. tanév vasár- és ünnepnapi
szentbeszédjei.

Másutt vagy másutt is (az utóbbiak többnyire csak a
megszólítás megváltoztatásával és a latin idézetek mellőzésével)
jelentek meg a következők:

 Isten igéje szentbeszédekben 1904-cs évf. is.
Jó Pásztor 1900—01-es évf.
Isten igéje 1900-as évf.
Isten igéje 1902-es évf.
Isten igéje 1897-es évf.
Isten igéje 1896-os évf.
Borromeus 1886—7-es évf.
Isten igéje 1899-es évf. is.
Jó Pásztor 1905-ös évf. is.
Isten igéje 1898-as évf.
Isten igéje 1904-es évf. is.
Isten igéje 1898-as évf.
Isten igéje 1897-es évf.
Isten igéje 1898-as évf.
Borromeus 1887-es évf.
Isten igéje 1904-es évf. is.
Isten igéje 1896-os évf.
Isten igéje 1897-es évf.
Isten igéje 1898-as évf.
Isten igéje 1896-os évf.
Isten igéje 1897-es évf.
Isten igéje 1904-es évf. is.
Isten igéje 1896-os évf.
Isten igéje 1898-as évf.
Isten igéje 1896-os évf.
Isten igéje 1897-es évf.
Isten igéje 1904-es évf. is.
Isten igéje 1904-es évf. is.
Isten igéje 1897-es évf. is.
A cimek a kiadótól valók.

Ami a 74—5. lapon a törvény és szeretet viszonyáról van
mondva, nem más, mint amit Szent Pál mond Rom. 7. Hogy
a jog és törvény általában, de kivált az evangélium területén
a szellemnek kerékkötője is lehet, azt a történelem és élet
sokszorosan tanúsítja. Hogy mindkettő hivatásánál fogva
a szellemnek és bensőségnek fönntartó váza és védő burka,
azt meg a szerző nem vonja kétségbe, amint a folytatásból
kitűnik.


