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Az Úr útján. 

Emmánuel: Velünk az úri 

"~s Emmánuelnek fogják hlvnl, 
amit igy értelmeznek: Velünk az 
Isten." Mt. 1, 23. 

Talán valamennyi díszítő jelző közül, amellyel az 
eljövendő Messiást már az Oszövetség prófétái ékesí
tették, legkifejezőbb, legemberibb s legtartalmasabb ez 
az egyszerűségében is oly sokatmondó elnevezés: 
.,Emmánuel". A .,Velünk az Isten" mint név! Mint 
messiási megjelölési A Messiás eljövetelének célja 
s egész csodálatossága ebben rejlik s ebben feje
ződik ki. Abban, hogy általa "velünk van az Isten". 

Velünk? Hiszen az Isten mindenütt jelen van s így 
az látszólag nem jelent senuni újat, amit a Messiás kö
zeledése e tekintetben nekünk hozhat. Jobban velünk 
lesz-e az Isten általa? Közelebb száll-e le hozzánk s 
közelebb emel-e fel magához minket? Hogyan értendő 
mindez? 

S mégis: az úr maga az, aki a próféta által, majd 
az angyal által így nevezteti magát. Az ő kedvenc ön
elnevezése ez az "Emmánuel". Kell tehát, hogy ennek 
a megjelölési módnak valami igen mély s neki igen 
kedves tartalma legyen, hogy benne valami egészen 
különleges emberközelség és emberekkel való együtt
lét érvényesüljön. 

I. 

S való igaz: amint a megtestesülés maga az Isten 
velünklétének egészen különleges, újszerű módja volt, 
úgy az Oltáriszentség is ennek a közeledésnek s ve-

Banlha: Osszegyii,Jtött munkál. XX. 
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!ünk-lakásnak a Jegmer~szebben isteni s legtitokzato
sabban emberi betetőzése. 

A hivő katolikus belép a templom ajtaján - apró 
falusi istenháza legyen az, vagy káprázatos, márvány
erdős, aranyos székesegyház, mindegy! - abban a 
pillanatban, hogy szeme az örökmécsessel jelzett csen
des kis tabernák.ulumra tapad, ha tudja a katekizmust, 
térdreomlik s mellét érintve ámulásba esik a csodán. 
amely - emberi fülnek bár hallhatatlanul - itt zúg 
és zajlik előttünk az oltár szekrényében: a "Velünk az 
Úr" csodájánl 

S ha olyankor jön, amikor éppen szentmise van s 
az orgona elhallgat s a ministráns csengetése s a pap 
térdreborulása jelzi, hogy most történik meg a nagy 
földreszállás, az átlényegülés, a malachiási s golgotai 
áldozat megújítása: ·a hivő katolikus egyszerre úgy 
érzi, hogy ő itt most a Kálvárián jár, ahol megint csak 
különösképpen "Velünk van az Úr". Az Agykoponyák
hegyének lehellete lengi körül s a világtörténet leg
megrázóbb drámája: Isten vérének hullása a világ üd
véért, ismétlődik meg misztikus jelképességben az 
oltár fehér gyolcsa felett ... 

S ha aztán a hivő maga is odalép az áldozati lako
mához s az ő ajkára is ráhelyezi felszentelt kéz a 
Szentek Szentjét, a látszólag csak fehér kis "Kenye
ret", az oltár s a hit Titkát, akkor valami mélységesen 
sejtelmes ujjongás szaggatja meg s füröszti meg a hivő 
lelkéti A gondolat, hogy ő most a csillagvilágok alko
tóját, örök ítéletek roppant fejedelmét s egyben a leg
szeretetreméltóbb vendéget fogadjal Hogy most Krisz
tus maga borul oda a vállára, a keblére, nyúl a hóna 
alá, teszi rá kezét az ő szívére, etetisitatja öntestével, 
önvérévell Hogy Isten maga az, aki most magába le
helte őt és egybeforrott vele ... 

Támolyogva az ámulattól, a boldog kitüntetettség 
érzésétől, a reszkető imádatnak felolvadásától az édes 
bizalmasságban, megy vissza helyére a hivő s lép ki 
azután ismét az utca szürke, titoktalan kövezetére, a 
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Dlindennapiság prózai, semmitmondó kis foglalkozá
sai közé. De szívében ott hordja a roppant Erőt, a bol
dog Titkot! 

ö ma más levegőt szívott, ma más világokat lá
tott, benne ma igazibb élet tüzei villantak fel, vele ma 
fontosabb dolgok estek, mint aminőt egy egész törpe 
embervilágnak minden történelme, politikája, állam
vezetése, üzleti fontoskodása, anyagi és gyomorproblé
mái jelentenek: hangyák tülekedései, liliputi nagy
zolók apró és bizarr komolykodásai mind együttvéve ... 

ú, mi is ez az egész világ, ez a naiv és törpe és 
hernyónyi világ, ahhoz a csillogó, szikrázó, új égbolt
hoz, ahhoz a dimenziókkal nem mérhető, isteni ragyo
gású másik világhoz képest, amely az Oltáriszentség 
csodás légköreiben villámlik meg és tárul ki nekünk? 
úgyhogy csak az fáj és izgat benne, hogy nem tudjuk 
elég tágra tárni előtte szemünket, vakondok-elménk 
és szűkre nőtt szívünk szegényes kicsinységét ... 

Eucharisztia! Emmánuell Súlyos, mázsás, tartalom
mal roskadozó szavak! 

Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben 
természetesen nem érti az érzékek karámjában végleg 
megrékedt ember. Mi az? Micsoda érthetetlen és ér
telmetlen beszéd! Krisztus: egy darab kenyér színében? 
Néhány csöpp bor alakjában? Mi célja lenne ennek? 
Mi magyarázata? Mi a rendeltetése? Képtelenség! 

El az oltárokkali - kiáltotta a hitszakadás, és 
törve-zúzva hordta ki a tabernákulumokat, miseruhá
kat és oltárfelszereléseket az utcákra, a templom előtti 
terekre. Máglyára rakta, elégette valamennyit. Mire 
való az oltár? Az oltár üres és a tabernákulum titka 
babona ... Nem értették meg a legszebbet, amit a ke
reszténység a hivek számára tartogat; amit 15 század 
elragadtatott áhitata legfőbb kincsként őrzött s vett 
körül dómépítéssel, szobrászattal, ötvösséggel, a fes
tészet, a liturgia, a zene és a meditáció minden révült 
extázisával ... 

El az oltárokkali - kiáltja ma is a bolsevizmus, 
t• 



4 

a szabadgondolat, a harcos hitetlenség minden fajtája. 
Fel akarja szabadítani az embereket - mitől? A leg
nagyobb kinestöli A leggazdagabb hagyatéktól! A bol
dogság legbővebben patakzó reményétől! 

El az oltárokkali Es csákányt ragad és bombát s 
benzines és petróleumos kannákkal spanyol asszo
nyok öntik le a szentegyházakat s barbár kezek vetnek 
gyujtócsóvát a szentelt falakra ... S tomboló Krisztus
gyűlölettel lövik halomra az oltár szolgáit, az örök 
szentségimádásba borult szerzetesnőket s a világi hí
vek közül azokat, akik leginkább voltak ittasai, sze
reimesei annak a titokzatos világnak, amely az oltár 
Szentségéből árad ... 

Nálunk pedig a katolikus ·vallásnak egyik megejtő 
ékesszólású ellenfele "prédikálta" egyszer a rádióba, 
hogy Oltáriszentség nem lehet, az úr nincs a taberná
kulumban, mert "Istent nem lehet sehova sem el
zárni" ... Igaz, főleikész úr, úgy van, Istent elzárni nem 
lehet! Ehhez csakugyan nem lenne elég a világ min
den lakatosa és biztonsági-zár-mémöke; erre nem lenne 
elég a világegyetem valamennyi tejútjának minden 
anyagtömege ... De Egy valaki mégis bezárhatja az 
Istent: őmaga! Ömaga önként bezárkózhatik közénk 
és értünk! Es foglya lehet a saját leereszkedő könyö
rületének, rabja a közelünkbe kívánkozó, köztünk le
telepedő szeretetének! 

Emmánuel: "Velünk az úr!" Ha a megtestesülés
ben Isten bezárkózhatott az emberi testbe, miért ne zár
kózhatnék be az Oltáriszentségben is a kenyér és a 
bor színe alá, hogy különleges, titokzatosan édes és 
közvetlen módon is velünk lehessen 1 

Emmánuel! Velünk az úr! Ez az Oltáriszentség lé
nyege. 

Valami mély és eleven titok járja át az univerzu
mot: eget és földet és minden létező világot. Még az 
Isten lelkét is! Sőt azt legelőbb! Egy élő, örök, piros 
vérhullám: a szeretet. Ha "Isten a szeretet", akkor oly 
könnyű megérteni az Oltáriszentséget! Ez a mindene
ket átjáró, örökkévalóságok mélyéből kivillanó, sze-
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mélyes és elevenen élő szeretet mindenképpen ott 
akar lenni, ahol azok vannak, akiket szeret. 

A közellét a szeretetnek legelemibb törekvése, 
jele, megnyilvánulása. Az állat is közel bújik a társá
hoz, odasimul a gazdája lábához, szereti az otthonát, 
szereti a fiókáit. A gyermek az anyja karján: kebel a 
keblen, szív a szíven, melegség a melegségen, puha élő 
test a puha élő testen - ez a szeretet. Akik egymás 
iránt lobbantak szerelemre, vajjon mit akarnak azon
nal, ösztönösen, néha túlságos érzékien is, de alapjá
ban természetszerűen? Azt, hogy egymáshoz közeljus
sanak, nagyon közel, minél közelebb, mindennél kö
zelebb! 

Csók, ölelés, egyesülés, a szerelemnek minden 
gesztusa ezt suttogja, ezt leheli, ezt dobolja: együtt 
lenni, eggyé lenni, szívet, lelket, testet azonos ritmusba 
hozni, egymás közelségének boldog átérzésében felol
vadni ... A hazaszeretet is legprimitívebb természetes
séggel a honvágyban, az otthon szeretetében bomlik 
ki: otthon lenni jó, házat és hazát érezni magunk kö
rül, egy nagy családot s nagy udvart: megpihenés, 
megnyugvás, kiteljesedés! 

Hát Ö is, az Isten, közel akart lenni azokhoz az 
Ö kisded gyermekeihez, akiket szeretl Piciny boly
gónk apró lakói, mi mégis az ö felséges udvartartásá
nak tagjai vagyunk: az úr millió naptól, millió tejúttól 
körül nem határolható majarságának porszemnyi fér- , 
gei a test szerint, de lélek szerint mégis az ő kedves 
és fogadott fiai! Azért szeret minket s nem akar csak 
úgy messziről nézni ránk s hullatni ránk néhány su
gárt; csupán istenségének magától értetődő mindenütt
jelenlevősége révén lenni közel hozzánk. Ezért esz
m~lte ki ezt a kettős, újszerű jelenlétet: a megtestesü
lést s utána az ennél is melegebb, boldogabb, állandóbb 
s éltetöbb jelenlétet: az Eucharisztiát. "Gyönyörűsé
gem az emberek fiaival lenni", mondja őmaga, az örök 
Bölcseség (Péld. 8, 31.) s mintha ezzel a szóval önnön 
lelke örök titkának legbensőbb árkánumaiba világítana 
le. Neki, aki maga a gyönyörűség s aki, hogy gyö-
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nyörúséget találjon, nem szorul senkire: gyönyörű
sége velünk lenni. 

Emmánuelnek lenni! Oltáriszentségnek lennit 

II. 

Gyönyörűsége/ Mert itt dobban össze az ö örök, 
isteni lelke a mi kicsiny, aprócska lelkünkkel! Itt vesz 
azonos ütemet az ő nagy-nagy Szíve a mi kicsi, tétova 

. és szeszélyes szívünkkel. Itt lepleződik le izgalmas 
titoktalanságban az ö s a mi érzelmeink minden egyé
niessége, minden meleg közvetlensége. Az Oltáriszent
ség az a pont, amelyben a végtelenség találkozik a 
végességgel, a szikrázó örökkévalóság a szűkös kis 
emberi jelenne), a gazdagság ömlő és zúgó óceánja a 
szegénység apró serlegével s az ég minden ragyogása 
a mi kis világunk pislogó mécseseiveL S az úrnak ép
pen az az öröme, hogy kiömölhet, ránk borulhat, be
lénk áradhat, találkozhatik velünk. Felmelegíthet, meg
ölelhet, magához csókolhat minket, magához emelheti 
rongyainkat, magához szoríthatja szeretetre még alig 
ébredt, hideg szívünket. "Gyönyörűsége az emberek 
·fiaival lenni!" 

Az Isten, ha meggondoljuk, oly igen félelmetes! 
Aki ilyen világokat tudott alkotnil Ekkora világegye
temet, ilyen nagyot és kicsiben is ilyen bámulatost! 
Akinek erejét szélvészek orgonája zengi s világok 
születése s összeomlása harsogja! Aki ítéleteinek ret
tenetességével, poklok s kárhozatok borzalmasságos 
borzalmaival juttatja érvényre a maga kijátszhatatlan, 
megkerülhetetlen, megtaposhatatlan fölségét, az Im
mensa Maiestas, amely előtt az égi fejedelmek kara is 
ájult döbbenetben reszket. Talán hogy a saját félelme
tes nagyságának velőket szárító rettenetét ellensú
lyozza, talán hogy megértesse velünk, hogy az ő ke
gyessége s gyengédsége époly szédületesen s szinte 
megrémítően nagy és minden mértéket robbantó: ta
lán azért tette meg ezt a csodát! Ezt a másik önkinyi
latkoztatástl Azért énekelte el őmaga a leereszkedés-
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nek, jóságnak, pazar szeretetnek ezt a ditirambusát: 
az Oltáriszentséget! 

Mintha azt mondaná vele: Ne féljetek, emberek' 
Bármily szömyen kicsinyek vagytok s bármily ször
nyen búnösök és bűnre hajlók, ne féljetek! Én nemcsak 
nagy vagyok, hanem tudok kicsiny is lenni értetek! 
Nemcsak félelmes vagyok, hanem szelíd isl Nemcsak 
haragudni és büntetni tudok, hanem becézni és jutal
mazni isl S ami fő: az én igazi elemem nem is a zor
don fenség és a büntető szigor, hanem ezerszer inkább 
a csorduló kÖnyörület, a megbocsátó irgalom s a gyer
mekeit boldogan, atyásan és anyásan magához ölelő 
szeretet. 

Közel szeretek lenni hozzátok, emberek, értsétek 
meg! Közel a szívetekhez, közel az éltetek járásához, 
közel a gondolataitokhoz, közel az örömeitekhez, kö
zel a reményeitekhez, közel az érzéseitekhez: közel 
ahhoz, aki s ami csak ti vagytok, mindenestőll 

Emmánuell Milyen boldogság ez nekünk! Ilyen 
Istent tudnunk magunk felett! 

Milyen boldogság nekünk, hogy ilyen előkelő 
barátunk van, ilyen figyelőnk, szemmeltartónk, váro
mányosunkl Hogy ilyen és ekkora Valaki törődik ve
lünk! Es nemcsak mint parancsoló úr, hanem mint fél
tékeny szerelmes, mint közelségünkre és közelünkbe 
vágyó vőlegény! Akinek nem bántó önmegtagadás, 
nem magakínzó önlealázás, nem kín és kegyesen elvi
selt gyötrelem, hogy velünk legyen, hanem egyene
sen: "gyönyörűség"! 

Milyen boldogság tudnunk, hogy sohasem va
gyunk egyedüli Hogy soha nem járunk barát és test
vér és szülő nélkül az élet hideg útjain! Hogy fűtetlen 
szabánkban is ó melegít, sötét éjtszakáinkban is ő vi
lágít, testvértelen árvaságunkban ó van mellettünk, 
köztünk, velünk! Mellőztetésben, elhagyatottságban, 
kivertségben ó simogat, ó ölel, ó melenget minket s ó 
nyúl a hónunk alál O figyeli lépteinket elejétől-végig, 
ó hallgatja szívünket, érzi sóhajainkati Könnyeink 
kö~t ott reszket oz ó aggód.ása i$ értünk s öröDleinkben 
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ott mosolyog az ö napsugaras öröme fölöttünk! S 
hogyha földiekben szükséget is enged szenvednünk s 
evilági tartózkodásunk pillanatilag sem szűnik meg 
próbáltatás és kemény küzdelem lenni számunkra - ő 
akarta igy, ő rendezi így s ő tudja, miért teszi így! -
de azért kegyelmei akkor is patakzó bőséggel ömlenek 
a lelkünkbe, erőt, vigaszt, reményt s eligazítást osztva, 
hacsak feltárjuk előtte lelkünk rekeszeit! 

Boldogok mi, akiknek Oltáriszentségünk van, akik
kel általa "velünk van az Úr"! Benne s ővele egy élő 
gyöngyfüzér alakul ki az emberi közösségek nagy egy
velegében. Ez a világ harcok és civódások tere, a tár
sadalmi élet csupa önzés, furcsa meghasonlás, durva 
öklözés, vérengző gyilkolás! 

De ahova az Oltáriszentség szelleme elér, ott egy
szerre olyan más világ nyílik! Ott egyszerre a "vin
culum caritatis", a szeretet gyűrűje fonódik a lelkek 
köré, ott szent testvériségek szelíd kapcsolatai nyúl
nak egymásba, csodálatos, legelőkelőbb vérrokonsá
gak szövődnek láthatatlanul emberek és emberek kö
zött, s minden góthai almanachénál arisztokratiku
sabb, főnemesi közösségbe koronázódnak a mulandó
ság szegény proletárjai! 

Oltáriszentség: hiszen te élő kapocs vagy, nem
csak Isten és miköztünk, hanem az emberek közt is, 
akiknek színét-javát: legsudarabb törzseit, legékesebb 
virágait, legnemesebb hajtásait, legédesebb bimbóit 
egybeojtod ugyanazon életnedvnek s életelvnek szent 
közösségébenl Az Oltáriszentség által mi áldozók, mi 
eucharisztikus kiválasztottak, mind egy családdá for
runk. Krisztus vére révén egymással vérrokonságba 
lépünk. A házasság misztikus egyesülése maga sincs 
olyan mély és felmagasztosító, mint az az életegység, 
amelyben a Titokzatos Test élő eresztékein s ízületein 
keresztülleszünk eggyé mi, ennek az Egy-testnek sok
sok, boldog tagjait 

Mert mindegyikünk azt mondhatja: aki épúgy 
egyesül Krisztussal az áldozatban s az áldozásban mint 
én: az az én testvérem és jegyesem és hitvesem; test-
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részem és élő tagtársam Krisztus egyetlen testébeni ö 
az egyik kar, én a másik; ő az egyik kéz, én a ·másik; 
ő az egyik ujj, az egyik íz, az egyik atom, én a másik. 
Együvé folytunk és együvé forrtunk; egymás csodás 
szimbiózisa vagyunk: együttélése, együttlüktetése, 
együttdobogása, együtt üdvözülései Minden szentáldo
zás: egy eljegyzés! Egy nász! Egy összeolvadás: nem
csak ővele, az úrral, hanem Öbenne mindazokkal, akik 
az övéi. Nagy, nemes, tiszta és édes lelkekkel, legmé
lyebben örvénylő s legszebb érzelmeikkel, szívük szent 
titkaival, istenszeretetünk nagylelkűségével, önfelál
dozásuk hősiességéveL 

Ha sohasem láttuk is egymást életünkben: egyek 
vagyunk! Rokonok vagyunk! Testvérek vagyunk! 
Testvérebbek, mint akik egy anyától születtek, akiket 
az egy méh s azonos vér véletlen közössége tesz test
vérré. Milyen gazdag, előkelő, felséges lelkek roko
nává tesz engem az Oltáriszentség az úron keresztül! 

Igazi "vinculum caritatis", a szeretetnek kapcsa, 
köteléke! 

A régi keresztényeknek tudvalevőleg volt egy ti
tokzatos ismertetójelük: a hal jelvénye. Az "Ichthysz", 
amelyről megismerték egymást. A mi rokonságunk 
ismertető jelvénye, az Ichthysz mai változata: az áldo
zás. Akik itt találkozunk, tudjuk egymásról: testvérek 
vagyunk. 

Azért is köszöntjük egymást szent buzdítással így: 
Dicsértessék Jézus Krisztus! Napközben, ha az utcán 
találkozunk, ha a házba lépünk, este, ha lámpát gyuj
tunk, ha kenyeret szegünk, ha poharat emelünk, egy 
szent és titokzatos testvériség meghittségével köszönt
jük egymást, boldog hálaadással emlegetve a mi test
vériségünk forrását: azt a nevet, amelyben testvérek s 
a menny várományosai lettünk: Dicsértessék Jézus 
Krisztus! úgy illenék, hogy valahányszor ezt a szép 
k-öszöntést mondjuk, szinte valami mennyei, ittasult 
öröm ülne ki az arcunkra s szemünkben fellobogna az 
öröm s a lelki közelség bizalmassága, amelyre ez a 
köszöntés feljogosít minket. 
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O, ha tudnák az emberek, ha igazán megértenék 
a hívek, milyen kincseket tartalmaz ez a szó: Dicsér
tessék! Nemcsak a papot, hanem egymást is, utcán, 
villamoson, hivatali szobák.ban, műhelyben, parlament
ben, mindenütt így köszöntenék: Dicsértessék Jézus 
Krisztus! Az Oltáriszentség Krisztusal 

III. 

Az Oltáriszentségnek ez az lsten-közelsége nem 
csupán itt és ma érvényesíti testvériesítő, összekötő 
erejét. Nemcsak a most élő keresztények közt létesít 
csodálatos kapcsolatokat, hanem összeköt minket a 
multtal és jövővel is. A jövővel: a szentek s üdvözül
tek várva-várt birodalmával, amelynek lakóit szintén 
ez a kenyér nevelte nagyokká s akik közt - úgy áhít
juk s úgy reméljük - egykor nekünk is boldog laká
sunk nyílik. S a multtal: a hithősökkel és hittestvérek
kel, akik előttünk jártak a földön az Eucharisztia út
jain s építették számunkra is a keresztény jövőt. 

Az örökmécses imbolygó, piros kis fényénél visz
szaszáll az emlékezésünk az elmúlt korokba. A keresz
tény őskor szürke homályába. Amikor nem álltak 
még székesegyházak s márványkupolás templomok, 
sem modem, sima stílusú gyártelepi templomok és 
nagyvárosok zajába préselt istenházak. Amikor a mi
séző papon még neni ragyogott arany brokát, az oltá
ron ezüst és mozaik s a kóruson nem harsogott még 
orgona és a Cecilia-karok polifón zenéje. 

Amikor poroszlót jönni vélő, beburkolt, félénk s 
mégis halálraszánt keresztények suhantak az éj homá
lyában erről is, arról is a titkos összejövetelek szín
helyei felé s titokban, üldözötten, folytonos mártírorn
ságra felkészülten állták körül a kő- vagy faasztalt, 
amelyen a Titkok Titka folyt. A primitív oltárt, ame
lyen az Angyali Kenyér pihent s a Bor, mely szűzeket 
nevel. Amikor mélyen meghajolva, lobogó hittel s 
könnyes áhítattal léptek elő a hívek s tenyerükbe fo
gadták s onnan nyelvükre emelték a püspök keze által 
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darabokra tört s nekik nyujtott eucharisztikus kenye
ret. Amikor betegeiknek is, főleg pedig a börtönökben 
kinhalálra váró rabjaiknak szintén vittek az életadó 
táplálékból . . . S a katakombák és földalatti magánla
kások mélyén, amfiteátrumok homokján, vadállatok 
és szurokkal bekent emberfáklyák borzalmai közt ez 
a Kenyér s ez az áldozat volt egyetlen erősítőjük, vi
gasztalásuk, síron s gyötrelmeken túl ható reménysé
gük! A béke eleven, isteni csókja az égető, véres, szag
gató küzdelembenl 

Miközben mai ünnepi miséinken a pap s az ének
kar a mise elején a Christe eleisont mondja vagy 
zengi: jut-e eszünkbe, hogy ugyanazok a szavak, 
ugyanez a felsíró ének hangzott a mi nagy hithős elő
deink ajkán is, amikor utolsó imára rebbentek össze 
a véres arénán, szinte már a leopárdok és tigrisek tor
kában? Hogy ezt a Szentséget elóttünk már ők is vet
ték, ezt a misét előttünk már ök is hallgatták, ebből az 
Eucharisztiából már elóttünk ők is erőt merítettek l Ök, 
akik azután a vérüket ontották Azért, aki a vérét adta 
mindnyájunkért? 

Még régebbre száll vissza a történelmi emlékezés 
az Oltáriszentség körül! Sion termében asztal körül 
állnak az apostolok. Bot a kezükben, derekuk fel
övezve, útrakészen, ahogy a mózesi rítus megparan
csolta. Tétova csodálkozással figyelik a Mestert, aki 
öket erre a titokzatos, utolsó vacsorára meghfvta. 
Ámulva követik a szertartásos lakoma mozzanatait: a 
töretlen csontú húsvéti bárány elfogyasztását, az elő
írt imákat. Még révültebb az ámulatuk, amikor a Mes
ter kötényt s vizestálat hozat s megmossa az ó lábu
kat. Mit jelenthet ez? kérdik magukban. Micsoda tit- . 
kos szimbolizmus rejtőzhetik e ceremóniás önmegalá
zás mögött? 

Aztán ismét asztalhoz ülnek s a Mester szólani 
kezd. Talán eszükbe juttatja azt az ó régebbi, hosszú, 
kafarnaumi fejtegetését arról a titokzatos eledelról, 
amely nem leszen más mint az ö teste s arról a csodá
Jatos italról, amely az ó vérével lesz azonos. Nem kép-
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letesen azonos, hanem igazságban. Mint ahogy ő maga 
a "Bizony, bizony mondom nektek" szóval erősíti: "bi
zonnyal étel és bizonnyal ital". (Ján. 6, 56.) Azután 
mindnyájuk ámuló hallgatása közben egyszerűen ke
zébe veszi a kenyeret, égnek pillantva (ó, ez a sokat
mondó, évezredekbe villanó pillantás!) megáldja, meg
töri s aztán darabonkint nyujtja mindegyiküknek: "Ve
gyétek . . . egyétek ... Ez az én testem l" 

Teste? Lehetséges ez? A tanítványok már ott Ka
farnaumban ámulattal és szinte kételkedve kérdezték 
a zsidókkal együtt: Hát lehetséges az, hogy valaki, és 
éppen ő, a testétsa vérét adja nekünk eledelül? Akkor 
a Mester keményen megrótta a húzódozókat és kétel
kedőket s figyelmeztette őket arra, hogy az ő szava 
szent és igaz, "lélek és élet". Nem ingadozást és ma
gyarázkodást kíván, hanem hitet! Követeli, paran
csolja s aki nem tud hinni benne, menjen, ő nem tartja 
visszal 

Most ez a csodálatos előrejövendölés megvalósult, 
az ígéret beteljesedett. Ime, itt hát az eledel, amely ö 
maga, s az ital, amely ő maga. Itt a kenyér, amely 
valóban az ő teste s itt a bor, amely valóban az ó 
vére . . . A tanítványok megrendülve a csodálkozás
tól, még csak félig értő szívvel s ámulatba temetkező 
várakozással botorkálnak oda a Mester elé s veszik 
és eszik - először! - az Élet kenyerét! S csak lassan 
értik meg s csak lassan viszik utóbb át a gyakorlatba, 
amit a Mester e misztikus jelenet után rájuk hagyott: 
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 

De már Pál apostol első korinthusi levele vilá
gosan elárulja, hogy az első keresztények ugyancsak 
éltek e csodálatos felhatalmazással s istentiszteleti 
összejöveteleinknek központjában csakugyan az "úr 
testének" vétele állott. (1. Kor. ll, 20--32.) 

IV. 

Az Eucharisztia az a mágnes, amely szinte ellen
állhatatlan erővel vonzotta a híveket mindig az oltár 
btkának körébe. 
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Az emberek amúgy oly nehézkesek, amikor lelki 
dologról van szól Es oly hálátlanok, sokszor az Isten
nek éppen legszembetűnőbb jótéteményeivel szemben. 
Mégis az Oltáriszentség mágneses ereje mintha még 
ezt a nehézkességet és érzéktelenséget is legyőzné s 
az amúgy annyira földies gondolkodású embereket 
feltűnő tömegekben vonzza a maga bűvkörébe. 

Ez a láthatatlan mágnes vonzotta a szíveket már 
akkor, amikor még halálveszedelemmel járt ez a von
zatás: az üldözések korában. Vonzotta akkor, amikor 
a középkor csendes monostorai s első fatemplomai 
épültek az európai vadonok és őserdők helyén. Ami
kor a puszták és a steppék fiai, az Alpok és Pireneu
sok hegylakói, afrikai partok fekete gyermekei s a 
fjordok szőke germánjai botorkáltak órákhosszat tartó 
gyaloglásban, hegyről leszállásban, csónakon járásban 
a mágnes felé: a templom, az oltár, Jézus felé. 

Ez a mágnes vonzotta öket az angol és skót egy
házüldözés korában, amikor fejedelmi harag, poroszlók 
leselkedése és hóhérok bárdja vágta útját az Oltári
szentséghez közeledöknek s a buzgó hívek mégis 
inkább a vagyonukat, sőt az életüket kockáztatták, 
semminthogy ennek a kenyérnek az édességétől meg
fosztassanak. Mágnes volt az Eucharisztia és mágnes 
ma is! 

Csendes téli reggeleken, hólepte utakon, imbolygó 
gyertyák fényénél jönnek a hivek százai a . roráté
misékre; modern fürdök s nyaralóhelyek vidám népe 
vasárnapon megkomolyodik s a világ mulandóságára 
emlékező áhítattal hallgatja végig a szentmisét; halot
töik temetéséről hazajövő gyászolók az Eucharisztia 
áldozatában keresnek gyászukban vigaszt s az elhúny
tak lelkének enyhűlést; ártatlanságukban fenyegetett 
ifjak és szűzek, megkísértett nők és harcfáradt férfiak 
az Eucharisztiához menekülnek a Sexus és a test ret
tenetes, őrjítő gonoszitó, aljasító ösztönei ellenében s 
a mennyei kenyérben találnak erőt a kísértés lebírá
sára. 

Nézzetek be templomainkba, úgy ünnep etőtt, vagy 
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első pénteken, vagy Jézus Szive napján! Nézzétek ezt 
a tömeget, amely úgy szorong a gyóntatószékek s az 
oltárok körül, úgy hullámzik s gyűrűzik az áldoztató 
pad előtt, mint ahogy valamikor a kafarnaumi népsereg 
gyűrűzhetett az úr látható alakja körül, vagy mint a 
tömeg, amelyet "megszánt" Jézus, mert olyanok valá
nak, mint a pásztor nélküli nyáj, s azért magát adta 
nekik pásztorul és legelőül egyszerre s öntestét ren
delte nekik eledelül! 

Hajh, a századok folyamán hány ezer és hány 
millió megtépett bárány, megtévesztett, megkísértett, 
üldözött lélek járt már itt a láthatatlan pás'ztor nyo
mábani Legelt az ö legelőin, ette ezt a szent tápláléko.t 
s itta ezt a szent italll Jusztinok és Tarciziusok, Sziéna 
gyöngye, Gonzága lilioma, Hunyad tölgye és A viia 
rózsája-mind az Eucharisztia forrásaiból táplálkozott. 
Szűzek s megtért bűnbánók, szentek és drága, egy
szerű hivők: valamennyien ennek a bűvös mágnesnek 
erejéből emelkedtek a hit s a szeretet magaslataira. 

O, Eucharisztia: apáink és dédapáink lelkének 
mágnesel 

-Letűnt századok és történeti korszakok nemzedé
keinek mindeneket magához rántó, vonzó, emelő köz
pontja, mindeneké, akiket az úr kegyelme az evangé
Hurora s az üdvösségre meghívott! Hány üdvözült 
eddig általad! Hány menekült meg a pokol torkából 
tUtaladi Hánynak lettél te meggyógyítója, talpra
állítója, lelki halottból feltámasztója, szilárdítója, el
igazitója, üdvözítője! Annyi évszázad alatt, annyi 
városban és falun, annyi népben és országban! Minden 
korban, nemben, rangban s műveltségi fokon! 

Történelmi levegő csap felém, ahogy a templomba 
. lépek s az Eucharisztia elé térdeleki Történelmi levegő, 
a.melyben egy egész emberi nem üdvözülési folyamatá
nak milliónyi, gazdag, tartalomdús emléke szállong! 
Ahol milliók számára ver az örök élet pulzusa! 

Eucharisztia! 
Majd csak az utolsó napon fogjuk ámulva szem

lélni, mekkora kincs voltál te az emberek életében, 



metmyi örömnek, szent megbékélésnek, megenyhü
lésnek s megtérésnek boldog, drága forrása! 

Igy híd az Oltáriszentség a jövőbe is. Ma még 
el nem ért, kézzel nem fogható, láthatatlan, de biztos 
jövőbe. Orök megvilágosodás és kinyílás, kibimbózás 
és kivirágzás tavaszligeteibe. Csodálatos szentség, 
amely nemcsak itt a földön alakitasz bennünket, cse
kélyke atomokat nagyokká, széppé, lsten szemében 
kedvessé, hanem kicsinyke lelkünk vágyai köré oda
fonod a magad egyedülálló fönségének minden tün
döklő glóriáját, föld és menny, jelen, mult és jövő 
minden isteni édességét, magasztosságát, tisztaságát! 

O, emelj magadhoz minket! Taníts meg minket: 
mindennél nagyobb gyönyörüséget találni benned, aki 
gyönyörüséget találtál abban, hogy velünk, koldus
fiakkal s béresgyerekekkel lehess! 

v. 
Angyalok kenyere! 
Semmi sincs az embertől oly messze, mint az an

gyalok és az angyaliság. Nem vagyunk tiszta szelle
mek, hanem test is vagyunk. 

es mennyire testi 
A legzseniálisabb és legártatlanabb köztünk a mi

volta, a lénye egyik felével - állat l Állat a teste sze
rint, az állatiságnak minden mégoly nyomorú, mégoly 
lealázó attributumával. Állat ennek a fogalomnak 
minden mégoly prózai, mégoly lélekellenes következ
ményeiveL Ebben az állatban lakik a lélek, s e felett 
kell győzedelmeskednie, ha élni akar. A léleknek és 
főleg a keresztény, a Krisztushoz szálló, lstennel el· 
jegyződő léleknek. 

Mekkora problémák, milyen harcok születnek 
ebből a keveredésbőll Mekkora ellentétek és önellent
mondásoki Mennyi le-lesikló alacsonyság s mennyi 
szomorúan emberi önszennyeződésl 

Nem a VI. parancs elleni bünök a legszégyenle· 
tesebbek s legmegalázóbbak. Mert sehol annyira ki 
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nem nyilvánul és előtérbe nem nyomul, egyetlen más 
bűnnel sem, a lélek felett diadalmaskodó állat. A szel
lemet földre taposó, sárba gyűrő, megfertőző s mez
telenre vetkőztető érzékuralom. Millió jaj jár a testi
ség felülkerekedésének a nyomában, kimondhatatlan 
sok szomorúság. Ahol egy órával előbb a gyönyör 
hulláma habzott és csapzott és részegek voltak dZ 

emberek a testi kielégülés mámorától: ott hirtelen rab
bilincsek csörögnek, börtön és rothadás levegője száll 
s a lélek szégyenkező sírása jajdul fel a csalódás éjt
szakájában. 

Családok szétesése, gyermekek pusztulása, gyű
lölet és féltékenység, gyilkosság és öngyilkosság, útá
latos, iszonytató betegségek és gyakran korai halál ... 
Tönkrement házassági boldogságok s feldúlt ottho
nok ... A házasságon kívül a kicsapongásnak és undok 
fajtalanságnak minden válfaja, a házasságon belül 
pedig nem ritkán a beszennyezett hitvesi ágy, a házas
ság szentségével visszaélő üzelmek természetellenes 
és gyermekellenes szakrilégiumai ... 

Az Oltáriszentség éppen ebben a fájdalmas káosz
ban jelent megváltást, megújulást. Aki eszi ezt a ke
nyeret s issza ezt a kelyhet, abban élet leszen! Elet: 
természetfölötti erők új sarjadzása! Helytállnitudás a 
nemiség szörnyű tusáiban! Lendület a magasságok 
felé a sárból s az alacsonyságból! Liliomos álmok s 
hófehér vágyak, krisztusi szerelmek s mennyei gyö
nyörök! 

Ma "nemi nyomorról" beszélnek a statisztikusok, 
"sexuale Not"'-ról. Az Oltáriszentség pedig milliók 
boldog tapasztalata szerint ennek a nemi szilajság
nak s fékezellenségnek szinte klinikai erejű megféke
zője, a nemi vadságnak kantárba szorítója, Sexus dé
monjának csendreparancsolója. "Angyalok kenyere" 
ez és a "bor, amely szűzeket nevel". Nemi kérdés 
csak ott van, ahol az eucharisztikus kérdés is meg
oldatlan kérdés még a lelkekben! 

Az Eucharisztia, azt mondhatnók: egyenesen a 
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testnek a szentsége, a vérünk megtisztítója, a vágyaink 
megnemesítője, az ösztöneink megszeliditője, az érzé
keink égbeemelőjel 

VI. 

Szomorú, hogy mi mindezt tudjuk és - mégsem 
tudjuk. Hogy hisszük és - mégsem hisszük. Hogy vall
juk és- mégsem valljuk. Legalább nem úgy és nem 
oJyan teljes önátadással és odaborulással és lángado
zással, ahogy kellene és illenék. 

Szomorú, hogy elmegyünk a templom mellett s 
nem gondolunk semmire, nem érzünk semmit. Nem 
dobban meg a szívünk, nem áll el, ha egy pillanatra 
is, a lélegzetvételünk. Talán kalapot emelünk vagy 
keresztet vetünk a templom előtt, de azt is csak fárad
tan, szokásból, gondolattalanul. 

Szomorú, hogy ha elmegyünk is a misére, csak 
állunk ott és bárnészkodunk, talán elszórakozunk s a 
toaletteket nézzük, vagy a zenét hallgatjuk. Vagy únot
tan lapozunk egy imakönyvben. S nem gondolunk 
arra, hogy rni most a Kálvária drámájának nézői va
gyunk, a Láthatatlan Király önáldozatának vendégei. 
Hogy a forrásnál állunk, amelyből minden szomjúsá
gunk felüdítője ered, s a tűzhelyné!, ahol egyedül me
legedhet fel a szívünk igazán, őszintén, teljesen és 
maradandóan. 

Szomorú, hogy talán meg is áldozunk s még akkor 
is másutt jár az elménk, a vágyunk, a gondunk, a sze
retetünk. Az úr jön hozzánk s mi - nem vagyunk 
otthon a számárai Az úr beszáll hozzánk, a szobánkba 
letelepedik, jó néhány percig minden kincsét felmutatja 
nekünk - mi pedig közben forgáccsal játszunk, kony
hai gondokba merülünk, ujsághíreket járatunk elménk
ben. S a drága vendég elmegy, anélkül, hogy csak 
egyszer is igazán megöleltük, magunkhoz szorítottuk, 
köszöntöttük s a kincsből merítettünk volna! 

Szomorú, hogy ő még ma is, a hívei körében is, 
a "tulajdonába jöve, de övéi őt be nem fogadák". 

Banaha: OsszegyüJtötl munkAl. XX. 2 
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(Ján. 1, 11.) Hogy minden melegségéért csak hideg
séget s közönyt kap tőlünk, minden közeledéséért el
utasítást, kibúvást, nemtörődésli 

VII. 

Elet kenyere! 
Nemcsak a földi harcban Elet kenyere az Oltári

szentség, hanem a végső küzdelemben is. 
Az Eucha~:isztia a halál enyhítője, az elmúlás· meg

fordítója. Itt is "Emmánuel", itt is vigasztaló lényege 
a "Velünk az Úr". 

Az ember sorsa az elhullás. Lassú kivénülés, ki
betegedés és végül végleges kiesés ebből az életből. 

Minden évben egész sor hires embert temetünk. 
Egész sor jóismerőst. Rokonokat, barátokat, sorstársa
kat. Minden évben temetünk szép és fiatal embereket, 
akik még inni szerelték volna a szépség és ifjúság 
pezsdítő borát. Minden évben temetünk még gyerme
keket is. "Eit 4 év et", "El t 8 hónapot", "Eit 9 napot", 
áll akárhányszor egy-egy friss picinyke síron. 

Mindennap haldoklik s meghal a földön sok ezer 
meg ezer ember. Egy szép napon beállunk majd a 
sorba mi is: akkor majd minket siratnak el, akik el
siratnak s minket temetnek el, akik eltemetnek. Fölöt
tünk hangzik fel a gyász-zsolozsma: Circumdede
runt me. 

Pár nappal elóbb még ott feküdtünk, lázban égő 
testtel, hánykolódva vagy merevülten az utolsó 
ágyunkon s mig a verejték gyöngyözött forró homlo
kunkon, lelkünk elé odadöbbent a hideg érzés: most 
hát vége, most nekem is el kell mennem. A többiek még 
maradnak, egyideig legalább; az élet tovább zajlik majd 
-nélkülem; fák rügyeznek ismét, virágok nyílnak ismét, 
politika, utca, farsang, fürdőző nyár, csónakázás folyik, 
és gondolázás és gitár és szerelmi dal és vidám nó
tázás . . . Es én nem leszek többé, én kint fekszem a 
sötét, fekete, nyúlós, köves földben . . . Rothadás ölé
ben, felpuffadt, elbarnult, megaszott rettenetesség-
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ben . . . Porrá leszek ismét, mint ahogy porból vétet
tem! 

De még nem hágtam a rettenetnek a csúcsfokára, 
amikor egyszer csak gyertyafény árad, csengetyú 
szólal s az Egyház papjának kezében felém siet az 
oltár kincse, a szeretet foglya: az Eucharisztia. 

Tehát itt, a haldoklószabában is "Velünk az Úr", 
hirdeti némán és mégis hangosan az Oltáriszentség s 
örömet fakaszt ott, ahol nincs többé öröm s vigaszt, 
ahol nincs többé vigasz. 

Mintha azt mondaná: Ne félj, szegény vándor, nem 
egyedül teszed meg a nagy utat odatúlra: itt vagyok 
én is, veled megyek én is, karomon vezetlek ott, ahol 
csak én tudom igazán a járást! Ne félj, mert még ma 
velem leszesz a paradicsombani Ne félj, mert csak a 
tested omlik össze, annak szól ez a gyász, ez a sirán
kozás és búcsúzkodás, ez az orvosi tehetetlenség ... 
A lelked ellenben most szabadul fel igazán, most lát 
meg engem! Néhány perc még és szépségek nyilnak 
meg előtted, amelyeket ez a föld nem ismer és tüzek, 
amelyeknek fénye földi szembe nem hatolt Néhány 
másodperc még s ha hű voltál hozzám s ha vétkei
det lemosnom engedted, egy boldogsághullám csap 
feléd s egy szereteté, amelyet ma nem hinnél lehet
ségesneki Még néhány. perc s meglátsz engem, s az 
én szememben felcsillannak előtted a mennyország 
kimondhatatlan édessége, örök tavaszoknak zöldülése, 
édenkertek szik.rázó tündöklése, szerető, üdvözült lel
kek boldog ölelése. Még néhány perc s lehántod ma
gadról földiséged, testiséged, szűkösséged koldus
gúnyáját s aranyköntösbe öltözöl, az Isten gyerme
keinek, a mennyország tulajdonosainak királyi palást
jába, fényözönbe, amelyben az úr lakik. 

Aki az Oltáriszentségben hisz, annak nem kín a 
halál, a távozás, ennek a világnak elhagyása. Annak 
az lepellehullás, rabbilincs-lehántás, szárnyak növeke
dése, lélek dicsóülése. E sokat tévedett, sokat szenve
dett, sokat kísértett és sokat csapongott kis lélek-lepke 
boldog hazatalálása a tiszta fényességbe, tiszta és 

2• 
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isteni gyönyörüségek soha el nem múló otthonába. 
A szív odarepülése a szívek egyetlen éltető és 

megnyugtató központjába. 

VIII. 

Oltáriszentség, Eucharisztia, Em.mánuel, "Velünk 
az Isten"! 

Sajnos, nemcsak az Isten van velünk, hanem az 
ördög is. Ez a föld a sátán birodalma s a megváltás 
után is az maradt mindenütt, ahová Jézus jelenlété
nek szelíd sugarai még el nem hatoltak. 

S ma a földnek ez a sátáni jellege különösen is 
kiütközik az emberi társadalom beteg és nyomorúsá
gos testén. A legrettentöbb fekélyt, a legpoklosabb 
ragályt, a legpusztítóbb pestist így hívják ezen a tes
ten: bolsevizmus. 

Valóban a sátánnak a földreszállása ez: Belzebub 
inkarnációja ezer és százezer megszállott templom
szentségtelenítőben, nőgyalázóban, apácabecstelenítő
ben, pap-akasztóban, szentségtaposóban, tömeggyilko
sok és pusztító terrorlegények fekete, kavargó, ördögi 
hadában. Csak megszállottak tudnak így dühöngeni 
minden ellen, ami igaz és szent és nemes, minden mü
vészet, béke, kultúra, erkölcs, vallás ellen, a nő s a 
gyermek, a család, a nemzet s az emberi szolidaritás 
ellen: minden ellen, ami lsten müve s nem az ördög 
rombolása ezen a földön! 

S ez a ragály terjed mindenfelé. Szinte feltartóz
tathatatlanul. Az emberek megittasulnak a méregtől s 
őrjöngő vadságban egymást fertőzik a rettenetes mé
tellyel. 

Az Eucharisztia túlságosan fínom és tiszta és isteni 
kincs ahhoz, túlságosan nemes ékszer ahhoz, hogy 
egyenesen fegyverül szalgálhasson ebben a gyaláza
tosan szennyes és tébolyult harcban. Az Eucharisztia 
itt közvetlenül csak szenvedőlegesen szerepel: az ő 
templomait, kelyheit, papjait gyilkolják s rombolják 
legluciferibb gyűlölettel a sátán hadnagyai. 
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Mégis éppen a bolsevizmus világragálya ellené
ben kettős címen is nagyszerű orvosszer az Oltári
szentség. 

Először azért, mert mint a Deciusok és Maximinus 
Traxok, Gallienusok és Diocletianusok idején, úgy a 
jelenkor s a közeljövő borzalmas vallásküzdelmeiben 
is az Oltáriszentség lesz a vértanuságra is felerősítő, 
mennyei eledel. A tápszer és védőoltás az ingadozás 
minden kisértése ellen. Azután pedig azért, mert az 
eucharisztikus gondolat fönsége s édessége az, ami a 
mi hivő népünket leginkább el tudja eleve fordítani, 
legmélyebben tudja immunizálni a bolsevizmus lelki 
mételye ellenében. 

Aki egyszer az Ernmánuel boldog titkára rányi
toU, aki megértette, micsoda világokontúli erők tö
mege, milyen kohója a szeretetnek s milyen édessége 
a lelki megnyugvásnak nyílik az Oltáriszentségből, 
azzal soha, még a kínzás és eleven elégetés gyötrel
meiben sem lehet elhitetni s elfogadtatni, hogy a vallás 
"ópium" és üres babona, tudatlanság és gyávasági Aki 
egyszer a szent vacsorán Krisztus keblére borult, aki 
egyszer odaszorította ajkát, tudatosan és megértően, 
az örök Pelikán megszaggatott, vérrel ömlő sebeihez, 
az örökre be van oltva minden sátáni hazugság, gyű
lölet és téboly ellenében. 

Azért siet a bolsevizmus mindenekelőtt a templo
mokat lerombolni. Jól tudja, hogy ahol Eucharisztia 
van, ott szeretet van, s ahol szeretet van, ott nem 
épülhet fel a gyűlölet országa. Ahol az örökmécses 
lobog, ott nem robbanhat ki a forradalom vérvörös 
lángja s nem perzselhet testvérirtó kegyetlenkedésre, 
fenevadmorálon induló osztályháborúra. 

Két ellentétes világ ez: a bolsevizmus világa és 
az Eucharisztia világa. A szereteté és a gyűlöleté. Az 
Istené és a sátáné. Az örök építésé s az örök rombo
lásé. Az egybefűző testvériességé: "Vinculum carita
tis" r és a társadalmat ízekre tépő terroruralomé. 

Azért nincs is semmiféle· talaja a bolsevizmusnak 
ptt, ~ol Krisztus vilá~a világol. Csak megüresedett, 
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kiégett, krisztustalanná árv'Ult szivekben tudja felütni 
trónját a sátán birodalma. Csak ahol az O melege nem 
hevít többé, csap bele a megfagyott szfvekbe a szibériai 
terror jéglehellete. Csak ahol az emberek Jézus meg
váltó szeretetét nem érzik többé az Buchariszlián át, 
ott kereshetik a proletárok megváltását gyilkoló jel
szavakban. 

Ezért is több az Eucharisztia mint pusztán az 
egyéni, vagy akár a családi élet megszentelője és 
megvigasztalója. Több: a társadalmi feszültségeknek 
is feloldója, az emberi testvériség védőoszlopa. Más 
szisztémák és tényezők a szociális menekvést a szembe
szállásban, elszakadásban, farkasszemet-nézésben ke
resik, az Eucharisztia: az egyesítésben, testvériesítés
ben, a szeretet elragadtatásában keresi és nyujtja azt. 

IX. 

Igaz, hogy hosszú az út, amely az anyagiasságtól, 
az érzékiekbe fulladástól, a test és vér mámorától, a 
süket és nyers hitetlenségtől, a megváltatlanság éjjeli 
borújától az Eucharisztia hitének, szeretetének, bol
dogságának szikrázó magasaira felvezet. 

Sok elmélkedés, imádság, okulás, mélybehatolás, 
lelki finomulás kell ahhoz, míg a tegnap még szovjetet 
és feszítsdmeget üvöltő tömegek ismét megértik az 
Isten szeretetének vezényszerepét a világtörténésben: 
az emberi szenvedésben is! Míg a latrok alázatosan ma
gukba szállnak s az elkeseredettek és vergődők híven 
és sóváran sóhajtanak fel·az örök Gyötrődőhöz: Uram, 
emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz! De ezt a 
hosszú utat mégis sokan, sok milliónyian megtették 
már s megtehetik a ma még mozdulatlanok is. A ma 
még távollevők, idegen zsoldokban hadakozók, félre
vezetettek, sőt rombolásra kivezényeltek is. Hacsak 
mi magunk nagyon elevenen eltelünk az Oltáriszentség 
szeretetével s azután az apostoli szeretet·nyughatatlan 
szent türelmetlenségével visszük ki az Oltáriszentség 
meg nem értett kincseit a megtévelyedettek közé isi 



Azért fontos minden eucharisztikus mozgaloml 
Az Oltáriszentség csodáit ismertető, a titkokat 

annyira-amennyire értető, a kimondhalatlant annyira
amennyire szavakba foglaló, érzékeltető, közelhozó 
prédikálás, ünneplés, gyakorlat és életi Az úrnapi dísz 
s az eucharisztikus kongresszusok, az eucharisztikus 
napok és ünnepélyek fénye, a liturgia szépsége, az 
Oltáriszentség szertartásaiból sugárzó mennyei erő! 

Ne tekintsük ezt jámbor érzelgésnek, nőies, apá
cás, papos sekrestye-kultusznakl Mert ez sokkal többi 
Az eucharisztikus élet a keresztény életnek gócpontja, 
kazánja, erőtelepe, fényforrásal Minden keresztény 
életneki Minden hitnek sIstenhez emelkedésneki Min
den tisztaságnak s természetfölötti, lelki nemességneki 
Minden karitalív és hitvallói hősiességneki Minden 
hitvesi, anyai s közösségi mártíriumnaki Mindennek, 
ami megváltás és megváltottság a világon. 

Nincs igazi, mély és krisztusi kereszténység Ol
táriszentség nélküli Nincs igazi hitélet, igazi apostoli 
túz, igazi világot megváltó s poklot legyőzö helytállás 
nélk.üle! Viszont minél több bennünk az Eucharisztia 
szeretete, használata, kiélése, diadalravitele, minél kö
zelebb jut hozzánk benne az úr, minél elevenebben 
forradunk bele általa a Krisztus élő, titokzatos testébe, 
minél vidámabban cseng és zúg és ömlik ránk belőle 
a kegyelem s a Jézus-szeretet patakja, annál keresz
tényebbek vagyunk, annál erősebbek, annál győzte
sebbek, nevetőbbek, bizakodóbbak, örvendőbbek, re
ménylőbbek, szentebbek, szebbek és gazdagabbaki 

ú, jöjjetek hát emberek s merítsetek az Udvözítő 
élő forrásaibóL Vigyetek magatokkal innen, a kincsei
ből ingyen, kenyeret és mézet, tejet és bort! Kegyel
met és szereleteti Vigyétek innen magatokkal a leg
főbb kincset: az élő Jézust! 

Necsak az úr legyen veletek, hanem legyetek ti 
is vele! Maradjatok az úrrali Éljetek-haljatok vele! 



"Béke veletek l" 
(A húsvéti ünnepcsoport evangéliumai.) 

A kfsértések. 

,.Akkor Jézust a pusztába vivé o 
lélek, hogy megkisértse az ördög." 
Mt. 4, l. 

Böjt l. vasárnapjára. 

Jézust megkísérti az ördög, s maga a Szent Lélek, 
az "lsten J.elke" viszi ki őt a pusztába, azért, hogy 
megkisértessék. Ugyan mit jelenthet ez? Hiszen az 
ördögnek tudnia kellett, hogy Jézust hiába kísérti s 
még jobban tudta ezt az Isten maga, az Isten Lelke. 
Mi célja és mi értelme volt ennek a sajátszerű, cél
talan és előre eredménytelen megkísértésnek? 

Jézuson az ördög kisértése hiábavaló volt, annyi 
bizonyos. A külső megkísértés nála mégcsak a belső 
megkisértés határvonaláig sem juthatott el, vagyis 
Jézus mégcsak gondo.latban sem foglalkozhatott azzal, 
hogy a kísértésnek legcsekélyebb mértékben is en
gedjen. Hiszen az úr emberi természete éppen az 
istenséggel való egyesültségénél fogva teljesen és 
tökéletesen vétkezésmentes és mint a teológiai mű
szó mondja: vétkezhetetlen volt. Mégis ennek a meg
kísértésnek meg kellett történnie, mert az úr maga 
akart példát adni: amint a jócselekvésre általában, 
úgy a kísértések legyőzésére is. Az Isten Lelkének 
ösztönzése szerint meg akarta mutatni nekünk, embe
reknek, mikép kell viselkednünk a kísértés óráiban, 
hogyan kell ellenállnunk a gonosznak. 

Mi is a kísértés? Minden olyan körülmény, amely 
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alkalmat és ösztönzést ad a bűnre. A kísértés jöhet 
kívülról vagy belülről. 

Kívülről jön, amikor emberek, könyvek, tárgyak, 
külső körűlmények, látványok, olvasmányok, beszé
dek, csábítások, ingerlések s hasonlók okozzák, főleg 
pedig a rossz példa, a mások könnyelműsége, amely 
ránk is átragad s elhiteti velünk, hogy nem is olyan 
nagy baj, ha valaki vétkezik, nem kell a lelkiismeret 
szavát s az Isten, vagy az Anyaszentegyház tilalmait 
olyan tragikusan venni. 

Belülről akkor jön a kísértés, amikor a saját gon
dolataink, érzelmeink, vágyaink, képzeletünk, indula
taink, tunyaságunk és kényelmünk, főleg pedig testi 
gerjedelmeink vezetnek rá a bűnre, állitják azt elénk 
csalogató s csábító formában, ragadnak a vétek út
jára az ösztönök és hajlamok erejével. 

Hát az ördög? Vajjon mi szerepe van a kárhozat 
fejedelmének az emberek megkísértésében? Voltak, 
akik minden kísértésben mindjárt az ördög személyes 
közreműködését, sugalmazását s befolyásolását vélték 
feltételezhetni. Ennek a felfogásnak komoly hittani 
alapja nincsen. A legtöbb kísértés igenis természetes 
indításokból, külső ráhatásokból vagy belső lélektani 
és fizikai folyamatokból ered. 

A kinyilatkoztatás számos elejtett megjegyzése 
alapján azonban fel kell tennünk, hogy ezekhez a ter
mészetes bűnreindításokhoz igenis sok esetben a go
nosz lelkek is csatlakoznak, akiknek Isten az első 

emberpár bűnének következményeképpen megengedte, 
hogy minket kísértsenek. A gonosz lelkek igenis erő
síthetik, kiélezhetik a kísértések természetes erejét, 
növelhetik az emberi értelem megzavarodását s a l'Zív 
jó hajlamainak gyengülését, titokzatos, természetes 
úton meg nem magyarázható módon csökkenthetik 
E>llenállóképességünket. 

Az sem tagadható, hogy Isten megengedésével s 
az emberek nagyobb megpróbáltatásának okából az 
ördög egyenesen is támaszthat az emberben kísértést, 
~melyet a külsó vagy a belső adottságok magukban 
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nem tennének, legalább teljes mértékben megokoltlá 
Ilyen közvetlen ördögi kísértésekról a szentek életé
ben olvasunk s olvasunk róla az evangéliumnak ép-pen 
szóbanforgó szakaszában magával az úr Jézussal kap
csolatban. 

Ennyit a fogalmak tisztázásául előrebocsátott 

teológiai magyarázatképpen. S most lássuk az 'Or 
megkisértésének gyakorlati oldalát. 

I. 

A példaadás szándéka kiviláglik már a kísértés 
hármas fajából, amelyet az úr megalázódva magára 
támadni enged. Miért éppen e háromról esik szó a 
kísértés során: ennivágyásról, a hiúságról s a birtok
lásvágyról? Bizonnyal azért, mert ezek a legközönsé
gesebb, legáltalánosabb, legtöbb embert magukkal 
rántó kísértések. 

Az enni-vágyás a testi vágyak egy neme. Itt ugyan 
csak az éhség, az étkezés vágya szerepel, mert Jézus 
végtelen tisztasága nem tűrte meg, még külső kísértés 
formájában sem, hogy az érzékiség és bujaság kisér
tésének akárcsak az árnyéka is hozzáérjen az ó imá
dandó, tisztaságos személyéhez. De a kenyér vágya 
itt nyilván általában a testi vágyak helyett áll s mind
egyikre egyaránt vonatkoztatható. 

Lélek és test vagyunk s bár a lélek milliószor 
nagyobb, becsesebb, fontosabb bennünk, mégis az az 
áteredő bűnnek egyik következménye, hogy a testi és 
anyagi dolgok sokkal nagyobb hatással vannak ránk, 
mint a lelkiek. A tudás, a jellem, a lélek igényei a leg
több ember számára keveset jelentenek; ellenben: 
hogy van-e mit ennie, innia, van-e kényelmes ágya, 
lakása, jó ruhája, megvannak-e a maga evilági külső 
örömei és szórakozásai: az már igen, az mindenekfelett 
érdekli. Azért kész robotolni, hót és fagyot eltűrni, 
verekedni, háborút viselni, kimondhatatlan erőfeszíté
seket tenni. 

Testi . vágyaki Igen, mert a lélek elhanyagolása. 
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nem jelentkezik azonnal érezhetően, kellemetlen 
következmények formájában, míg a testi szükségletek 
ki nem elégítése azonnal, lármásan, türelmetlenül 
jelentkezik: mint éhség, szomjúság, izzadás, didergés, 
idegesség, álmatlanság, betegség stb. azonnal itt 
dörömböl az öntudatunk ajtaján, kiabál, sürget és 
heveskedik, kirobbanással, szinte egy világ össze
omlásával fenyegetődzik. Próbálj nem enni, nem inni, 
nem aludni 48 órán át! Próbálj nem lélegzeni 5 percen 
átl Beleőrülsz, belepusztulsz, miközben kedélyed és 
egész fiziku.m.od az agóniák minden gyötrelmében 
izzik. Míg ha csak a lelked éhezik és szomjazik, ha 
tudatlanságban, tévedésben, búnben élsz, ha lelki 
halott vagy, azt a test, közvetlenül legalább, egy
általán nem veszi tudomásul. Azért még époly nyugod
tan élsz, lélegzel, táplálkozol, alszol, mulatsz és ne
vetsz, mint egyébkor. 

Siörnyú a testnek ez a látszólagos fölénye, az 
anyagnak ez az uralma a lélek és a szellem feletti 

Ezzel kapcsolatos főként az érzékiségnek rettentő 
hatalma az ész, az akarat s a lélek felett. 

Amit az ember lát vagy hall, amit ízlel és tapint, 
százszor elevenebben ragadja meg, fogja fel, veszi 
birtokába, mint ami pusztán az ész, az értelem, a 
számitó következtetés, a levezetés, az elmei meggyő
zés vagy éppen természetfölötti hit alapján jut a 
birtokunkba. 

Az ember olyan, mint a kisgyermek: tarts eléje 
egy gyűrött, kopott ezresbankót s egy csillogó, fényes 
rézfillért: egészen bizonyosan a rézfillér után kapkod. 
Vagy mint a primitív népek fiai, az őserdők vadjai: 
mutass nekik egy felbecsülhetetlen értékű kéziratot, 
legföllebb alágyujtanak vele s mutass nekik egy ma
rék csillogó üveggyöngyöt, értéktelen csecsebecsét: ész 
nélkül kapnak utána. Pontosan fgy teszünk mi is 
mindnyájan, felnőtt, kultúrált, keresztény emberek: 
ezerszer jobban érdekel minket egy külsó eim, egy 
fényes lakoma, egy vidám poharazás, egy ragyogó bál, 



egy színházi díszelöadás, mint mondjuk egy órai el
mélkedés az evangéliumról, egy szentséglátogatás, egy 
lelkigyakorlat vagy egy önmegtagadás. 

Az, amiből örök hasznunk lesz, ami a lelkünket, 
tehát az egyéniségünk értékesebb felét gazdagítja, az 
ugyan nem izgat és nem ingerel minket. Ellenben egy 
külsö csecsebecse, egy kis szemmel látható s füllel 
hallható, nyelvvel megízlelhető s testtel tapintható 
élvezet: ah igen, ez már azonnal lázba hoz, magával 
ragad, megbabonáz, szinte önkívületi állapotba ejt. 
Elveszi az eszünket, sokszor hajlamossá tesz minden 
bűnre, hitványságra és jellemtelenségre. Vagy leg
alább is nagyfokú belső gyengeségre csábít, erkölcsi 
önuralmunk szégyenletesen alacsony fokának meg
bizonyítására. 

Milyen kicsiny, milyen gyermekes, milyen hAb
szerű és sokszor állatszerű az embert 

Ki mondhatná el, mennyi aljasságot, bűnt, gonosz
ságot követnek el az emberek csak azért, hogy az élet 
asztalánál valamivel nagyobb és ízletesebb kenyér
darab jusson nekik, mint a szomszédjuknak! Mennyi 
törtetés, meghunyászkodás, hajlongó gerinctelenség, 
mennyi félrelökése és félrerúgása az igényeiben talán 
sokkal jogosultabb embertársnaki Mennyi hazudozás, 
félrevezetés, túlzott öndicséret! Mennyi kilincselés és 
protekciókérés, meggörbedés és sokszor ravaszkodás, 
csakhogy célhoz jussunk, csakhogy egy tyúklétrafok
nyi emelkedést és előmenetelt érhessünk el a társa
dalomban s néhány fillérrel többet vehessünk föl el
sején! Hogyan robotol, dolgozik, verejtékezik az em
ber igavonó állat módjára egy kis fizetéstöbbletért, 
egy kis előmenetel, egy parányi több-élvezet lehető
ségéértl 

S főleg a nemiség, az érzékiség terén mennyire 
gyenge, érzékeny, törékeny az ember! Mennyire 
szégyenletesen gyámoltalan! Alig van az emberek 
között, akit meg nem kísért. Legtöbbünk gyenge, leg
többünk esendő ezen a téren, legfeljebb az egyik 
többé, a másik kevésbbél Ne részletezzünk, csak élla· 



pitsuk meg: az ember egyetlen téren sem mutatkozik. 
annyira önállótlannak, annyira ész és akarat és hit 
nélkül valónak, annyira mindenben ingadozónak, 
annyira sebezhetőnek s leteríthetőnek, mint ezen a 
téren. 

Egymás számára is élő kísértések vagyunk! Egy
mást látni, hallani, érinteni, egymás közelében élni 
nem tudunk sokszor anélkül, hogy azonnal lángra ne 
gyúljon bennünk az érzékiség pokoli tüze! A csunyát, 
az alacsonyt, magában oly visszataszítót epekedve 
áhító, őrülten követelő érzékiség! A mindenáron: ön
magát megalázva, magát beszennyezve, az embertársat 
megfertőzve, nemünket meggyalázva érvényesülni 
akaró testi vágyak tragikus lobogása! 

Hiába mondjuk magunknak, hogy ez csunya és 
illetlen és aljas és veszedelmes; hogy elveszi az 
eszünk tisztánlátását, akaratunk ellenálló erejét, eJ
veszi lelkiismeretünk nyugalmát s az önbecsülés lehe
tőségét, elveszi sokszor egészségünket is, az életked
vünket, a szabadságunkat, a jobb embertársak, a tár
sadalom becsülését, hogy megrontja mások életét, 
talán éppen azokét, akikkel együtt vétkezünk, akiket 
szeretni vélünk! Hogy átok, botrány, gyötrelem és 
pusztulás jár az édes vétek nyomában! Hogy millió 
tragédia, családi tűzhelyek szétesése, nők, gyermekek 
boldogulásának sirbadőlte, nyomorúság és kín fakad 
utána! Hogy az Isten tiltja, hogy a kárhozat és örök 
pokol lehet a sorsunk érte, mindegy! A kábulat, a 
kisértés pillanatában se nem látunk, se nem hallunk, 
se nem értünk, se nem gondolkozunk. Nem eszmélünk 
és nem fontolgatunk. Csak mint a birkák, mint a meg
vadult állatok, megyünk előrel Mint a tébolyultak s 
mint a megszállottak rohanunk - a vesztünkbel 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez így van és mégsem 
segíthetünk magunkon. Nem tudunk szinte már segí
teni magunkon! Az a borzalmas ebben a kísértésben, 
hogy nemcsak a cinikusak és közismerten ostobák, 
nemcsak a durván, röhögve vétkezők, a magukat 
duhajon, kiabálva lealacsonyító suhanclelkek, a gyen-
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geségükkel hitványan kérkedők, az aljasságukkal 
hencegók rabjai ennek a kékesen lobogó szenvedély
nek, ennek a tehetetlenségnek és aljasságnaki Hanem 
sajnos, sokszor még azok is, akik félnek tőle! Akik 
útálják, akik mindenáron mentesülni szerelnének tólel 

Azok is, akiknek kimondhatatlan fájdalmat okoz 
az e téren elkövetett bűneik emléke, akik reszketve 
gondolnak a bűn szömyú következményeire, itt a 
földön s odatúl a kárhozatban! Azok is, akikból éppen
séggel nem veszett ki az erénynek s a tisztaságnak 
vágya s szeretete. Jaj, a kísértés pillanatában ezek is 
gyakran egyszercsak a fejüket vesztik, megint csak 
mennének oda, ahová a gonosz hívja őket. Megint 
látnak, olvasnak, tesznek, újra tesznek, megint tesz
nek és tizedszer is és szinte végkimerülésig tesznek 
olyasmit, mit józanabb percükben nem akarnának 
tenni, ami utólag fáj és megszégyenit és ami ellen 
száz feltétellel próbálták vértezni magukat ... 

Milyen szomorú ez a folytonos és sokszor oly 
sikertelen vergődés l 

Hány van, aki aztán megúnja a harcot, elveszti a 
bátorságát, lemond a további küzdelemröl, elveti a 
fegyvert s azért, mert eddig vétkezett, nem is meri 
remélni többé, hogy végleg legyőzheti magában a 
bűnt! Hány van, akinek végül szinte teljesen elborul 
ezen a téren az elméje, teljesen elpuhul és kicsorbul 
az akaratereje, elszikkad, kiapad, megtörik az erkölcsi 
és keresztény önérzetel S aztán egyre mélyebbre száll 
alá. a vétek lejtőjén. Egyre menthetetlenebbül vájja 
bele magát a mocsárba. Egyre ijesztöbb tehetetlen
séggel száguld lefelé a lejtőn a kárhozat felél 

Szomorú, végtelenűl szomorú, siratni és véresen 
siratni való! 

S ezen az úton, a gyengeség és örök ingadozás 
útján, a fájdalmas félrelépések és megalázó elbukások 
útján minden korú s nemű emberek járnak: nagyok, 
kicsinyek, férfiak, nókl Alig cseperedett fel az apró 
kis legény, alig lett kis diákká a fiú vagy leány, már 
ott incselkedik vele, ott settenkedik körülötte az érzé-
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Itiség rombolni vágyó, bimbókat lefagyasztani, fesló 
kis virágokat hernyókkal elárasztani vágyó testiségi 
Az élet tavaszán, amikor még üde az arc, ragyogó a 
szem s az ártatlanság hímpora látszik elülni a kedves, 
érintetlen homlokon, vajmi gyakran, sajnos, rég ki
kezdte már a lelket a belső romlás l Az alig ébredő 
fantáziát már rút képek kábítják, a pezsgő ifjúi vérben 
örökletes átok mérge kering s a még ki sem fejlett 
test már ki tudja, milyen szennyfoltokat, a lélek 
milyen korai szégyeneket hordozt 

Ez az ösztön oly nyughatatlan, oly leleményes, 
oly ezer ábrázatú! Mindenütt táplálékra, gyujtó
anyagra talál, mindenből a bűn veszélyét tudja for
málnil Mint a sátán Krisztusnak, mondja: "Mondd, 
hogy e kövek kenyerekké váljanak!" Még a kőből is 
kenyeret tudna alakitanil Még a közönyös, sőt a szent 
dolgokban is vétkes gyönyörködésre talál alkalmat, 
még a jótevésbe is belekeveri undok szándékait, még 
talán az imádságból is bűnös incselkedést varázsol. 

Mi segít itt? 
Csak egy: a határozottság, amely a hitből s Krisz

tus példájából indul ki s a kegyelem eszközeivel táp
lálja, növeli, acélozza magát. A határozottság, amely 
a kisértésnek legelső incselkedésével szemben azonnal 
elutasító hangot használ, Istenre gondol és azt mondja: 
"Nemcsak kenyérrel él az ember - nemcsak anyagi, 
testi és érzéki dolgokkal, nemcsak vér és mámor és 
bún van a világon -, hanem: minden igével, amely 
az lsten szájából származik!" (Mt. 4, 4.) Az úr igéje, 
az úr parancsa, az úr tiltó szava, az úr büntetéssel 
fenyegető kijelentése, az úr igéretei és kegyelmi esz
közeit Csak ez segíti 

Csak aki állandóan benne él a lelkiség világában, 
az úr nagyszerű, felemelő, kijózanító s örök életre 
intő kinyilatkoztatásainak tiszta birodalmában, csak 
aki elmélkedik s állandóan ébren tartja magában az 
örök igazságok megrázó komolyságát, csak aki szent
ségekkel él, gyónik, áldozik, nem is egyszer vagy 
kétszer egy évben, hanem annyiszor, amennyiszer 



csak kell, hogy erőre kapjon: csak az ígérhet magának 
diadalt ennek a szörnyű harcnak a terén! 

De az aztán ígérheti is! "Megtehették ezek s meg
tehették azok, miért csak te nem, Ágoston?" kérdezte 
önmagától az érzékiségnek emlékeivel viaskodó, meg
térőben levő nagy egyházatya. S megtért, amint meg
tért sokszáz és sokezer más! Hátat forditott a testiség 
minden csábításának s a kegyelem csodatevő erejébe 
kapaszkodva tiszta lett és nemes, erős és lelki. Mint 
annyi más: miért ne tehetnéd meg ezt te is, megkisér
tett keresztény lélek? 

II. 

A másik kísértés, amelyet Jézus a maga közelébe 
engedett, a hiúságé volt. Szállj a templom ormára s 
vesd le magad, csodatevő hatalmadban bízva s majd 
angyalok visznek kezükben és bajod nem esik; a 
tömeg pedig ámulva hódol majd neked! S Jézus eluta
sítja ezt a kísértést is: "lrva vagyon, ne kisértsd a te 
Uradat, Istenedet!" (Mt. 4, 5-7.) 

Itt kettős hiúság kísértéséről van szó: az emberek 
felé és az Isten felé. Az emberek felé a feltűnési vágy, 
a tetszeni és irígységet kelteni akarás kisértése, az 
Isten felé pedig az az öntúlbecsülés és elbizakodás, 
amely megfelelő ok és alap nélkül Isten rendkívüli 
segítségére hagyatkozik. Szinte azt igényli, hogy az 
Isten akkor is segítse meg, amikor ő rosszat és eszte
lent kíván. Az előbbi az egyszerű hiúság vétke, a 
másik az istenkísértésé, az Isten jóságában való vak
merő s kihívó bizakodásé. 

Mindkettő ugyancsak gyakori kisértés az életünk
ben. Hányszor teszünk olyasmit, aminek egyetlen 
célja: mindenáron feltűnni, kiemelkedni s másokat el
ámítani! Hányszor megyünk ebben túl a józan és meg
engedett tetszenivágyás határvonalán! Hányszor hisz
szük, hogy csak a magunk becsületét akarjuk védeni, 
a magunk értékét érvényesíteni, a magunk jo~ait 
őrizni! S a valóságban ennél sokkal többet akarunk~ 
az igazi érték helyébe a látszatot tesszük, az Isten elótt 
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való hűséges helytállást alárendeljük az emberek hiú 
ítéletének. Nem annyira érni akarunk valamit, mint 
elérni, nem annyira értéknek lenni, mint értéknek 
tűnni l Rabszolgái, hódoló i, babonásai vagyunk az em
beri tekintetnek, az emberek rólunk alkotott véleke
désének. 

Hány embert visz rá ez a feltűnni- s kitűnni
vágyás meg nem engedett eszközök használatárai 
Erőszakoskodásra, még lopásra is, csakhogy legyen 
miből ragyognia, feltűnniel Hazugságra, irígységre, 
veszekedésre, megszólásra l Mások kegyetlen meg
gúnyolására, kinevetésére, meggyanúsításárai A má
sok kárán való mértéktelen és igazságtalan szellemes
kedésrel 

Es hányat visz ez a hiú tetszenivágyás, főleg 
a nőknél, a szemérem és zárkózottság olyfokú elhanya
golására, amely már egyenesen bűn és bűnre vivő 
alkalom! Hánynak erénye veszett oda ebben a túl
ságos tetszenivágyásban! "Sie hat gefallen und sie ist 
gefallenl" Az a hiúságvására, amelyet női divatnak, 
modern mulatozási, fürdőzési stílusnak, kozmetikának 
és színművészetnek neveznek, nem csupán ártatlan 
szépségfitogtatás, sok esetben szépséghazudozás, ha
nem vajmi gyakran közönséges csábítás és önámítás 
is, kimondott, szándékos erotikus ingerlés és vétke· 
zésre kihívás! 

Ezzel a külső hiúsággal aztán nagyon sokszor kap
csolatos a másik, a belső is, amely azonban fellép 
a külső hiúság esetén kívül is: amikor az ember va
lami különleges bánásmódot igényel az Istentől. 
mintha rendkívüli segítségre és sebezhetetlenségre 
volna joga a kísértés terén! 

Az ember oly játszva teszi ki magát a vétek veszé
lyének, mintha nem is kellene félve és rettegve mun
kálnia lelke üdvét! Az ilyen ember mindent lát, hall, 
olvas és beszél, mindenkivel barátkozik s mindenkivel 
érintkezik, minden, mégoly könnyelmű helyet s vesze
delmes bűnalkalmat nagy bátran felkeres, maga is 
lehetőleg kihívóan viselkedik. Adja a hitetlent, a gond-

Bangha: Osszegyüjtött munkói. XX. 
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talant, az aggálytalant S aztán csodálkozik, ha a köny
nyelmúség bukásban végződik, a hetvenkedés legyőze
téshez vezet! 

Lelkiéletet nem él, prédikációt nem hallgat, gyónni, 
áldozni ritkán jár, lelki könyveket nem olvas, a kato
likus sajtót orrfintorítással intézi el, vallásos egyesü
letek nem eléggé előkelök neki, nem imádkozik iga
zán, nem elmélkedik, lelkigyakorlatot nem végez, min
den lelki erőforrástól távol tartja magát. De annál 
szabadabban, korlátlanabbul, mohóbban és fegyelme
ZE:tlenabbül veti magát bele mindenbe, ami mondén, 
ami az érzékeket felpiszkálja, ami az élet könnyűvérű 
felfogásának kedvez, ami külsóséges és "világnézet
mentes". És aztán csodálkozik, ha tele van a lelke 
bűnnel és mulasztással, gyengeséggel és nyomorúság
gall Vagy talán már nem is csodálkozik rajta~ mert 
kihalt belöle a lélek, nem is érzi többé a maga szégye
nét és elbukottságát. 

Ezeknek az embereknek szól az úr Jézus intelme: 
"Megint írva vagyon: Ne kisértsd a te Uradat, Istene
det!" Ne kívánd, hogy az lsten akkor is megsegítsen, 
amikor te mégcsak nem is kéred ezt a segítséget és 
méltatlanná teszed magad reá! És ne hidd, hogy az 
Isten más mértéket alkalmaz rád, mint amilyent meg
érdemeiszi 

Ill. 

A harmadik kísértés, amelyról az evangélium szól: 
a bírvdgy és hatalomvdgy kisértése. "Egy igen magas 
hegyre vivé öt az ördög és megmutatá neki a világ 
minden országait és azok dicsőségét és mondá neki: 
Mindezeket neked adom, ha leborulván, imádasz en
gem!" (Máté 4, 8.) 

O igen, ez az ördög szava, ez az ó stílusal Ez az 
ó nagyon bevált és nagyon tipikus módszerel "Mind
ezeket neked adom":. a világ minden tündöklését s 
minden dicsőségét, de egy feltétel alatt: borulj le és 
imádj engem! 

Nem kell azt hinni, hogy ez csak a nagysándori, 
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cézál'i és napoleoni lelkek kísértése, akik csakugyan 
egy-egy világbirodalmat akartak alapítani s a maguk 
lába elé fektetni. Kicsiben ez a kísértés naponta ismét
lődik a mindennapi életben. A mi életünkben is. 

Ime, ha nem is egy világot, de egy szép állást 
nyerhetsz, könnyű megélhetést, vagyont és rangot: 
csak az elveidet, a vallásos meggyőződésedet tagadd 
megl Ime, ha nem is egy világot, de boldogságot kap
halsz, szerelmet, kalandot, kielégülést! Emelkedést, iri
gyelt poziciót egy házasság révén, amelyet az Egyház 
és a lelkiismereted tilt, mert elvált emberről van szó, 
vagy mert magad vagy elvált, vagy mert a valláso
dat s az egyházi esküt fel kell áldoznod miattal 

Ime, ha nem is egy világot, de egy tekintélyes 
ember társaságát, barátságát, támogatását biztosítha
tod magadnak, csak húnyj szemel valami modern la
torság, valami törvény- és lelkiismeretellenes csalafin
taság, valami nagy és másokat károsító igazságtalan
ság előtti Ime, ha nem is egy világot, de tapsot, bókot, 
ámulatot, hímevet, népszerúséget szerezhetsz, politi
kai növekedést, karriert, előmenetelt: csak rejtsd véka 
alá katolik.us meggyőzódésedet, elveidet, ízlésedet s 
légy engedelmes, talpnyaló szolgája azoknak, akik a te 
hitednek, Egyházadnak, vallásodnak, erkölcsödnek el
lenségei! 

Ossz az árral! Hajolj meg a divat előtti Tégy úgy, 
mint a többiek! Bókolj, görbülj, imádj! :Es akkor neked 
adja az ördög mindazt, amit adhat ... O, nem az egész 
világot, hisz az sohasem volt az övé; csak úgy ha
zudj a, hogy odaadhatja; de odaadja az ő szegényes és 
talmi és színleges és görögtüzes világának egy-egy 
sarkát, egy-egy jól beragyogott, jól felcicomázott 
koldus-zugát, egy-egy látszólag örökké tartó, valóság
ban pedig holnap már összeomló kis zsöllyeszékét ... 

Jaj, hány áldozza fel az ördög látszólagos kin
cseiért, világígérgetéséért, páholyáért és zsöllyéért a 
keresz.tény becsületet, a lelki békéjét! A hite büszke 
s öntudatos élését, az örökkévaló javak reményét és 
biztos várásátl Hány adja oda nap-nap mellett az ő 

a• 
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elsöszülötti jogát, mint egykor :azsau, egy tál len~ 
cséérti Egy tálért, amelyet ö egy világnak képzeli Egy 
igéretért, amellyel a világokat ígérgető s a lelket mán
denestől kiüresítő hazugság-fejedelme megszédítette, 
félrevezette s aztán a lelkét árván és kifosztottan fa
képnél hagyta! 

Erre a kísértésre aztán igazán nem adhatunk más 
választ, ha komoly keresztények és Krisztus hívei va
gyunk, mint ezt a szent haragtól átfűtőtt krisztusi fele
letet: "Távozzál sátán! Mert írva vagyon: A te Ura
dat, Istenedet imádjad és csak neki szolgálj !" (i. h. tO.). 

A gyors és határozott elutasításra meg is jön az 
eredmény: "Akkor elhagyá őt az ördög és ime, angya· 
lok jövének és szalgálának neki" (i. h. l 1.). 

Ime, a varázsige, amely megfutamítja a csábítót, 
a gyógyszer, mely véget vet a saját gyengeségünknek 
és vakságunknaki 

Határozottság kell, mégpedig Isten törvényére 
való hivatkozással! Kimondott és kifejezett rálépés a 
lelkiség útjára, az lsten nagy törvényeiben való el
mélyedés! De e kettő közül nem szabad hiányozni 
egyiknek sem! 

Sokan vannak, akik szeretnének, de nem akarnak; 
akarnának, de nem tudnak komolyan, elhatározóan, 
tétovázás és ingadozás nélkül akarni. Szeretnének jó 
katolikusok lenni, ha ez csak abból állana, hogy az 
ember időnkint néhány Miatyánkot elmormol s a 
templom előtt kalapot emel. Szeretnének tiszták lenni, 
ha ez csak a legdurvább, természetellenes és már kül
söleg is undorító bűnök kerülését jelentené. Szeret
nének hősök lenni, talán vértanuk is, ha ez semmi
nemű erőfeszítésbe, semminemű küzdelembe, lemon
dásba, fájdalomba s fogat összeszorító állhatatasságba 
nem kerülne. 

Vagy hát ~gen, fogadkoznak, erősködnek, szilár
dak és határozottak akarnak lenni; van, aki önmagá
nak megesküszik, hogy ezt meg azt a hitványságot 
többé el nem követi s mégcsak közel sem engedi ma
gához. Nagyon szép! Néha talán szükséges is! De ez 
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a fogadkozás csak akkor teljesérvényű és eredmé
nyes, ha természetfölötti alapon s természetfölötti se
gítséggel történik, ha az akarat elhatározásából nem 
hiányzik az Istenhez-felpillantás alázata sem, a kegye
lem kérése s biztosítása! 

"Mindent meg tudok tenni abban, aki nekem erőt 
ad." (Fil. 4, 13.) De viszont "nálam nélkül semmit sem 
tehettek!" (Ján. 15, 5.) "Nem mintha elegendők vol
nánk valamit gondolni magunktól, mint önmagunk
ból, ellenkezőleg, a mi elégséges voltunk az Istentől 
van." (II. Kor. 3, 5.) 

Az ősegyházban hatalmas teológiai harcok folytak 
a Pelagianus-féle eretnekség ellen, amelynek hirdetői 
a puszta emberi jóakaratból származtatták az ember 
elégségességét a bűn legyőzésére s az erény követé
sére. A nagy Szent Agoston s egész kora hosszas fej
tegetésekben szállt síkra e tévtan ellen. Sajnos, min
den hosszas tudományos fejtegetés nélkül is, maga 
az élet túlságosan rávilágít arra, mennyire elégtele
nek vagyunk mi emberek önmagunktól minden biza
kodásunk és fogadkozásunk ellenére, mihelyt arról 
van szó, hogy főleg hosszabb időn át és súlyosabb 
kísértések között is helytálljunk, Isten kegyelmét ma
gunkban megőrizzük! 

Mindkettő lényeges: úgy kell akarni a jót, mintha 
minden tőlünk függne s úgy kell az Isten segítségét 
kérnünk, mintha egyedül a kegyelemtől függne min
den! (Szent Ignác szava.) 

• 
Van természetesen sok másféle kísértés is. De a 

legtipikusabbak itt feküsznek előttünk az evangélium 
tárgyalt részletében. Jézus bennük útmutatást ad ne
künk valamennyinek a legyőzésére. Valamennyi igér, 
csalogat, ámít és félrevezet; valamennyi szépet és jót 
varázsol elénk s kifoszt, megkárosít, kárhozatha dönt. 

Művészet a kísértések legyőzése, királyi művé
szet! Minden azon múlik, megtanuljuk-e ezt a múvé
szetet s eredményesen tudjuk-e alkalmaznil Ezer félre-
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lépésnek, ezer tévedésnek nyilik alkalma mindunta
lanl Nem csoda, ha az úr maga kívánt példát adni ne
künk, ennek a nehéz és fontos, mindennapi s életbe
vágó müvészetnek a gyakorlásában! 

A természetfölöttiség világa ebben a világban. 

,.Ez az én Igen kedves Plam, ki
ben nekem kedvem telis 61 hall
gassátok." Mt. 17, 5. 

Böjt 2. vaa6mapj6ra. 

Urunk színeváltozásal A táborhegyi csodás meg
dicsóülésl Jézusnak napként ragyogó arca s bóként 
fényló ruhájal Az ókori próféták megjelenése s Jézus
sal való társalgásal Majd a mennyei szózat, amely 
Jézust Isten örök Fiának jelenti ki. Szent Péter apos
tol elragadtatott felkiáltása, a tanítványok remegő 
arcraborulása s halálos félelme. S végül Jézus szelid 
érintése, biztató szava, hogy ne féljenek; s az a titok
zatos intelme, hogy az egész eseményt egyelóre senki
nek el ne mondják. 

Mit jelent mindez, mi lehetett a Gondviselés célja 
Jézusnak ezzel a hirtelen, átmeneti megdicsóülésével, 
még a feltámadás és végleges transzfiguráció, átala
kulás előtt? 

Alig kétséges: a Mindenható ezzel a jelenéssei 
mindenekelótt meg akarta erósíteni a tanítványokban 
a Jézus isteni küldetésében, messiás-voltában s isten
ségében való hitet. Mégpedig nem puszta értelmi úton, 
ahogyan Jézus egész egyénisége, tanainak fönséges
sége és csodatételeinek hosszú sorozata csupa értelmi 
bizonyítéka volt az ó istenségének. Hanem úgy, hogy 
egyszer az érzékek is kapják meg a magukét; a ter
mészetfölöttiség maga is lépjen be egyszer fogható, 
szemlélhetó s érzékelheló alakban a Krisztus-keresó, 
de érzéki korlátozoltságú emberek tudatába. Az a káp
ráztató fénysugár, amely Jézus alakját a transzfigurá
cióban elöntötte, a nem e világról való valóságoknak 
hirtelen megcsillanása, földreszállása volt. Egy kárpit-
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hasadás a mennyország falán. A fátyolnak pillanatnyi 
föllebbenése az Isten Fiának arca, kiléte, isteni mél
tósága elött. 

A tanítványok hálásan fogadták ezt a rendkívüli 
megnyilatko~ást, hitüknek ezt az érzékelheló megerö
sítését, amelyre szükségük volt, hiszen akkor még ök 
is gyarló, hitetlenkedő emberek voltak s földhöztapadt 
szemük csak nehezen tudott a tennészelfölöttiség 
régióiba emelkedni. 

l. 

A táborhegyi csodának, Jézus színeváltozásának 
számunkra, az elsö Jézus-hivök késöi unokáira nézve 
is titokzatos jelentösége van. Minket is, amikor Urunk 
színeváltozásának evangéliumi csodájáról elmélke
dünk, valami szent irígység száll meg: az a sóvár 
vágy, bár lebbenne fel idönkint a mi szemünk elött is 
a fátyol s oszlana szét a hitet nehezítö földiség köde! 
Hiszen ami hitünk sokszor olyan gyenge, olyan halo
ványan, imbolygóan pislogó, hogy szinte már a kialvá
sától kell tartanunk! 

Milyen jó lenne, ha ilyenkor mi elóttünk is fel
felfedDé az arcát az úr, hogy kínzó kétségeinktól meg
menekedve, boldogan s biztosan hajthassuk fejünket 
az ö ölébe s a végleg megnyugodott, sziklaszilárd és 
hegyeket mozgató hit édes ujjongásában kiálthassunk 
fel Péterrel mi is: Uram jó dolog itt lennünk, ebben a 
fényességben, ebben a fölemelö biztosságban, isten
séged s közelséged szikrázó verőfényébeni Mert mi 
hiszünk benned, Uram; bizonyságaid dönthetetlen 
tanuságtétele, a hitvédelemtan veretlen érveinek egész 
fegyvertára, ész és sziv, történeJem és logika mind 
arról biztosít, hogy Te vagy és lsten vagy, és Egyhá
zat aJapítottáJ, és országodnak nem leszen vége. Hogy 
nemcsak e világ van, hanem túlvilág is; nemcsak föld, 
hanem ég és pokol is. Nemcsak perc és szúkösség van, 
hanem örökkévalóság és végtelenség is. 

Mindezt te mondtad, Urunk; biztosan és bizonyit
hatólag te mondtad, te, aki biztosan és bizonyitható-



40 

lag az örök igazság vagy, akinek ígéi akkor sem múl
nak el, ha ég és föld elmúlik. Azért hiszem is mindezt, 
Uram, és életemet teszem föl erre a hitre! De azért 
gyakran oly fájdalmasan érzem, hogy hitem nem elég 
eleven, nem eléggé tölti ki egész lényemet, nem őriz 
meg a kétség és félelem riasztó kísértéseitől. 

Hiszek! Es jaj, mégis minden hitszilárdságom és 
hitbizonyosságarn mellett minduntalan azon kapom 
rajta magamat, hogy kételkedem, hogy a hitem ingatag 
és gyönge talajon áll. Elméletileg ugyan szilárd és hit
védelmileg megalapozott a hitbeli meggyőződésem, de 
mintha nagyon is elméleti s élettelen, amolyan mű
virág-hit lenne! Nem tudok ráhagyatkozni. 

Válságos pillanatokban, nehéz óráimban, amikor 
leginkább lenne szükségem az eleven hit lángolására, 
egyszercsak lelohad a fénye, kihagy minden lendülete. 
Es legforróbb imádságaimat is tönkre teszi ez a borzal
mas, szkeptikus érzés, amikor áhítatom csendjébe 
egyszer csak belesikolt a kétely rémületes szava: 
hiszen én nem hiszek, én csak áltatom magam a hit
tel; s talán nem is igaz a hitünk, talán valami logikai 
hiba csúszott bele valahol észrevétlenül a számítá
sainkba s okoskodásainkba . . . Talán nincs is Isten, 
vagy ha van, nem olyan, minőnek hisszük . . . Nincs 
Jézus és níncs örök élet! 

Ilyenféle gondolatok gyötörnek néha még olya
nokat is, akik szívük-lelkük egész hevével a hitnek 
élnek és a hitből élnek. Valóságos lélektani talány ez, 
hogy mikép lehetséges ez az ingadozás ott, ahol egyéb
ként a legnagyobb hithűség és hitbuzgalom tapasztal
ható. 

Hiszen, értsük meg jól, itt nem igazi kételkedökről 
és még kevésbbé igaz hitetlenekről van szó. Nem olya
nokról, nkik ferde nevelés vagy romboló környezet 
hatása folytán soha el sem jutottak a hit értelmi alap
jainak felismeréséig. Azokról sem, akiknek a lelkében 
az ott szunnyadó hitet elnyomják s elfojtják a szen
vedélyek, a könnyelmű és bűnös életnek a bojtorján
jai; akik tehát csak azért nem hisznek, mert nem akar-
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nak hinni s mert nem hajlandók a hit parancsai szerint 
élni. Még kevésbbé beszélünk itt azokról, akik cinikus 
közönnyel vonogatják a vállukat, valahányszor előt

tük természetfölötti dolgokról esik szó, amikhez ők 
felszállni tunyák és kényelmesek; vagy éppen azokról, 
akik gyűlölködő rosszakaratból, elfogultságból, párt
szenvedélyből vagy más hasonló emberi okokból való
sággal üldözik, maguk s mások lelkéből erőszakkal ki
irtogatják a hitet. 

Hanem azokról a hívekről beszélünk, akikben 
megvan a hit s a hit szerint való élet is, akik tele van
nak jóakarattal s vallásossággal, sőt talán egész éle
tüket a krisztusi hit és Egyház szolgálatára szentelték, 
akiknek talán minden szeretete, reménye és boldog
sága az úr Jézus, s akik bár értelmükkel és akaratuk
kal teljes méctékben hisznek, mégis ennek a hitnek 
boldogító átélését, érezhető és szinte fogható lendüle
tét, melegségét és édességél rövidebb, talán hosszabb 
időn át is nélkülözni kénytelenek. 

Mert ilyenek is vannak és nincs benne semmi 
ellentmondás, hogy legyenek. Mert más dolog a hit 
mint értelmi tény és akarati hűség, és más dolog a 
hitnek átélése: érezhető, lelket átmelengető, kedélyt is 
eltöltő tapasztalása. Más dolog a hit mint engedelmes 
meghajlás az igazság előtt és más dolog a kedély, a 
képzelet s az érzelem világának állandó átitatódása -a 
hit szellemével. Más az értelmi bizonyosság és más 
annak átömlése az ember érzületi életére. Az első 
meglehet a másik nélkül is. 

Szilárd és ingathatatlan lehet a hitem a nélkül, 
hogy ez a szilárdság az érzéseimet is maradéktalanul 
birtokába venné. Szilárdan s biztosan mondhatom: 
Uram, hiszek benned s hiszem mindazt, amit kinyilat
koztattáll És a képzeletem mégis ellenérvek látszatát, 
félelmetes rémképeket bűvölhet elém, amelyek nem a 
hitemet ingatják ugyan meg, de elvehetik kedély- és 
érzületvilágom boldog, hivő nyugalmát. 

Persze, hogy nagy kín ez az önkénytelen, érzés
beli homály is sokszor! Mennyire megzavarja, lelkünk 
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békéjét, imádságunk áhitatát, vallásos cselekvéseink 
lendületéti Hány derék és buzgó lélek szenved ezek
nek az akaratlan és alaptalan kétségeknek a terhe 
alatt éveken át! Hány riad fel sirva, zaklatott és tépett 
lélekkel, amikor az Udvözítő fényes arcába óhajtana 
tekinteni s akkor közéje és a fénylő Krisztus-arc közé 
odafurakodik a gúnyolódó Mefisztó-arc s vigyorogva, 
kajánul kacagja szemünkbe a kétely rémszavaiti 

Hogyan hánykolódik és tépelődik ilyenkor sok 
nemes lélek, hogyan sajog fel benne a fájdalom: jaj, 
a talaj siklik ki a lábam alóli Köddé foszlik előttem 
Jézus arca! Alommá minden igazság, légvárrá minden 
reményl Es hogyan vádolja, kínozza önmagát abban a 
hiedelemben, hogy ő most már nem is hivő, hogy nem 
tud hinni, hogy talán a maga hibájából vesztette el az 
Isten első adományát: a hitet! Milyen kínos ez a sötét
ség, ez a menedéktelen vergődés, ez a megzavarodott 
rémüldözés! 

Egy magas lelkiéletet élő fiatalember írta le egy
szer erre vonatkozólag a következő sorokat: 

"Mikor először jutottam idáig, sikoltani tudtam 
volna a kíntól. Menedéktelenül tekintettem magam 
köré s azt hittem, elsüllyed velem a világ. Vagy leg
alább is elvesztette számomra minden komoly 
értelmét. 

Hiszen ha a hitemnek alapja hamis, ha egyetlen 
nagy csalódáson és. tévedésen épül fel a keresztény
ség, akkor élni sem érdemes többé; akkor lét és szen
vedés, törekvés és erkölcs, bűn és erény, hősiesség és 
gyávaság, mind-mind elveszti azt a jelentőségét, ami
vel eddig bírt . . . Akkor ég és föld, nap és hold, ember 
és állat s az egész világ körülöttem egyszerre oly ide
genné, talányszerüvé válik, valamivé, amiről nem 
tudom, mi és mit akar s hová megy s miért tolakszik 
az utamba ... 

"Lehet, hogy vannak, akik felszabadulásnak érzik 
a világnézetük felbomlását, a hit "bilincseitől" való 
elkapcsolódását. Felszabadulásnak, mert úgy érzik, 
hogy most azután minden szabad. Igaz is: ha Isten 
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nincs, vagy nem az, aminek hisszük, akkor nincs 
semmi erkölcsi gátja az ösztönös, érzéki életnek. De 
persze értelme sincs, semmivel sem több, mint azelött. 
S nyomorult és hitvány lélek az, aki nyereségnek 
tartja, ha felszabadíthatja magában az állatot. Nem, 
nekem a hitszilárdság boldog bizonyosságának el
homályosodása pillanatig sem okozna megkönnyebbü
lést, vagy éppen örömet. Ellenkezőlegi :erzem, hogy 
kimondhatatlant vesztenék általa, ha a hitem megren
dülne. Nem, megrendülésről nincs szó. De látni sze
retnék, Uram, látnil és megnyugodni!" 

II. 

Mit mondjunk ezeknek a szegény tépelődőknek? 
lsmételgessük-e nekik a hitvédelemtan érveit? 

A:z. észokokat, amelyek a mi hitünket cáfolhatatlanul 
s verhetetlenül támogatják? Sokszor ez is célravezető, 
mert hiszen ezeknek az érveknek. egész súlyát s bizo
nyító erejét csak kevesen teszik teljes mértékben a 
maguk gondolati kincsévé és sok kételynek oka csak
ugyan a hit alapjainak fogyatékos ismerete. De a leg
több esetben egyáltalán nem itt van a hiba s azért a 
gyógyítás módja sem lehet elsősorban apologétikai. 

Hiszen az ingadozás oka nem a nyugodt, mérle
geló ész elégületlensége a bizonyftékokkal, hanem a 
félelem vergődése, a nyughatatlanság azért, mert az 
észokok és argumentumok nem tesznek a lélekre olyan 
benyomást, hogy minden ellenkező érzést kizárnának. 
S annak a kételkedésnek, amiről itt szó van, az a ter
mészete, hogy mindenre kiterjed, minden mégoly 
csattanó érvet hatástalanná tesz, minden alapelvet 
elmos és megkérdőjelez, minden mégoly szilárdnak 
vélt támaszt megingat. A kételkedő úgy érzi, hogy itt 
nincs tovább, nem lehet érvelni többé, sötét van, mene
déktelen sötét s nincs hittudós, aki ezen a sötétségen 
keresztülvilágíthatna. 

Azért talán nem is tudós kell ide s nem apologéta, 
hanem - orvos. Mert az a Jelk.lállapot, amelyról itt 
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dolati folyamat. Nem véletlen, hogy ez az állapot, ez 
a "kétely" igen gyakran éppen olyanoknál fordul elő, 
aki~ vagy amúgy is hajlandók melankóliára, vagy 
idegileg túlfeszített lelkiállapotban vannak. Ugyan
azoknál a személyeknél is megállapítható ez az össze
függés a "hitkétely" és idegállapot között: gyakran 
ugyanazoknál a személyeknél is akkor lép fel ez a 
tépelődés és nyugtalanság, amikor más oldalról is 
valami megrázó csapás érte őket, vagy amikor pl. a 
túlfeszített munka, csalódások, az elhagyottság érzése 
stb. folytán amúgy is feldúlt a lelkiállapotuk. 

A hitvédelmi érvek helyett tehát kíséreljünk meg 
más utat. Mutassunk rá egy és más olyan körülményre, 
amely a feldúltság és tépelődés óráiban is bizonyos 
fokig megnyugtatólag s békítőleg hat. 

III. 

Mindenekelött azt tanácsolhatjuk az ilyen kínzó, 
hitetlenkedő érzés leküzdésére: Semmi ok sincs az 
aggodalomra, mert a vázolt lelkiállapot még nem 
hitetlenség. Mert egészen más dolog az értelem és egé
szen más a képzelet s az érzés. Más az elmének nyu
godt, hódoló igenlése, tehát a józan hitbeli meggyőző
dés és más az érzéseknek s a kedély egész világának 
áthasonulása a meggyőződéshez. 

Az érzés a hit kérdéseiben alárendelt jelentőségű, 
a lényeg itt az értelem és akarat tudatos és állhatatos 
hódolata a magát kinyilatkoztató isteni igazság előtt. 
Ha ehhez az észbeli és akaratbeli hithez az érzés hite 
is kapcsolódik, annál jobb s erre törekednünk is kell, 
de nem ez a lényeg s ez elsősorban az úristen ingyen 
kegyelmi ajándékának a műve, amelyben mi csak ki
csiny részben vagyunk tényezők. 

Esztelenség lenne a képzelet és az érzés üres 
rémüldözése kedvéért tűrnünk, hogy értelmünk s aka
ratunk hivő megnyugvása meginogjon. Hiszen a mi 
hitünk nem érzelmeken és képzelményeken, hanem 
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igazságokon és tényeken alapul. De époly esztelen 
dolog lenne érzelmileg megzavarodnunk s túlságosan 
figyelembe vennünk ezeket az oktalan, képzeleli hul
lámzásokat. 

Ha a tulajdonképpeni hit megvan, akkor a kép
zelet és érzés gátoló játékait legokosabb egyszerűen 
tudomásul sem venni, félretolni az útunkból s kijelen
teni magunkban, hogy árnyékok ellenében nem va
gunk hajlandók riadót fújni, sem kardot suhogtatni. 
Ne izgatódjunk miattuk s ne engedjük, hogy általuk a 
lelkünk békéje megzavarodjék. Azért mi nem vagyunk 
még semmivel sem rosszabbak, semmivel sem gyen
gébb hitűek, mint azok, akik ezt a metsző gyötrelmet 
nem ismerik. 

Olyan ez a kellemetlen érzés, mint egy különben 
egészséges és munkabíró embernél a fejfájás. El kell 
viselnünk türelemmel, mint valami Istentől rendelt 
keresztet, meg kell békélnünk vele, de nem szabad két
ségbeesnünk miatta és nem szabad azt hinnünk, hogy 
most már gyógyíthatatlan betegek és menthetetlen 
haldoklók vagyunk. 

Vagy olyanféle eset ez, mint mikor a katonát, a 
lelkes hazafit a harctéren bizonyos elkedvetlenedés és 
defetista érzés fogja meg. "Nem érdemes helytállni, az 
életemet kockáztatni", gondolja unos-untalan, akarva, 
nem akarva. Rajtakapja magát ezen a belső ingadoz
son s röstelkedik miatta. Ha nagyon finom lelkiisme
retű, talán kemény szemrehányást is tesz magának, 
hogy íme, ő már belső áruló. 

Pedig nincs igaza. Már az a tény, hogy eszeágá
ban sincs dezertálni, mutatja, hogy azért akarata és 
lelke szilárd s a defetista hangulatok csak múló érzé
sek, amelyeknek ő nem enged helyt a szívében, ha 
érzi is a fulánkjukat. A katona a fulánkok szúrása 
ellenére hös lehet, hű hazafi, ingathatatlan vitéz. 
Ugyanígy vagyunk a lélek érzésbeli hullámzásaival a 
hit és hitetlenség között. A hitetlenkedés érzésbeli 
hangulatképei még nem rombolják le a hitet mint nyu
godt, biztosan égő fényt, legföllebb annak érzelmi ki-



teljesedését, szinte úgy mondhatnók: élvezetét korlá· 
tozzák. De ez sem az érdemet nem csökkenti, sem a hit 
lényegbeli szilárdságát nem befolyásolja. 

A:z. Úristen tudta, miért bocsátotta ránk éppen ezt 
a keresztet. Talán azért, hogy annál jobban megbecsül
jük az eleven hit kegyelmét s azt a vigasztaló érzést 
is, amelyet ó időnkint mintegy színváltozási jelenetet 
közöl velünk. Talán azért, hogy nagyobb legyen az 
érdemünk, ha ezekkel a kételkedő hangulatokkal beit
ran szembeszállva annál öntudatosabban hiszünk s ha 
egész vallási életünkben nem annyira a tólünk függet
len érzések hullámsodrára bizzuk magunkat, mint in
kább keményen megküzdünk a hitért. 

Talán azért is, hogy jobban megértsük azoknak 
az embertársainknak a lelkiállapotát, akikben a hit 
még lényegél tekintve is gyenge és ingadozó s így job
ban tudjunk velük szemben részvéttel lenni s jobban 
tudjunk rajtuk segíteni. 

IV. 

Ha ezt a kérdést kissé tovább elemezve azt kér
dezzük, mi lehetett az indítóok, ami miatt Isten ekkora 
értelmi ingadozásnak tette ki az emberek hitét, minde
nekelótt meglepődve vesszük észre a párhuzamot 
a hitkételyek és az ösztöni, pl. a szexuális kísértések 
között. Azok az értelem elhomályosulása!, ezek az aka
rat megroppanásai. A:z.ok a gondolkodás emberi töké
letlenségének bizonyságai, ezek az erkölcsi önuralom 
hiányosságának jelei. Két alapvető szellemi tehetsé
günk.nek: értelmünknek s akaratunknak a fogyatékos
sága nyilatkozik meg a kettőben. 

Egyik nem tud biztos és ingatlan szilársággal 
ragaszkodni az Istenhez, akit pedig józan óráiban töké
letesen felismer; a másik nem tudja megtartani azt az 
erkölcsi szabályt, amelyról pedig tudja, hogy abszolút 
helyes és szükséges. 

S amilyen iszonyatos erővel s ezer cselfogással 
csalogatja, szinte kényszeríti az elbukásra a gyarló 
embert az akarati gyengeséggel párosult érzékiség, ép-
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oly erővel és épannyi csalafintasággal húzza lefelé az 
értelmi gyengeségen keresztül az azzal társuló hitet
lenkedés. Sem akaratunk nem elég erős az állati ösz
töneink fékentartásában, sem az értelmünk nem 
elég határozott az isteni igazságokhoz való ragaszko
dásban. S ahogy az egyik defektus rengeteg embert 
sodor a kárhozat útjára, úgy a másik is. 

Kérdezzük mármost: miért rejtette el az lsten 
annyira az arcát előttünk. más szóval: llÚért hajlik az 
elménk annyira hitetlenségre s kétségre; mindenek
előtt megint ezzel a viszontkérdéssel felelhetek: miért 
engedte meg Isten, hogy akaratunk annyira a botlásra 
hajoljon pl. a szexuális dolgokban? Miért nem terem
tett az úr mindnyájunkat olyan acélos-angyali erőben, 
hogy amit világos nappal, emberek előtt, tiszta· fővel 
nem mernénk elkövetni, azt bódult fővel, félaludtan, 
a lelkünk hátsó lépcsőinek tájékán minduntalan meg 
ne kívánjuk, sőt el ne kövessük? 

Ugyanígy vagyunk az értelmi téren. Amit, hogy 
úgy mondjam: a nappali eszünkkel, higgadt, komoly 
gondolkodással nem tudunk sem tagadni, sem mellőzni, 
az esetleg pillanatok alatt elhomályosul bennünk, mi
helyt valaki pl. igen hangosan mondja előttünk az 
ellenkezőt. Miért van ez? Miért tudunk kételkedni még 
az okság elvén is, mihelyt az a Teremtőhöz vezet, 
holott ezt az elvet kételkedés nélkül alkalmazzuk 
a gondolkodásunkban mindennap s őrültnek tartanók, 
ha valaki ennek a helyességében kételkednek? 

Darwin "leghatalmasabb" és - legőrültebb gon
dolata, hogy a legnagyobb objektív bölcseség is létre
jöhet egyéni bölcseség nélkül és a legcsodálatosabb 
világrend létesülhet világrendező nélkül: hogyan tu
dott megejteni egy fél világot s tud megejteni pillana
tilag minket is, mikor kételkedünk! Holott soha más 
esetben ilyen logikai halálugrást nem vennénk egy 
percre sem komolyan. 

Ugyanaz a kérdés ez, mikor azt kérdezzük, hogy 
egy bölcs és okos ember, egy tekintélyes és komoly 
férfi, egy finom úrinő, egy jólnevelt úrilány ·hogyan 
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dobhatja oda magát a jobb meggyőződése ellenére 
a szexualizmus minden őrjöngésének és esetleg pet
verzitásának? És megteszi; megteszi száz és százezer. 
Akkor is, amikor nagyon jól tudja, hogy ezt nem sza
bad és nem szép és mindenféle gyászos következmé
nyekkel jár. 

A szexualizmus bizonyos fokig téboly, de amely
nek erejét megmagyarázza nekünk az ösztön roppant 
követelődzése s az emberi akarat szégyenletes nyomo
réksága. Ugyanily téboly elvégre a hitkétely is, ame
lyet szintén megmagyaráz egyrészt az értelem bizony
talansága, mihelyt a mindennapi s fogható dolgok 
területét el kell hagynia, másrészt az ösztön vak dö
römbölése: a megtévedéstől való félelem ösztöne. Mert 
ez a félelem is ösztön és vak ösztön, akárcsak a ne
miség. 

Ez az ösztön is Istentől ered, mint a nemiség; 
ennek is megvan a maga jogosuJtsága és fontossága -
hiszen ha nem lenne meg bennünk a megtévedéstől 
való félelem, vége lenne bennünk minden törekvés
nek az abszolút biztos igazságok felé -; de ahogyan 
az a másik ösztön túltenghet bennünk, úgy túltenghet 
emez is. 

Hogy tehát mégis miért engedte meg Isten ezt 
a kétfajta szömyű emberi tökéletlenséget: az. akarat 
és az értelem bukdácsolásra hajló ájultságát? Ezt a 
mondottak. után már nem is olyan nehéz megérteni. 
Azért, mert ez a mi hitbeli gyengeségünk tennészetes 
gyarlóságunknak s a környező világ ránkhatásának 
folyománya, s mert az Isten ebben a gyengeségben 
is jót akar velünk. 

Először azért, mert ez a hitbeli gyengeség a töké· 
letlenségekből összerótt emberi természetnek egyik 
velejáró fogyatékossága. 

lsten akarja, hogy tudjuk és érezzük, mennyire 
nem vagyunk tökéletes lények. Igy is éppen eléggé 
hajlunk a nagyzolásra s önistenitésre, legalább van 
tehát, ami ebből az önbálványozásból kissé ki-kijóza
nít; van, ami (Szent Pál szavával élve) időnkint "meg-
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pofoz" minket, "arconüt" minket (Kor. Il. 12, 7.) s 
eszünkbe juttatja gyarlóságunkat és kegyelmi segít
ségre szorultságunkat. Ez a mi kettős gyengeségünk 
üdvösen megalázó emlékeztetés az eredendő bűnre, 
amelynek következményeként szakadt reánk a mi sa
játos gyarlóságunknak ez a folytonos, kínos és meg
alázó jelentkezése. 

Az Úristen azt akarja, hogy egy kissé lesütött 
szemmel és lehorgasztott fővel járjunk ö előtte, hogy 
ne farizeusi gőggel büszkélkedjünk az ö színe előtt, 
hanem mellünket verve szinte a szemünket se meré
szeljük felemelni, és hogy az legyen a fő imánk: 
Uram, légy irgalmas nekem bűnösneki Bűnösnek és 
vaknaki Add, Uram, hogy lássaki Mert nálad nélkül 
mégcsak látni sem tudok tisztán. Még azt sem tudha
tom, hogy ki és mi vagyok; hogy semmi, teremtmény 
és a te alkotásod vagyok. Ilyen szörnyen vak vagyok. 

De egyre jó az én vakságarn és gyengeségem: 
imádkozni megtanít. S te ezt tetted a megmentésem 
föltételévé: hogy imádkozzam, hogy segítségedet kér
jem szüntelenül és beléd kapaszkodjak s folyton érez
zem, hogy nélküled elsüllyednéki 

v. 
Mik hát ennek az akaratlan hithomálynak leg

gyakoribb okai? Egyik az a homály, amelybe a termé
szetfölötti világ valósága minden mégoly meggyőzö 
érv és bizonyság mellett is természetszerűleg bele
burkolódzik. 

Bármily erősek és perdöntök a keresztény hit ér
vei s bizonyságai, az ember olyan, hogy amit szemé
vel nem lát, amit kezével nem tapint, az sohasem teszi 
rá azt a lélektanilag kényszerítő hatást, mint az érzéki 
világ tapasztalata. Meghódíthatja meggyözödését, de 
nem fogja meg, nem ejti hatalmába az érzését. Annyira 
benne élünk az érzéki tapasztalások világában, hogy 
ami nem esik érzékeink alá, azt bizonyos fokig irreális
nak tekintjük. Gondolkodásunk, nyelvhasználatunk, 

BBDI!ba: OsszeiJYOjt6tt munkál. XX. 
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életmódunk csodálatosan reagál mindenre, ami evilági, 
amit súllyal, méterrel, pénzzel lehet temérni és ki
fejezni. Viszont azonnal idegen országban érezzük ma
gunkat, mihelyt az érzékenfelüli realitások birodalmá
ban járunk. 

A vallás pedig núndenestül kiragad bennünket 
a merő evilágiság fogalomkörébőL Elvontabbnál
elvontabb eszmékkel dolgozik, túlvilági képzeteket éb· 
reszt s ezek éppen a mi földhözragadtságunk miatt 
könnyen az irrealitás benyomását teszik ránk. Nya
kig benne élünk az anyagiság és evilágiság bűvköré
ben; nem csoda, ha épúgy nem tudjuk. könnyen bele
élni magunkat ebbe a felsőbbrendű világba, mint ahogy 
az alföld fia nem tudja elképzelni, hogy hegyek is van
nak s hegyvidéken is lehet lakni. Alomszerűnek, mese
szerűnek, hihetetlennek tűnik fel nekünk az, ami 
mindennapi kis élményeinken s elképzeléseinken ki
vül esik. 

Ha valaki meghal s a testét a sírba tesszük, azt 
tudjuk és látjuk, a teste felbomlását érzékeinkkel ta
pasztaljuk.. De hogy a lelke elválik a testtől s egy
szerre elhagyja ezt az anyagiságot s túl csillagokon s 
naprendszereken, túl mindenen, ami nyomorúságos tér 
és anyag, megjelenik az Úristen ítélőszéke előtt: ez 
már annyira szokatlan nekünk, emberi képzetekkel és 
szavakkal oly nehezen kifejezhető, elképzeléseink szo
kott skémáival oly nehezen követhető gondolat, hogy 
nagyon hamar készen vagyunk a szóval: mesel Talán 
nem is igazi 

Holott nem kellene sok okoskodás hozzá, hogy .ut 
mondjuk: miért lenne ez mese és valószínűtlen? 

Miért lenne valószínűtlenebb, mint az, amit a sze
münkkel látunk? Csak az van-e, csak az lehet-e, ami 
hozzánk közel van? Nem azért gyujtotta-e fel a min
denható Isten is a csillagok miriádjait a fejünk fölött, 
hogy arra figyelmeztessen: vigyázzatok, ti kicsiny, 
földi törpék, nehogy azt higgyétek, hogy csak ti vagy
tok a világon s a ti liliputi problémáitok az egyedül 
reális dolgok, a ti négykrajcáros horizontotokon kivl11 
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nincs világ és nincs valóság!? Nem naiv elképzelés-e 
az, amely csak a maga szűk látókörét tartja igaznak 
és komolyan veendőnek? 

Az a körülmény, hogy a természetfölöttiség terén 
oly bizonytalanul mozgunk, hogy a túlvilágit oly ne
hezen foglaljuk megfelelő szavakba s képletekbe, ép
oly keveset változtat annak értékén s nagyságán, mint 
az, hogy az egyszerű lelkek oly könnyen esnek e téren 
naivságokba, népies, gyermekes, nem ritkán babonás 
elképzelésekbe. Hiszen még ez is csak azt bizonyítja, 
hogy a hit világa magasabb, nagyobb, szélesebb, mint 
mindaz, amit ezen a világon közvetlenül elgondolni 
képesek vagyunk! 

A másik körülmény, amely ennek a hitbeli nyug
talanságnak okozója szakott lenni, az, hogy túlságo
san imponál nekünk a hitetlenek és hitetlenkedők 
világa. 

Hogyan lehet igaz, gondoljuk talán, amiben any
nyian nem hisznek, amin annyian túlteszik magukat? 
A hit oldalán mintha inkább az együgyű s félénk embe
rek állnának - úgy gondoljuk -, míg a haJadók, 
a bátrak, az erősek, az élni tudók nagyrészt a túlolda
lon vannak. Vagy ha egyénileg hisznek is, azt nem 
nagyon mutogatják, az életüket s főleg a közéletet 
nem aszerint rendezik be. 

A nagy irodalmi, politikai, közgazdasági. életben, 
az újkori államberendezések s történeti események 
egész szövedékében a keresztény eszméknek alig van 
vezető szerepük. Háború és béke kérdésében, gazda
sági és ltulturális tevékenységünkben az Istent meg 
sem említjük, a vallás szempontjait figyelembe sem 
vesszük. Sőt sokan vannak, akik egyenesen naivság
nak éreznek minden oly törekvést, amely vallási és 
egyházi szempontokat helyez a közéletben előtérbe. 
Az Egyházat ezek az emberek legföllebb megtűrik, 
mint egy patinás emléket, mint letűnt korok tiszteletre
méltó ereklyéjét, mint egy történelmi nevezetességú 
romot. De már befolyást a társadalomra, tudományra, 
törvényhozásra lehetőleg nem juttatnak neki. 
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A vallás elveit s törvényeit a modem társadalom 
gyakorlatilag és hallgatólagosan sokfelé szinte hatá
lyon kívül helyezte. A politikában, a házasságban, 
párbajkérdésben, a törvényhozásban, az Egyház jogai
nak megtaposásában, csakugyan mintha az a meg
győződés jutna sokfelé kifejezésre, hogy a keresztény
ség legföllebb a köznép s a gyermekek fékentartására· 
lenne alkalmas, de a társadalom irányítóinak nem 
szükséges azt komolyan venniök. 

Természetes, hogy ez a felfogás sokakat megingat, 
vagy legalább azt a benyomást kelti bennük, hogy 
a vallás mégsem lehet teljes rnértékben igaz és irány
adó, ha ily kevéssé érvényesül a rnindennapi életben. 
A divat iszonyú nagyhatalom s a legokosabb ember
ben is van bizonyos csordaösztön: amit sokan tesz
nek, az imponál neki, azt akarja tenni ő is. És rnivel 
hát sok ma a hitetlen, tehát hitetlen akar lenni ö is. 

Sokakat az ingat meg a kereszténység nagyra
becsülésében, hogy azt látják: a kereszténység csupa 
egymásnak ellentmondó felekezetre bomlik. Egyik 
a másikat támadja s zárja ki: nem lehet tudni, rnelyik
nek van igaza. Talán egyiknek sem! 

Pedig mennyire nincs igazunk, arnikor engedjük, 
hogy ez a vallásellenes divat túlságosan imponáljon 
nekünk! Hogy sokan a vallástalanságnak hódoljanak, 
hogy sokan felekezeti tévtanok bozótjába keveredtek, 
sajnos: igaz. Igaz az is, hogy sokszor éppen a vallás
talan ernberek szerepeinek legtöbbet a fórumon: poli
tikában, irodalomban, gazdasági életben. 

De vajjon mit bizonyít ez? Éppen azt, hogy a leg
magasabb eszmei kérdésben sokan megzavarodnak; 
hogy ezen a materiális világon azok boldogulnak leg
előbb. akik rninden figyelmüket az anyagra, a külső 
életre, az evilági sikerekre irányozzák, tehát akik leg
kevésbbé illetékesek olyan téren irányt szabni, amely 
tölük legtávolabb áll: a szellemiség és főleg a termé
szetfölöttiség terén. 

Abból, hogy Napoleon zseniális hadvezér volt, 
még nem következik, hogy a lelkiségnek is mesteréül 
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tekintsük. Abból, hogy egy modern üzletember millió
kat halmoz föl magának, palotákat épit, ujságokat irá
nyít s politikát határoz meg, legkevésbbé sem követ
kezik, hogy a világnézet terén is tekintélynek számít
son. Abból, hogy Krisztus tanait eretnekségek igyekez
nek darabokra tépni, még nem következik, hogy a tan 
maga, ahogy azt Krisztus egyetlen illetékes, eredeti 
Egyháza hirdeti, szintén megoszlott és ellentmondásos 
lenne. 

Elmondhatjuk, hogy azoknak, akik ezt a mai vilá
got legfőkép irányítják, különösképpen kevés az ille
tékességük ahhoz, hogy magasabb világnézeti kérdé
sekben irányítókul tekintsük őket. Hiszen közismert 
dolog, hogy a világot a mai irányítói milyen szörnyü
séges káoszba vitték! Olyan gazdasági rendet tervez
tek ki, amely a mammon imádatának skrupulus nélkül 
áldozta föl az embert; mely világháborút s tömeg
nyomort eredményezett az egész vonalon. 

Ahová csak nézünk, csupa önzés, haszonlesés, egy
más félrevezetése és kizsákmányolása, szociális igaz
ságtalanságok, erkölcstelenségek és bűnök egész Sza
domája és Gomorrája. Es ezek az emberek, akik még 
evilági szempontból sem állhatják meg a helyüket, 
akik még embertársaikkal szemben, tehát evilági vo
natkozásban sem ismerik a szociális kötelességeiket, 
ezek imponáljanak nekünk a legmagasabb s legfino
mabb kérdésekben, az istenhit s a kereszténység kér
déseiben? Ezek a kontárok mondják-e meg nekünk, 
hogy mit kell Jézus Krisztusról s az örök életről tar
tanunk? Ez ami dekadens korunk, amelyet az erkölcsi 
lesiklás ezer faja és a bolsevizmus őrülete jellemez, 
ez mondjon értékítéletet az Isten és a természetfölötti
ség dolgairól? 

De mi hát az, amit a vallás ellen felhoznak? 
Semmi, vagy még annál is kevesebb. Félrebeszélés, 
ferdítés, vállvonogatás! 

Ha az ember akár az istentelenek propagandaira
tait, akár a modern eretnekségek vagy az ú. n. szalón
hitetlenség irodalmi termékeit forgatja, kettőt állapít-



54 

hat meg magában: egyfelől az agitációnak kétségkivüli 
mesteri múvészetét, másfelől a gondolati szegénység
nek, az önellentniondásnak, az eszmei ügyefogyottság
nak s a félrevezető szándéknak oly nagy fokát, hogy 
az embernek szinte vigyáznia kell magára, hogy ne 
csak azért higgyen, mert a hitetlenség annyira szembe
szökően tartalmatlan s annyira őszinteség nélkül való! 
Mennyire csak a közönség tudatlanságára utazik i>l. 
az orosz bezbozsnikok együgyű, de nagyhangú vallás
ellenes hadjárata! Milyen otromba és szégyenletes esz
közökkel akarja a maga hitellenségét a tudomány s 
a felvilágosultság vívmányaként kikiáltani! Igazán szé
gyenkezhetik érte, akire ilyen argumentumokkal le
hetne hatni. 

De vaiion mennyivel .iobbak ezeknél az orosz
zsidó tákolmányoknál pl. a Haeckelek vagy Renan-ok, 
a Jaroszlávszkfjek és Rosenber~ek vaskos füllentései, 
azok a sokszor szembeszökően cinikus eszmefuttatá
sok, amelyekkel a modem agnosztikus filozófia s az 
akatolikus irányok kelletik magukat s amelyeken ke
resztül lettek a tömeghitetlensé!Vlek legfőbb terjesztői? 

Ki hozott fel eddig, hol hallottunk eddig errvetlen 
komoly érvet a katolicizmus hittana ellen? Szópuffaná
sok, hangulatkeltések, zavaros szavalás: ez igen, ebből 
volt és van bőven. De érv? Bizonysá~? Komoly és hi~
gadt cáfolás? Hol ?Mikor? S akkor én a lelkem nyu
galmát. hitem boldog derüjét engedjem megzavartatni 
ezek miatt a lármás agitátorok miatt? 

Esz és logika, történelem és evangélium, Krisztus 
és a lelkiismeretem tündöklő, biztos ragyogása sorvad
.ion-e el bennem s legyek gyáva és defetista ingadozás 
áldozata. csak azért, mert az emberi romlottsá~ak 
úgy tetszik, hogy még a jókat és becsületes embereket 
is me~avarja a maga ta~olatlan harci üvöltésével? 

Ez ugyan közvetlenül ismét csak értelmi. ha tet
szik: hitvédelmi gondolat, de nagy mértékben alkalmas 
az érzés é!': a képzelet megnyugtatására is. Erdemes 
gondolnunk rá s hitetlenkedésünkben inkább meg-



55 

alázó kicsinységet, mint tudákos felvilágosodottságot 
látunk. 

Sokakat az zavar a boldog hit biztonságérzetében, 
hogy a hit követői s gyakorlói közt olyan sok a naiv, 
együgyű ember, aki oly bántó biztonságérzettel cse
réli össze a lényeget a mellékessel, a biztosat a jám
hor hiedelmekkel, az igazán nagyot és szépet a gyer
mekiességig rövidlátó naivsággaL Templomainkat tele
ülik ezek a derék fejkendös nénikék, akiknek a Szent 
Antal talán fontosabb, mint az Úristen s a legenda 
szentebb, mint a dogma. Az embert zavarja a gon
dolat, hogy ezekkel kerül egy sorba, amikor hisz és 
hitéletet él. 

Sót tovább megyünk: ez a naivság felüti a sátrát 
néha még ott is, ahol már csak tudományos higgadt
ságat várna az ember s betolakszik a teológia berkeibe 
is. Nem a dogma terére, hanem a dogma alkalmazásá
nak a területére. 

Vannak emberek, akik teológiai kérdésekben 
a maguk meróben emberi és iskolai véleményeit is 
époly biztonsággal adják elö, mintha dogmatikai igaz
ságokat, bebizonyított isteni kinyilatkoztatásokat fej
tegetnének. Vannak, akik oly bátran mozognak az is
teni dolgok és fogalmak között, mintha ezek emberi 
fogalmak lennének s azt a benyomást keltik, hogy 
maradéktalanul sikerült az istenit az ó emberi fogal
maik skatulyáiba belepréselniök. Természetes, hogy 
ez is zavarólag hat s a hivóben azt az érzést kelti, 
hogy talán az egész dogmatika csak ilyen teológiai 
játékok és hiedelmek szövedéke. 

Mit szóljunk ehhez? Azt, hogy ezek miatt is kár 
zavartatnunk magunkat. Sem az öreg nénikék, sem 
a vallást naivitássá zsugoritó jámborok, sem egyes kü
lönc teológiai akarnokok nem irányadóink, hanem 
egyedül Krisztus és az ö Egyháza. Az, amely mellett 
isteni szavatosság tanuskodik. 

A szó, a forma, az ájtatossági gyakorlatok, sót 
bizonyos fokig a teológiai képletek is magukban csak 
emberi dadogások, amelyek csak kicsiny részben 



fejezhetik ki az istenit, a végtelent, a nagyszerút Csak 
megközelítő határfogalmak. A szellemes régi mese 
a Taliter-qualiter-ról és a Totaliter-aliter-ről csodála
tosan fonódik össze bennük. Amit Jézus mond s amit 
az Egyház tanít, az mind tökéletesen igaz; de ahogy 
mi mondjuk s ahogy az a mi emberi felfogásunkban 
él, lehet, hogy csak egyik felét fejezi ki a teljes igaz
ságnak. 

Ne nyugtalankodjunk miatta, ha valaki a maga 
formuláját akarja az egyedül igaznak s elfogadható
nak feltüntetni. Legyünk elnézók, értsük meg ember
társainkat. Kinek-kinek a maga kegyelmi adományai 
szerint. Ahogy az Apostol mondja: Ma még kisdedek 
vagyunk, úgy gondolkodunk, mint a kisdedek s úgy 
beszélünk, mint a kisdedek. Majd ha felnöttek leszünk, 
majd ha odatúl nem emberi szavak s fogalmak leplébe 
burkolva, hanem sajátos isteni ragyogásában leleple
ződve áll előttünk az úr igazsága, mosolyogni fogunk 
egykori gyarlóságunkon. De ami itt igaz volt, igaz lesz 
ott is és ami itt biztos, biztos lesz ott is. 

Szalgáljon az érzéseinknek ez is némi nyugtatásul. 

VI. 

A hithomály különben nem szükölködik egyénileg 
vigasztaló momentumokban. Voltaképpen örülnünk is 
szabad neki, nemhogy megriadunk miatta. 

Mert ugyan miért gyötör téged, testvér, ez a kínos 
érzés? :es miért mutatkozik ez a fájó kétely csak éppen 
vallási téren s miért nem más területeken, pl. a tudo
mányos kérdésekben, vagy a mindennapi élet tudni
valóiban? 

Miért nem okoz neked pl. hasonló kfnt az elképze
lés, hogy hátha nem vagy annak az embernek a gyer
meke, akit apádnak tartasz? Azé az asszonyé, akit 
édesanyádnak tudsz? Apád és anyád őszintesége mel
lett semmiesetre sem hadakozik annyi s oly verhetet
len bizonyíték, mint a kereszténység nagy igazságai 
mellett. S te mégsem kételkede! benne, érzés szerint 
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sem. Nem riaszt fel álmodból a gondolat, hogy hátha 
mégse, hátha a legszebb gyermeki érzéseidben is csa
lódol? 

Tudod-e, miért van ez így s miért a nagy különb
ség a két eset között? Mert te a vallási meggyőződé
sed annyira szereted, annyira mindenfölött valónak 
érzed, annyira egybenőttél vele, annyira a legszebb 
és legszentebb dolognak tartod, annyira ráépitetted 
minden reményedet, hogy szeretnél benne nemcsak 
értelmileg, hanem mindenestül, érzésileg is, képzeleti
leg is bizonyosnak lenni, szeretnéd, ha a természet
fölötti világ, melynek eljegyezted magad, amely a te 
világod, máris édes látássá és szinte boldog tapintássa 
valósulna benned. És mert ez ma még nem történhetik 
meg, azért szomorú vagy és nyugtalan. 

Mi ez? Gyönyörű bizonysága a te Isten-vágyad
nak, Jézus-imádatodnak, lelkületed abszolút és mély
séges vallásosságának. Gyönyörű bizonyítéka annak, 
hogy nem elégít ki a föld s az ő bizonyosságai; hogy 
bizonyos fokig te is úgy vagy, mint Szent Pál volt, 
aki "fel akart oszolni s Krisztussal lenni". 

Aki nem mélységesen vallásos, az vagy elméleti
leg is kételkedik, vagy egyáltalán nem érez a kétel
kedése miatt nyugtalanságot. Ez a nyugtalanság az 
a tövis, amelyet az úristen a hit rózsája mellé terem
tett. Talán, hogy el ne bízzuk magunkat vele s élén
kebben érezzük a hit kegyelmi s ajándéki jellegéL 

Ennyiben tehát szinte még örü/hetsz is annak a 
bizonyos kínzó érzésnek. Ontudatlan honvágy az az 
lsten országa után, felsírása a lelkednek a természet
fölötti bizonyosságoknak minél magasabb foka, minél 
világosabb, tündöklőbb, ragyogóbb bírása után. 

S a végső nagy vigasztalás: bízzunk abban, hogy 
az Úr ·tudja, miért szenvedtet minket, miért engedi 
homályba borulni a mi hivő lelkünket. Miért fátyo
lazza körül a saját arcát s a saját igazságát sűrű kö
dökkel, fájdalmas homállyal. 

Ö egészen bizonyosan jót akar ezzel is. Nem 
akarja, hogy csak úgy ösztönös-naivul higgyünk s a 
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hitben mást, mint boldogságot s békét ne találjunk. 
Akarja, hogy akkor is higgyünk, amikor a hit érdem 
és nehéz. Amikor ö eltakarja az arcát előlünk. Amikor 
az érzés ellentmond vagy ingadozik s csak az ész és 
az akarat parancsszava őriz meg minket az úr útján. 

Ennek az életnek a célja itt a földön: a próba
tétel. Meg kell valamiképpen érdemelnem a mennyor
szágot s ennek a módja az, hogy kisértésbe kell esnem 
s abban helyt kell állnom. Márpedig a kisértés éppen 
abban áll, hogy gyarló vagyok s hogy nem magától 
értetödö, hogy magamtól is mindig a jót tegyem. 

Megint itt van a párhuzamosság a szexualizmus
sal. Ott is azt kérdezhetjük: hogyan engedheti meg 
a jó Isten, hogy akaratilag annyira gyenge emberekre, 
fiatalokra, szinte még gyermekekre, de az öregekre 
is, a nemiségnek ez a rettentő démonja ilyen borzal
mas csábító erővel ráfeküdjék? Hiszen háromnegyed
része elhull a kisértések irtózatos ereje és sűrűsége 
alatti 

S mégis: lsten tudja, mit csinál. Igenis a nemiség 
fékevesztett hatalmának egyik legfőbb értelme az, 
hogy az lsten próbára akar/a tenni az embereket. 
Lehet, hogy sokaknál éppen a csábitásnak és kisértés
nek már az akaratszabadság gyakorlatát is szinte fel
függesztő roppant ereje lesz a mentőkörülmény az 
itéletkor, s hasonlókép lehet, hogy sokaknál az értel
mük túlságos zavarodottsága lesz a mentőokuk a 
hitetlenségük elbfrálásánál. A legtöbb embernél azon
ban kétségkivül nagy szerepe van a szabadakaratnak 
mindkét vonatkozásban. 

Az Isten eszméje oly nagy, hogy vele szemben 
szembeszőkö az imádat s a hit kötelessége, mihelyt 
valaki csak sejtve és derengő bizonyossággal is a 
közelébe jutott. Akkor már köteles kérni őt, hogy vilá
gositsa fel őt teljesen, s köteles hódolni neki. Lehet, 
hogy ebben az elsö, derengési állapotban nagyon sok 
ember lelkében már el is dől a csata, a hit vagy hitet
lenség csatája s lehet, hogy ezzel együtt a lélek örök 
sorsa i$. 
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De a szívek és vesék titkaiba vajjon ki hatolhat 
be közülünk? Mindössze annyit látunk ezeknek az 
eszmélődéseknek alapján, hogy nincs okunk azt mon
dani: ezeknek a kételkedő hajlamoknak nincs semmi 
céljuk és semmi értelmük az isteni Gondviselés 
terveiben. 

A szentek életében is gyakran olvasunk ezekról 
a belső vívódásokróL A nagy Avilai Teréznek épúgy 
az van az életrajzában, hogy hosszas, kínos belső 
szárazsággal küzdött, mint Lisieux bájos szentjének 
önéletrajzában, hogy "hitkételyek" gyötörték. Bizony
nyal nem az elméleti hité, hanem az érzés hitéé. Az 
isteni Jegyes ott volt náluk is, itt van nálunk is a 
háttérben s gyönyörködik választott aráinak, ó nem 
a gyötrelmében, hanem: a hősiességében. 

Mert hiszen könnyű dolog a hitben élni, ha az 
ember szinte kézzel fogja a természetfölöttiséget, ha 
a Végtelen úgyszólva testet ölt benne s körülötte. De 
hősi és nehéz erény akkor is hűnek maradni a Vőle
gényhez, ha az látszólag távol van tőlünk, ha nem 
érezzük isteni tekintetének melengetö biztatását az 
arcunkon, éltető lehelletét a kezünk munkáján. Nem 
a vértanuság a hitbeli hősiességnek a tetőpontja, 

hanem a vértanuság és vértanukészség akkor, amikor 
az érzés és képzelés sikján a vértanuság célpontja s 
alapja maga is szinte semmiségbe vész. Amikor a 
hazugság atyja nem kivülről dörömböl a szfvünk aj
taján, hanem belülről tépi meg a lelkünk egyensúlyát. 

Ez a vértanuság néha soká tart, nagyon soká, 
E-setleg egész életünk folyamán mint maradandó ke
reszt jön velünk. Micsoda hősiesség - és micsoda 
kedvesség az úr előtt! 

Hát csak bátran, testvér! Győzd le a kísértést 
azzal, hogy bátran a szemébe nézel! Vesd bele magad 
csak annál inkább az imádság lelki fürdőjébe, kapasz· 
kodjál csak annál elszántabban a kézbe, amely mint 
Pétert a háborgó tengeren szilárdan járni tanít, míg a 
kételyre hagyatkozva azonnal süllyedni kezdesz! 

Vesd. bele magad főleg az apostoli, lélekmentő 
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munkába! Ezzel legjobban megbizonyítod, hogy nem 
hederítesz sokat az érzések zavaró momentumaira s 
hű maradsz ahhoz, amit hivő értelmeddel s engedel
mes akaratoddal legszentebb kötelésségednek ismersz! 
Hiszen a lélekmentő munka, mint a szeretet legneme
sebb gyakorlása legalkalmasabb arra is, hogy az Ortól 
megszerezze számodra a vigasztalódás kegyelmeit. 

Es még egy haszna van: amikor munkád nyomán 
a krisztusi igazságoknak páratlan, felülmúlhatatlan 
hatásait, léleknemesítő s életjavító eredményeit szem
léted, akkor a hitnek ez a gyakorlati igazolódása eset· 
leg az érzéseidet is sokkalta inkább megnyugtatja s 
megörvendezteti, mint az elméleti hitvédelem minden 
logikája és tudományos biztossága. 

Vannak, akik így, ezen az úton gyógyultak ki az 
érzéseik zavarosságából, az érzés kételyeinek beteg
ségéből. Amit semmiféle elmélet meg nem értetett 
velük, az lassankint édes és szinte érzéki bizonyos
sággá érlelődött a lelkükben annak a százszoros ál
dásnak a nyomán, amely a hitből, mint cselekvésből 
s életből a szemük láttára fakad. 

Erősítsd magad a keresztény remény és öröm 
indítékaivall Ha sír a lelkedben az epekedés a több 
világosság után, gyógyítgasd azzal, hogy készakarva 
annál többet gondolsz azokra a dolgokra, amik érzés
belileg is felemelhetnek s vigasztalhatnak. Ha akár
csak úgy, látszólag feltételesen is, de mondd magad
ban ilyenkor: Hátha mégis csakugyan úgy van, ahogy 
hiszem és ha odatúl csakugyan egy szerető, kegyes 
mennyei Atya vár rám és ha Jézus, a lelkek örök 
kedvelője odatúl szelíd pirongatással fog fogadni, mint 
egykor Tamást fogadta a feltámadás után, vagy ahogy 
apostolait pirongatta azért, mert "kicsinyhitúek'' 
voltak? 

Hátha odatúl mégis az a nagy jézusi világ fogad, 
az a fény s az a melegség, az a világosság s az az 
ölelő szeretet, az a Minden, az a teljesség, az az egyet
lenség, akit Istennek hívunk és ha ott csakugyan az 
a kimondhatatlanul boldog örökkévalóság tárul majd 
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fel előttem, amelynek egyetlen perce édesebb és. gaz
dagabb a föld minden mámoránál? Jaj, hogyan fogom 
szégyelni akkor, ha csak egy pillanatig is helyet 
adtam, bárha csak érzéseim világában is, az ingado
zásnak! 

A homály vissza-visszatérhet, az érzés kételye 
megmaradhat s tovább sajoghat, de a keresztény 
remény s a szent öröm jogosult igézete le fogja gyümi 
a vakoskodás k.ishitüségét. És Az, aki a te szfvedet a 
maga számára teremtette, előbb vagy utóbb meg fog 
látogatni ismét az ő vigasztalásának özönszerüen 
gazdag, felemelő, becéző édességeivel! Arca ismét 
felragyog előtted s te boldogan kiáltasz fel az örven
dező Péterrel: "Uram! jó nekünk itt lennünkl" 

Adja Isten, hogy Inielőbb így legyen! 

Akik Krisztust is rágalmazzák. 

"Némelyek pedig közülük mon
dák: Belzebub, az ördögök leje
delme által űzi ki az ördögöket." 
Luk. 11, 15. 

Böjt 3. vasárnapjára. 

I. 

Megdöbbentö, szinte még a kínszenvedés jelene
teinél is meglepőbb részlete az evangéliumnak az, 
amely arról számol be, hogy az úr Jézust mennyi min
denféle aljassággal rágalmazták meg ellenfelei. 

Többi közt azzal a hihetetlen és ügyefogyott vád
dal támadtak rá, hogy hát igen, csodajeleket tesz, 
ördögöket üz, de mindezt bizonyosan az ördöggel való 
titkos szövetkezés erejében teszi. Az ilyen vádaknak 
egész rettenetességél csak az érzi át, aki világosan 
szeme elé állítja, ki az, aki ellen a vád irányul. 

Jézus a legtisztább tanításokat hirdette, amelyeket 
a földön valaha hirdettek; tanainak isteni eredetét 
megvilágította csodatételeivel és halott-támasztásai
val, megerősítette saját emberfeletti egyéniségének 



62 

fénylő, hótiszta vonásaival. Ha valaha járt a földön 
jó ember, nagy ember, tiszta ember: ő volt az. Ha 
valaki jót tett a vil'ággal: ő volt. Ha valaki hitelt és 
hálát érdemelt mindenki részéről: Jézus volt az. 

Es íme, mégsem akarnak hinni neki. Akkor sem, 
amikor csodákat mivel, amikor a szemült láttára vako
kat, bénákat, siketeket gyógyít, amikor ördögöt űz ki. 
S nemcsak nem hisznek neki, hanem még azzal is 
merik vádolni, hogy a gonosz szellemmel játszik össze, 
hogy a pokolnak szövetségese, szemfényvesztő és 
ördöngős. Belzebúb erejével űzi ki az ördögöket! Bel
zebúbnak cinkosa, közönséges szélhám os és néprontó! 

Mikor ezt olvasom, le kell tennem az evangéliu
mos könyvet s fel kell kiáltanom magamban: van-e 
hát az emberi dőreségnek s az emberi gonoszságnak 
határa? A pogány Cicero mondja valahol, hogy csodá
latos dolog: nem lehet oly kábaságot elgondolni, ame
lyet valamely filozófus ne állított volna. Ez az úr 
Jézussal és az ő múvével szemben is igaz: nincs az a 
képtelen őrület, amelyet magukat bölcsnek tartó em
berek el ne hittek és ne hangoztattak volna, csakhogy 
az igazság erejét tompítsák, csakhogy Jézus tanitásá
nak igájába ne kelljen hajolniok. 

Kétségbevonták Allításait, kétségbevonták bölcse
ségét, kétségbevonták őszinteségét, kétségbevonták 
istenségét, még történelmi létezését is. Ráfogták, hogy 
fiatal korában Indiában járt s ott tanult el valami va
rázslatos búbájosságot. Ráfogták, hogy sohasem akart 
vallást alapítani, hogy a kereszténység nem az ő múve 
és alkotása, hogy sohasem beszélt a feltámadásról s 
nem is támadt fel soha, hogy nem alapított Egyházat, 
nem létesített szentségeket, hogy alig maradt fenn 
tőle egy-két hiteles mondat. 

Mi mindent nem mertek mondani róla! Es bár
mily vakmerő, bármily történelemellenes, bármily 
ellentmondásos volt százféle feltevésük, mindig akad
tak, akik hittek ezeknek az állításoknak. A XVIII. és 
XIX. században meg divat lett Jézus istenségét taga
dásba venni, minden bizonyítás nélkül és minden cáfo-



lat ellenére s ez a divat bizonyos fokig máig fenn
maradt és széles rétegeket tölt el. 

A hitetlenség nem bizonyított be semmit, de úgy 
tesz, mintha mindent bebizonyított volna, épúgy, mint 
a kommunista istentagadás, amely a természetbölcse
let s a tudomány terén semmit sem bizonyitott be, 
egyetlen tételét, egyetlen vakmerő ígéretét sem iga
zolta, de úgy tesz, mintha mindent igazolt és mindent 
bebizonyított volna. :Es agyonlőveti azokat, akik a be
bizonyítatlanul hirdetett és igazolatlanul erőszakolt 
tételeikben vakon nem hisznek. 

Jézus védekezni kénytelen a legsötétebb, legvak
meröbb rágalmakkal szembeni A megtestesült igazsá
got törvényszék elé állitják, az égből szállott szentsé
get a vádlottak padjára ültetik. :Es Jézus Krisztusnak 
felelnie kell a farizeusoknak, hogy ó nem Belzebúb 
cinkosa és nem az ördög nevében cselekszi csoda
tetteiti 

Il. 

Az első, ami itt szemünkbe ötlik, a kérdés: mi
ként volt lehetséges, hogy az emberek elfordultak 
Jézustól, szembehelyezkedtek vele, elutasították, ül· 
dözték, rágalmazták őt? :Eppen őt. A minden igazság 
hirdetőjét, minden erkölcsi szépség megtestesitójét; 
azt, aki egyedül tudta volna boldoggá tenni a világot. 
Megrázóan ékesszóló tanuság a mellett, hogy nem 
mindig rossz az, amit üldöznek és támadnak és hogy 
a szívnek lehetnek okai, melyeket az ész nem ismer el. 

Ha még Jézust is támadhatták, hogyne támadnák 
az ő Egyházát, papjait, híveit, tanait, intézményeit? 
S elég szembeötlő jelenség: a papok közül sem a 
gyenge és hanyag papokat támadják; eszük ágában 
sincs. Ezekkel jól megférnek maguk is. Hanem annál 
inkább támadják a komolyakat, buzgókat, s mennél 
apostolibb lángolású, mennél képzettebb, tisztább életű 
egy pap vagy papi testület, annál hevesebb támadá
sokban van részel 

Van például egy szerzetesrend a világon. amely-
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nek szent volt az alapítója, szentek az első tagjai. 
Hozzájuk tartozott a világnak Szent Pál óta legna
gyobb hithirdetője, Xavéri Szent Ferenc. Közéjük 
tartozott az angyali ifjú, a Gonzága hercegi család 
sarja, akiben az ártatlanság tündöklése vetekedett a 
bűnbánati gyakorlatok ijesztő szigorával. Közéjük 
tartozott az újkornak számos, legelsöbbrendű tudósa, 
felfedezője, zsenije. Közülök kerültek ki azok a hit
hirdetők javarészben, akik az újkor első felében egész 
országokat és tartományokat nyertek meg a keresz
tény hitnek, akik Krisztus nevét eddig ismeretlen tája
kon meggyökereztették. Ebből a rendből került ki kö
zel 1300 vértanu, aki életét adta Jézusért. Legtöbbje 
nem egyszerű lelővetéssei vagy lefejeztetéssel! Hanem 
válogatott kínok közt, aminőket talán még a Nérók 
kegyetlensége sem tudott kiagyalni. 

Hány tagja ennek a rendnek végezte életét pl. 
Japánban, Kínában, Tonkinban, az úgynevezett verem 
szenvedésével: megkötözve mély verembe eresztették 
le, fejjel lefelé, a veremben pedig nemcsak szenny és 
undokság várta őket, hanem gyakran skorpiók és mér
ges kígyók, amelyekkel szemben a megkötözött áldo
zat tehetetlen volt. Másokat a borzalmas Ungeni-tónak 
állandóan forrásponton buzogó kénes vizébe eresztet
tek le csigaszerkezet segitségével, majd kihúzták s 
lassan ismét visszaeresztették őket, úgyhogy a bőrük 
felpattogzott s a húsuk elevenen megfőtt s ezt a kín
zást addig folytatták, míg az áldozat ki nem szen
vedett 

Ismét másoknak égő parázzsal égették ki a sze
mét, a torkát, a fülét, kitépték a nyelvét, szögeket 
vertek a kezén s a lábán a körmük alá s egyéb, le 
sem írható rettenetességeket követtek el rajtuk. S ezt 
a szerzetet szent hitvallói, tudósai, vértanui ellenére 
a vallás ellenségei nem átallották minden váddal és 
rágalommal illetni, mint erkölcstelent s Belzebúb szö
vetségesét hurcolni meg, akár csak Jézust az Evangé
liumban s minden egyházüldözésben elsőnek az ő feje 
hullott porba. 
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Miért kerül mindez a felolvasott evangéliummal 
kapcsolatba? Azért, mert ez is mind él ó figyelmeztetés 
arra, hogy nem szabad mindjárt elhinni és készpénz
nek venni, ha a vallás ellenségei az erőszakon és 
véres üldözésen kívül még a meggyúlöltetés és a 
rágalom fegyvereivel is küzdenek az Egyház vagy 
valamely intézménye ellen. Ebben a vonatkozásban 
nem áll az a közmondás, hogy "nem zörög a haraszt, 
ha a szél nem fújja": mert ha ez igaz volna, akkor 
magára Jézusra is alkalmazni kellene: akkor hát ő 
sem lehetett egészen jó és egészen ártatlan, mert 
hiszen őt is nemcsak üldözték, nemcsak halálba vit
ték, hanem becsületében is megtépázták, holott ő iga
zán nem adott rá okot. 

Tudnunk kell, hogy az igazságot nem mindenki 
szereti, hogy az emberek, mint Jézus maga hangoz
tatta, sokszor jobban szeretik a hamisságot, mint az 
igazságot és hogy a tanítvány nincs a Mestere felett: 
ha öt gyűlölték, ha őt üldözték, akkor az ő híveit is 
üldözni fogják. A mysterium iniquitatis, a rossza
ság titka ugyancsak erós hatalomnak bizonyult a 
történelem folyamán s a mindennapi életben, a myste
rium bonitatis, a jóság titka mellett. Az úr szolgáinak 
valósággal kiváltsága és ismertetőjele az a tövis
koszorú, amelyet az Úrhoz való hasonJóságuk bizony
ságául nekik is viselniök kell! 

III. 

A másik szempont aztán, amely ebben az evan
géliumi részletben megragad, a kérdés, hogyan lehet
séges, hogy az emberekben az igazsággal szemben 
ennyi elfogultság, ilyen dőreség és ennyi rosszindulat 
legyen. Am meg kell fontolnunk, hogy nemcsak a fari
zeusok bűnében van dőreség és rosszindulat, hanem 
minden tudatos, súlyos bűnben, minden Krisztustól
elfordulásban. A bűnnek ez a természetrajza, ez a 
kettős összetevője: dőreség és rosszindulat. Ha ez nem 

. volna, bún se volna a világon. De honnan ez a dóre-
Baniba: összegyUJtOtt munkili. XX. 5 
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ség, az igazsággal, a jobbal, az erénnyel való ekkora 
s ily rosszakaratú szembehelyezkedés? E kérdésre 
többszörös feleletet találok. 

Először is sok ember van, aki nem tudja elviselni 
az igazságot, az erényt, az ártatlanságot, mert az ké
nyelmetlen neki, mert kellemetlen szemrehányás szá
mára, mert nem tud vagy nem akar fölérni hozzá. Az 
ilyen embert bántja s idegesíti, ha nem mindenki 
olyan alantan járó, olyan puhány lélek, mint ó, s men
nél magasabban maga fölött állónak érzi a Jézus vilá
gát, annál kevésbbé tud megbékélni vele. A farizeu
sokra nézve is Jézus egész személyisége égő szemre
hányás volt, s mert nem akartak vagy nem mertek 
az ó erkölcsi magaslataira feljutni, azért gyűlölték őt. 

Ezzel összefügg aztán a szenvedélyek uralma a lel
keken. A farizeusok a hatalmukat féltették s a hata
lommal együtt valószínűleg núndenféle egy.éb földi 
előnyt: jólétet, gazdagságot, tiszteletet. Ez a Jézus fel
forgatta minden álmukat, amikor nem külső fényben 
megjelenő messiásországot hirdetett, hanem az alázat 
és a megváltó szenvedés evangéliumát. 

Azonkívül Jézus vitába szállt az ő álszent irá
hyukkal, néhányszor érzékenyen megalázta őket, le
álcázta álokoskodásaikat, már ezért is haragudtak rá 
és bosszút forraltak ellene. A haragos, a szenvedélyes 
ember nem nézi többé, hol az igazság, mi a köteles
ség, vakon törtet a célja felé s keresztülgázol logikán 
és etikán, az igazság, az erény törvényein, Istenen és 
emberen, csak szenvedélyének útját ne szegje senki. 

Nem úgy van-e ez ma is, a legtöbb bűnnél, vallás
ellenességnél, Krisztustól-elfordulásnál? Az igaz.ság, a 
morál, ugyebár, Krisztus-hitet; tennészetfölöttiséget, 
Isten előtti hódolatot követel tőlük s ők csak magu
kat szeretnék Istennek és törvényhozónak elismerni; 
Krisztus tisztaságat követel tőlük s ők nem hajlandók 
a bűnös vágyaikat, a könnyelmű társaságot, a szabad
szájúságot, a testiség kielégítését feláldozni; Krisztus 
igazságosságot, becsülességet, szeretetet, önzetlensé
get követel s nekik a saját pillanatnyi anyagi érdekük 
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fontosabb, mint a lélek javai. Természetes, hogy az 
ilyen emberek feszítsd meg-et kiáltanak Krisztusra és 
elfordulnak az ő parancsaitól. 

Hogy van az, hogy annyi ezer ember látja, ismeri 
a kereszténység isteni vonásait, a Jézus alakján két
ségtelenül s elvéthetetlenül tükröződő természetfeletti 
dicsfényt s mégis, egy hosszú életen át, tudatosan és 
csökönyösen szembehelyezkedik vele? 

Ezt a viselkedést semmi más nem magyarázza 
meg, mint az emberi szenvedély, amely hiszen a lélek
tan szerint is az emberi tévedéseknek legfőbb előidé
zője. Az ember valamit szeret, valamihez szenvedélye
sen ragaszkodik s akkor szinte nem tud többé tárgyi
lagos lenni a megkedvelt előítélettel szembenálló ér
vek latolásában. 

Nézzétek a vitatkozó, veszekedő embereket: ha 
egyszer a vita elmérgesedett közöttük, rendesen egyik 
is, másik is nem azt nézi többé, hol az igazság, hanem: 
mikép tarthatja fenn a maga oldalán az igazságnak 
legalább a látszatát. A szenvedélyes ember olyan, mint 
némelyik felfogadott ügyvéd: neki csak egy oldalt sza
bad védelmezni. Ha közben belátná is, hogy tévúton 
jár, neki nem szabad az ellenfélre hallgatni. Neki 
győzni kell; mindegy, hogy az igazság kátyúba kerül-e. 

A kereszténység első századaiban a pogányok na
gyon jól tudták, hogy a krisztusi tan ellen komoly 
panaszt felhozni nem lehet. Am attól való félelmük
ben, hogy Jézus tanainak terjedésével a cézárok iste
nitése s a nyers erőszakon alapuló impérium elveszti 
uralmi helyzetét, tömegesen vitték a keresztényeket a 
vadállatok elé. 

A IX. és XI. században Konstatinápoly urai poli
tikai ellenszenvből szembehelyezkedtek a pápasággal, 
s attól kezdve hiába volt minden érvelés és minden 
úniós . kísérlet, még a bizánci császárok részén is, az 
érdekeltek, a szenvedélytől elvakitottak nem akartak 
többé Jézus egységparancsáról, az egy akolról s egy 
pásztorról hallani. A janzenisták a XVII. és XVIII. 
században teológiai téren teljesen csatát vesztettek, 

s• 
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de mert a hadszíntér az értelmi pályáról régóta át
csúszott az érzelmi térre, a szenvedélyek terére, hiába 
volt minden érvelő igyekezet: a janzenista cselszö
vések végül is az Egyház katasztrófális meggyengíté
sE!re vezettek éppen a nagy forradalom előestéjén. 

A XIX. század hitetlen filozófiája egyszer darwi
nista elméletekkel próbálkozott, majd szubjektivista 
álmokkal, egyszer materialista volt, másszor pán
pszichista, egyszer Renanra esküdött, máskor a moniz
musra, s mikor minden elmélete és minden próbálko
zása csődöt mondott, rávetette magát a népi agitá
cióra s az alsóbb műveltségü osztályok tudatlanságára 
építette fel a maga "tudományos" elméleteinek diadal
kapuját. 

Megcáfolta-e eddig valaki az lsten /élét? Nem cá
folta meg. Megcáfolta-e valaki Jézus istenségét? Nem. 
Megcáfolta-e eddig valaki, hogy Jézus Egyházat alapí
tott s annak kősziklájául Szent Pétert tette meg, ezzel 
örök időkre erős központi hatalmat állítván fel Egy
házában? Nem cáfolta meg. Megcáfolta-e valaki, hogy 
a kereszténység, de nem a puszta szóbeli, hanem az 
igazi, hitt és élt kereszténység a népek civilizálora lett 
s máig ő a közerkölcsiség nélkülözhetetlen őre? Nem. 
Megcáfolta-e valaki, hogy a szerzetesek tettek leg
többet Európa polgárosításáért, keresztény kultúrájá
nak felvirágoztatásáért, hogy ma is ők a legjobb neve
lők, legodaadóbb hithirdetők, ők adták a világnak a 
legtöbb hőst, a legtöbb szentet, a legtöbb vértanut? 
Nem cáfolta meg ezt senki. . 

Es mégis mit látunk? Egész táborok vannak, ame
lyeknek bevallott, vagy be nem vallott céljuk az isten
hit kiirtása a szívekből, az istentelenség terjesztése, a 
Jézus országának megdöntése, az ő Egyházának meg
rágalmazása, meggyúlöltetése, a szerzetesek kiirtása, 
a templomok légberöpitése, a vallásos nevelés lehe
tetlenné tétele. Miért? Mert a szívnek, mint egy francia 
bölcselő mondja, vannak okai, amelyekről az értelem 
nem tud semmit; mert az emberek sokszor nem ésszel, 
nem tiszta logikával, nem tárgyilagos érvek alapján 



gondolkoznak, ítélnek, cselekesznek, hanem vaJmt 
gyakran csak a szenvedélyek, a megérteni nem akarás, 
a gyűlölet alapján. Ezért kiáltják még ma is Jézusra 
a feszítsd meg-et és fogják rá, őrá és az ő szolgáira, 
hogy Belzebub cinkosai, hogy szemfényvesztők és 
félrevezetők l 

Azonkívül itt vannak az előítéletek is, a tévesz
mék, alaptalan, helytelen, de megszokott és megsze
retett okoskodások, amelyekkel oly könnyű elfödni a 
saját szemünk előtt a kényelmetlen igazságokat. A fari
zeusok előtt is hiába művelt Jézus csodákat, hiába 
bizonyította meg egész viselkedésével emberfölötti 
voltát, isteni eredetét, az elvakultság ráfogta, hogy 
Belzebub erejével műveli csodáit. Bármit tett, bármit 
mondott Jézus, nekik mindenre volt kádenciájuk, min
den érv alól kibújtak, minden cáfolat után újra kezd
ték vádjaikat. 

Am nincs-e ez így manapság is? Miért vallástala
nok az emberek? Mert minden rosszra, minden hűtlen
ségre, minden vallástalanságra azonnal találnak jel
szót, kibúvót, mentséget a lelki raktárukban. Az egyik 
kijelenti, hogy ő nem hisz, mert szerinte a vallás ellen
tétben áll a felvilágosodással - mintha nem éppen 
a krisztusi kereszténység jelentené a legmerészebb 
behatolást a fény s a felsőbbrendű világmegértés biro
dalmábal A másik kijelenti, hogy a vallás idejét múlta, 
az Egyház tiszteletreméltó omladék, amelynek azon
ban ma már nincs létjogosultsága, - mintha Krisztus 
Urunk nem mindörökre rendelte volna Egyházát s 
mintha az igazság változó volna, mint a divat. 

A harmadik szerint a vallás és éppen a katolikus 
vallás ellenkezik a szabadsággal, megköt és terheket 
ró ránk, - mintha az Istennel való viszonylatunkban 
a mi egyéni kedvtelésünk és szabadosságunk lehetne 
a főszempont! A negyedik kijelenti, hogy a vallás tör
vényeit megtartani nem lehet, mert túlságosan nehe
zek, - mi.ntha Isten valaha is parancsolhatna lehetet
lent s mintha a nehezet is nem könnyítené meg a 
kegyelem eszközeivel! Az ötödi~ szerint a keresztény-
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ség hátráltatja a szegényebb néposztályok szociális 
helyzetének jobbrafordulását, - mintha nem éppen 
a kereszténység lett volna az, amely az ókori rab· 
szolgaszabadításoktól kezdve egészen a Quadragesimo 
anno-ig leghatározottabban sürgette a szegényebb nép· 
osztályok felsegélését l 

Hány van aztán, akit egyszerűen a mások példája, 
a divat vagy az embertársak í téletétől való félelem 
csal a Krisztus ellenségeinek táborába! Az emberek 
vajmi sokszor nem a saját eszükkel gondolkoznak, 
hanem a tömeghez igazodnak, mint a birkák! A szom· 
szédom nem jár misére, hát nem járok én sem. A kol· 
légám pénteken is olyan jóízüen megeszi a szalonnát, 
hát megebetem én is. Baráti körben vidáman káromol· 
ják az Istent s folytatnak léha s illetlen beszédeket, 
hát káromkodom s trágárkodom én is. Ha másnak 
nincs lelkiismerete, miért legyen éppen nekem? Ha 
más jellemtelen, miért legyek jellemes én? Ha más 
vallástalan, miért legyek vallásos én? Ha más táncol 
nagyböjtben, miért ne tegyem én is? Ha más elkár· 
hozik, úgy-e, miért ne kárhozzál el te is? 

Ez a túlságos tekintet az embertársakra néha csu
pán önállótlanság és gondolkozáshiány, de néha közön
séges gyáva megalkuvás is. Néha túlzott szemérme· 
tesség játszik közre, amely a világért nem akarja meg
engedni, hogy mások észrevegyék az ő vallásosságát 

Egyszer egy derék katolikus úriember panaszko
dott nekem, hogy a · felesége sehogy sem akar temp
lomba járni, míg végre az asszony egyszer megval
lotta nekem: nemhogy minden vasárnap, de szinte 
mindennap megy misére évek óta s nemcsak húsvét
kor, hanem évente többször is áldozik, de nem akarja, 
hogy az ura tudjon róla' Néha bizonyos gyermekes, 
diákos hetvenkedés, amely mindenáron rossznak, 
könnyelmünek, törvényt nem tisztelőnek szeretné ki· 
játszani önmagát - mint mikor diák korunkban akár
hányszor azzal hencegett egyikünk-másikunk, hogy 
"na, ma nem tanultam egy kukkot sem'', pedig szegény 
talán szargalmasan tanulgatott egész előző estel 
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Csak arra nem gondolnak a vallástalan divat kö
vetői, hogy először is már nem olyan nagyon "divat•· 
a vallástalanság, és másodszor, hogy az úr megmon
dotta: "Aki megtagad engem az emberek előtt, én is 
megtagadom azt Atyám előtt, ki mennyekben vagyon" 
(Mt. 10, 33). 

IV. 

Jézus a Belzebubbal való szövetkezés cáfolatához 
azt a megjegyzést fűzi még, hogy nem elég ót nem 
vádolni, hanem melléje is kell állni. "Aki nincsen ve
lem, ellenem van és aki nem gyüjt velem, az szétszór." 

Ez a szózat felhivás a benne hivőknek, hogy ne
csak be ne hódoljanak az ellené emelt igaztalan vá
daknak, hanem lelkesen álljanak is ki mellette s vall
ják meg benne való hitüket. Ebben a felhivásban Jézus 
nyilván azt a közömbösséget ítéli el, amely szeretne 
egyszerűen részt nem venni a világnézetek harcában, 
nem akar Jézus ellenségei közé tartozni, de nem sze
rel Jézus mellett sem állástfoglalni. Ez megint egészen 
az úr, egészen Jézusi Nem szerel gyáva, félszeg, tét
len lelkeket látni maga körül, szellemi puhányokat, 
meggyőződés nélküli páholybanülőket Hitvallókat 
keres, akik a támadtatás özönében is nyiltan szint 
memek vallani mellette, akik "nem szégyenlik az 
Evangéliumot". 

Nincs tehát középút, nincs semleges zóna, nincs 
érdektelenség bejelentése. Jézussal szemben csak két 
lehetőség van: vagy barátja vagy, lelkes híve, oda
adó követője, bátor védelmezője; vagy ellensége vagy. 
Aki nincs vele, az ellene van! 

ö hívott meg a természetfeletti élet örvendő, ma
radéktalan igenlésére, éló és tevékeny hitre, az ö föl
séges tanainak s parancsainak kertelés nélkül való el
fogadására. Ha megteszed: az ó barátja vagy; ha nem 
teszed: nem vagy többé közömbös, hanem ellenfele 
vagy. Krisztus hív téged a hitből való életre, tehát a 
vallási dolgok szeretetére, az örök értékű gondolatok 
6polására, az ó kegyelemeszközeinek, szentmiseáldo-
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zatának, töredelemnek, Oltáriszentségnek keresésére, 
tevékeny gyakorlatára: ha megteszed, barátja vagy 
Jézusnak; ha nem, ellenfele. 

Krisztus hív téged, hogy törekedjél szeretetre, 
még ellenségeiddel szemben is, törekedjél béketűrő, 
alázatos, szelíd lelkületre, törekedjél tisztaságra, há
zasságon belül és házasságon kívül, törekedjél egész 
földi vándorlásod átnemesitésére és megszentelésére 
a hitnek, reménynek, szeretetnek s az erényeknek 
állandó, buzgó gyakorlására, emelkedett keresztény 
életstílus, örök életbe néző életmód által: ha megle
szed, barátja vagy; ha nem, máris ellenfele. 

O arra is hív, hogy állj be az ő katonái, bajvívói 
közé, légy az ő országának, az ő igazságának terjesz
tője, Egyházának védelmezője, légy apostola. 

Ha megteszed, az ö barátja vagy, ha mereven el
zárkózol előle, ha ujjadat sem mozgatod az ó szent 
érdekeiért, nem tudom, nem illik-e akkor rád is a szó: 
aki nem gyüjt énvelem, az szétszór! 

v. 
Még megkapóbb, valósággal megrázó, amit Jézus 

a megtéró, de visszaeső bűnösről mond a következő 
kis példabeszédben. Valakit megtérített az ő kegyelme 
s ő kiűzi szívéből az Isten ellenségeit, a bűnöket. Ezek 
azonban mint valami bolyongó útonállók tanácsot ül
nek s hétszeresen megnövekedett erővel egyszerre rá
támadnak a megtért lélekre. Jaj, ha a bezárt kapu 
újra kinyílik az úr ellenségei előtt! Jaj, ha a kisöpört, 
megtisztogatott, felékesített lakásba újból bevonulá
sát tarthatja a hitetlenségnek, tisztátalanságnak, igaz
ság elleni tusakodásnak, szeretetlenségnek ördöge ... 
"Rosszabb lesz ennek az embemek az állapota, mint 
elóbb volt", mondja Jézus. 

Nem tapasztaljuk-e ezt szinte mindennap? 
Valaki szakítani akar a bűnnel, valami olyan bűn

nel, amely lerongyolja akaraterejét, beszennyezi egész 
erkölcsi mivoltát, ami Isten ellenségévé s az ördögök. 
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tanyájává alacsonyftja a lelkét. A2. illető pillanatnyi 
felbuzdulásban lstenhez tér s megszabadul bűneitől. 
Meggyónik, megbánja a vétkeit, új életet kezd. Vajjon 
elég ez? Sajnos, nemi Hétszeres vigyázatra, hétszeres 
igyekezetre van szüksége, hogy a kísértés hétszere
sen megújult ereje utat ne törjön a visszahódított 
lélekbeni 

Mert a sátán nem adja vissza áldozatát harc nél
kül. Éppen a megtérteknél látjuk sokszor, hogy foko· 
zott mértékben rohanják meg őket a kísértések, vala· 
mennyi közt pedig leginkább a csüggedésé, a kislelkű· 
ségé. úgyis hiába, mit erőiködöli Nézd, a többi sem 
él különbenl Gyere, hagyd abba a jámborkodást, ne 
törődj a holnappal, élj a mánaki 

Szent Agostonról beszéli életrajzírója, hogy ez a 
harc a megtérése után keményebb volt, mint maga a 
megtérés. "Elbírod-e a terhet? Elbírod-e az úr igáját?" 
Felemelték szavukat az érzékiség, a hiúság, a szabad
ság vágyának ördögei szemébe nevettek s azt mond
ták: Mit erőlködöl, Ágoston, úgyis a mienk leszel is
métl S csak az Istenhez vágyás lendülete, az imádság 
s a keresztény reménység adott erőt a megtérőnek, 
hogy állhatatos maradjon. 

Intelem ez mindnyájunknak s főleg intelem a hús
vétra való előkészület idején, amikor minden rendes, 
kötelességtudó, öntudatos katolikus elvégzi a húsvéti 
gyónását, rendet csinál a lelkében, kitakarítja azt, fel· 
ékesíti, hogy a húsvéti áldozás percében az úrnak sze· 
rény, de méltó hajléka legyen. Nehogy önámításba ejt
sen a hirtelen magunkbaszállást A pillanatnyi bánat 
és erősfogadási A jövőre is gondolni kell! 

Nem elég csak a gyónásban mondani el: igérem, 
hogy többé nem vétkezem s a bűnre vivő alkalmat 
elkerülöml Nagyon szomorú dolog lenne, ha az élet
jobbulás elhatározásának nem voln~ olyan komoly
sága s annyi átütő ereje, hogy a gyónás után ne essünk 
vissza csakhamar ugyanazokba a bűnökbe, mulasztá· 
sokba és hanyagságokba. Szomorú lenne, ha esésün~ 
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hétszeres lenne s a könnyelműen eljátszott isteni ke
gyelem helyébe a kárhozat fejedelme csak még vég
zetesebben fészkelné be magát a lelkünkbe! 

VI. 

Jézus ezt az evangéliumi szakaszt azzal fejezi be, 
hogy rámutat a boldogságra, amely azoknak lesz osz
tályrésze, akik szívesen hallgatják öt s az ő igéit a 
szivükbe zárják. Mintha ezzel a boldogság-ígérettel 
is még egyszer figyelmeztetni akarná azokat, akik 
akár rosszakaratból szembehelyezkednek vele, akár 
közönyösségből és könnyelműségből elpártolnak tőle 
s így szintén csak az ó ellenfeleinek táborát szaporít
ják. "Boldogok, akik hallgatják az én igéimet s meg
tartják azokat!" ú, igen, ezerszer boldogok; s ezerszer 
boldogtalanok, akik nem hallgatják s nem tartják meg! 
Valóban milyen szomorú és üres azok élete, akik csak 
ennek a világnak múló bölcseségére hallgatnaki 

Milyen szegény és szomorú ez a krisztustalan életi· 
A krisztustalan élet értelmetlen élet. Mi értelme 

van annak az életnek, amely csak abban áll, hogy 
ennyi meg ennyi mázsa kenyeret elfogyasztunk s ennyi 
meg ennyi méter ruhát elkoptatunk? Hogy ennyi meg 
ennyi könyvet elolvasunk s ennyi meg ennyi zene
darabot végighallgatunk s talán ennyi meg ennyi kel
lemes idegizgaimon megyünk keresztül, miközben 
talán százannyi a kellemetlen s fájdalmas, mint a kel
lemes és élvezetes élményünk? Ha nincs maradandó, 
abszolút rendeltetése, túlvilági s örök célja az életünk
nek, aminőt Krisztus mutat nekünk! 

A krisztustalan élet erőtelen élet. Az élet tele van 
erkölcsi feladatokkal, amelyeknek megoldásában erőre 
van szükségünk. Ennek az erőnek pótolhatatlan forrása 
Krisztus. Ö jelöli meg az erkölcsi törekvés számára a 
mindenen túlemelkedő célt: a summum bonum-ot, a 
végtelen Jót; ó nyit meg nekünk e cél elérésére ki
fogyhatatlan erőforrásokat az ő szentségeiben, ígére
teiben, útmutatásaiban; ad hozzá páratlan hatóerejú 
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lenditókerekeket az örök üdvösség és örök kárhozat 
gondolataiban; nagyszerű inditékokat a szeretet s a 
remény motívumaiban s ragyogó, vonzó, szuggesztív 
példaképeket a saját életében s ezer meg ezer követó
jének életében. A krisztustalan élet nélkülözi mindezt 
s kénytelen üres szólamokba vetni reményét. 

A krisztustalan élet hálátlan élet. Krisztus nem 
idegen, tőlünk távolálló valaki, nem meró történelmi 
adottság, hanem jótevőnk, teremtőnk s megváltónk, 
aki kimondhatatlan sok jót tett velünk s aki kimond
hatatlant szenvedett értünk. Aki minket szerelett s 
vérével megváltott, azzal szemben kötelességeink van
nak s aki a hála kötelességét éppen Jézussal szemben 
nem akarja elismerni, annak az élete már ebből az 
okból is csonka és szennyezett. 

A krisztustalan élet vigasztalan élet. Fájdalom 
mindig volt a világon s ma éppenséggel a szenvedés 
korszakában élünk, s következetesen mindnyájan vi
gasztalásra szorulunk. Ne mondd: én gazdag vagyok s 
fiatal, nekem nem hiányzik semmim, erős vagyok s 
egészséges, - mert elég egy kis nyomorult influenza, 
egy tüdőgyulladás s a tegnap még viruló egészség 
menthetetlenül kórágyra s lehet, hogy ravatalra kerül. 

Elóbb-utóbb mindenkit utolér a közös emberi sors 
s jaj annak, aki múló értékekre bízta minden szeren
cséjétl 

A krisztustalan élet reménytelen élet. Éppen a 
sötét véggel szemben egyedül Jézus az, aki enyhet s 
földöntúli reményt jelent. Aki belé kapaszkodik, nem 
fél az elmúlástól, mert annak a sír sem rettenet, hanem· 
hid az igazabb élet örökzöld virányai felé, Jézus kar
jai, Jézus Szíve felé, amelyben új tavasz, új ifjúság 
várja, boldog felébredés az üdvösség karjaiban. 

A krisztustalan élet boldogtalan élet, nemcsak itt, 
hanem méginkább odaát, ott, ahová egyszer mindnyá
jan --megérkezünk, hogy elvegyük cselekedeteinknek 
jutalmát. Jézus nélkül lehet ezen a földön könnyel
műen élni, lehet palotákat építeni, bankokat igazgatni, 
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dicsőséget, pénzt, népszerűséget halmozni. De nem 
lehet az örökkévalóság ítélőszéke előtt kegyelmet 
találni. 

"' 
Krisztus keresztje körül drámai mozgalmasságban 

zajlik az emberek élete ma is, mint akkor, amikor a 
hívek kisded csapatán kívül a gyűlölet, a bosszú, a 
hitetlenség és kevélység tobzódott-tipródott a Meg
feszített körül. 

Ma is vannak rengetegen, akik Jézustól közöm
bősen elfordulnak, akiknek ö nem elég fontos, nem 
elég előkelő, nem elég szalónképes, hogy csak fog
lalkozzanak is vele. Hátat fordítanak neki, keresztje 
alatt a kockákat forgatják a ruhái kisorsolására, vagy 
harminc ezüstpénzeiket rázzák, amelyek nekik fonto
sabbak az Ember Fia minden prédikálásánáL Es ott 
vannak azok is, szintén rengetegnyi számban, akik 
szembefordulnak vele s ha tehetnék, újra meg újra 
keresztre feszítenék őt. Akik gyűlölik őt s az ördög 
cinkosának nevezik, akik ki szeretnék irtani még a 
nevének emlékét is a lelkekből. 

Mi ne tartozzunk se az első, se a második táborba. 
Mennél jobban üldözik, mennél bántóbban mellözik 
őt mások, mi annál hűségesebben ragaszkodjunk hozzá 
s kiáltsuk feléje a jámbor, hivőseregbeli asszonnyal: 
.,O, boldog a méh, mely téged hordozott s boldogok 
az emlők, melyeket szoptáll" 

Az oltár áldozata. 

.. Jézus pedig vevé a kenyereket 
és hálát adván elosztá a letelepül
teknek." Ján. 6, t t. 

Böjt 4. vasárnapjára. 

A kenyérszaporítás csodája bevezetője annak a 
még csodálatosabb előadásnak, amelyet Szent János 
evangéliuma ugyanebben a fejezetben beszél el s 
amelyben az úr Jézus az Oltáriszentség titokzatos 
adományát helyezi kilátásba. Szentegyházunk egész 
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lelki életének középpontja az Eucharisztia, a minden
nap megújuló, csodás és természetfölötti kenyérszapo
rítás, amelyen keresztül Jézus maga lesz nap-nap mel
lett áldozópapunk, áldozatunk és áldozati lakomáok 
egyszerre. 

Mily kár s mekkora mulasztás, ha katolikusaink 
közt is tömérdek akad, aki alig tudja, mi az Oltári
szentség s mi főleg a szentmise áldozata, amelyben az 
Oltáriszentség létesül. 

Tudvalevő, hogy a katolikus Egyház a maga egész 
meleg, színpompás és gazdag istentiszteletének köz
pontjául a szentmiseáldozatot tekinti. Ebben látja külsö 
istentiszteleti életének fő nyilvánítását, liturgiájának 
magvát és napját s azért a szentmise vasár- és ünnep
napi meghallgatását minden hivőre nézve, akit súlyos 
és komoly okok, pl. betegség nem gátolnak, súlyos 
bún terhe alatt kötelezövé teszi. 

S a valóságban mégis mit látunk? Híveink gyak
tan egyáltalán nem értik, nem látják, nem tudják a 
mise jelentöségét. A legkisebb és legsemmitmondóbb 
okokból, sőt gyakran minden ok nélkül is elhanya
golják a misehallgatást. Egyes vidékeken, főleg a há
ború óta, szinte kiment a divatból a misehallgatás, még 
faluhelyen is. Nyilvánosan végeznek és végeztetnek 
vasárnap szolgai munk.ákat, amiben, sajnos, elég gyak
ran egyes felebbvalók és közigazgatási tényezők is 
súlyosan hibásak. 

Mise? kérdi akárhány. Mi az a mise?! Nem tudok-e 
én imádkozni, ha akarok, odahaza is? Vagy nem mehe
tek-e templomba akkor, amikor nincs pap az oltárnál? 
Mire jó az a sok érthetetlen latin beszéd, az a sok 
titokzatos és értelmetlen ceremónia, azok a jobbra
balrafordulások, Dominus vobiscumok, Pater nosterek? 
Ahol a pap egyszer az oltár egyik felére megy. aztán 
a másikra, majd a kezét mossa, meg a kelyhet emel
geti: mi hasznom van nekem mindebböl? Ez engem 
csak elszórakoztat, vagy éppen bosszant. Amellett 
sokszor a hivők éneke is zavar és idegesit, a sok esi-
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liilgelés és tömjénezés rneg egyenesen üres érzéki 
kápráztatásnak tűnik nekem. ' 

Hány katolikus beszél ígyl Vagy ha nem beszél 
is, söt talán bizonyos néma és öntudatlan tisztelettel 
szemléli is az Egyház színdús szertartási életét, fo
galma sincs róla, mit jelent mindaz, ami az oltáron 
történik. Mi ennek a sok rítusnak a jelképi és vallás
történeti jelentősége? Mikép kell, hogy mindez hasson 
rája? 

Igy aztán még olyanok is, akik az Egyház komoly 
és szent parancsának lelkiismeretesen eleget tesznek, 
nehogy bünt kövessenek el s elkárhozzanak, lélekben 
nem tudják igazán hasznukra fordítani a misehallga
tást. Ott állnak, mint a cövekek, vagy ülnek, mint 
ahogy a színházban ül az ember, talán unatkoznak 
vagy oda sem figyelnek a szent cselekményre. A vé
gén pedig ·kimennek, mint akik a mise által semmivel 
sem lettek gazdagabbak, boldogabbak, lelkileg erőseb
bek, mint azelőtt. 

Helyesen van-e ez így? Semmiesetrel Sőt ez a 
viselkedés nem is komoly, értelmes katolikushoz 
méltó. Mert a misehallgatásnak ez a belső szegényes
sége, léleknélküHsége egyszerűen a vallási tájékozat
lanságnak, a vallási múveltség hiányának eredménye. 
Ha ezek a mi derék híveink tudnák, mennyit mulasz
tanak azzal, hogy nem tanulják meg, talán nem is 
keresik a mise csodálatos eszmei és jelképi gazdag
ságát, gazdag liturgia-történeti és vallási jelentőségéti 

Mellőzve most a mise hittani, dogmatikai jelen
tőségét, vegyük csak szemügyre a mise szertartási 
menetének jelképi és vallástörténeti értelmét. Igyekez
zünk megtalálni ennek a sokak szemében titokzatos 
és érthetetlen vallásos cselekménynek eszmei kincseit. 

I. 

Mindenekelőtt persze tudnunk kell, hogy a mise 
azért áll a katolikus vallási élet legelókelőbb helyén, 
messze minden más ájtatosság, prédikáció, litánia, kör-
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nyege a krisztusi, golgotai keresztáldozat szimbolikus 
és mégis reális, jelképes, de egyúttal valóság szerinti 
megújítása. 

Vagyis: katolikus felfogás szerint a szentmisében 
nem a pap a, főtényező, hanem maga Jézus Krisztus, 
aki a kenyér és a bor látszalai vagy színei alatt maga 
jelenik meg és áldozza fel önmagát az oltáron a mise 
központi részében, az átváltoztatás (Úrfelmutatás) pil
·lanatában. Jézus azért jön le oltárainkra minden szent
misében, hogy ott magát mennyei Atyjának újra be-
mutassa, újra felajánlja azt az egyetlen keresztfai ál
dozatot, amely által a világot megváltotta, mégpedig 
ezúttal titokzatosan, látható vérontás nélkül, az egész 
emberiség, főleg az Egyház és legfőkép a jelenlevők 
üdvéért. 

Mi tehát szerintünk a mise? Ugyanaz a kereszt
áldozat, amelyet Jézus a Golgotán bemutatott. Ott lát
ható alakban mutatta be, itt pedig láthatatlanul; ott 
látható, itt láthatatlan vérontással; ott valóságban, itt 
Jelképben, de mégis úgy, hogy e jelképes bemutatás 
ugyanazon lényegü hatású, értékú és kedvességű az 
Atya előtt, mint maga a keresztáldozat volt. Az áldozat 
lényege tudniillik, Jézus önfeláldozása, itt is ugyanaz, 
mint a keresztfán volt. Az áldozati cselekmény az
által jön létre, hogy Jézus az utolsó vacsorán kiadott 
rendelkezése s ígérete szerint ugyanazt teszi ma a 
papjai által, amit ó maga tett az utolsó vacsorán, ami
kor a kenyeret és a bort saját testévé s vérévé vál
toztatta át s apostolainak ezt az utasítást és felhatal
mazást adta: "Ezt cselekedjétek majd ti is az én emlé
kezetemre! .. 

Luther és Kálvin kidobta a szentmisét az ő isten
tiszteletükből, azon a eimen, hogy a mise nincs benne 
a Szentírásban. Tévedtek, mert igenis benne van az 
"Ez az én testem", "Ez az én vérem" kijelentésében 
s az "Ezt cselekedjétek" parancsában. De még ha nem 
lenne is benne: nem áll, hogy csak az lehet igaz és csak 
az lehet Jézus rendelése, amit az evangélisták vélet-
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lenül feljegyeztek; az úr nem az Irásra, hanem az Egy
ház élő tanítására utalt minket. 

A szentmisében a mondottak szerint a pap volta
képpen csak alárendelt szerepet tölt be, szinte csak 
ministránsa, oltárszolgája, áldozati asszisztense az Or 
Jézusnak, az örök főpapnak. A pap imái, mozdulatai, 
az egész szertartássorozat, amelyet a miséző pap az 
oltárnál végez, mind csak keret és eszköz, amelyben 
voltakép Jézus egyetlen főpapi funkciója jut kifeje
zésre. Tulajdonkép azt is lehet mondani: nem a pap, 
hanem Jézus az, aki miséz; a pap csak az ő képvi
selője s a híveknek, az Egyháznak hódolatát, imádatát, 
háláját fejezi ki az örök isteni áldozatért. 

Hódolat és hála: ez minden áldozati cselekmény
nek a lényege. Ezért is nevezték az első keresztények 
a misét századokon át egyszerűen Eucharisztiának, 
hálaadásnak; a "mise'' szó (missa) aránylag későbbi 
s inkább népies elnevezés, az áldozati szertartást be
fejező Ite missa est-ről, amellyel már az ősegyházban, 
ókori római szokás szerint, az ünnepélyes ténykedé
sekről elbocsátották a népet. lte, missa est, vagy missio 
est, annyit jelent mint: "menjetek, íme itt az elbo
csátás". 

Vajjon milyen régi a mise? Mint Jézus euchariszti
kus (hálaadó) áldozata, olyan régi, mint maga a keresz
ténység, hiszen az első misét maga Jézus mutatta be 
az utolsó vacsorán, még a vérontásos, kálváriai áldo
zat előtt. Az ő meghagyása szerint aztán az apostolok 
is, majd az általuk felszentelt első püspökök is miséz
tek, vagyis bemutatták az eucharisztikus áldozatot, a 
kenyér és bor átváltoztatásávaL Tudjuk ezt magának 
Szent Pál apostolnak első korinthusi leveléből, annak 
XI. fejezetéból, valamint az ősegyház első írott fel
jegyzéseiból (pl. a Oidaché címú, első századvégi 
könyvből). 

A mise szertartásai természetesen később alakul
tak ki. De már az őskereszténységnek egyik legrégibb 
s legilletékesebb tanúja, Szent Justinus vértanú, a 
bölcselő, a II. század közepén meglehetősen részletes 
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képét nyujtja az akkori miseáldozati szertartásoknak. 
Eszerint a voltaképpeni áldozati cselekményt imák és 
szentírási olvasmányok előzték meg s ekkor követke
zett az "eucharistia'', vagyis a hálaadó áldozat, a mise. 

Érdekes, hogy az első két század folyamán a mise 
- úgylátszik - sokfelé este volt, az utolsó vacsora 
mintájára, mégpedig ~yak.ran agapéval, szeretetlakomá
val összekötve, amelyen a szegényeket a jobbmódúak 
megvendégelték. Később ezek a szeretetlak.omák 
kissé elfajultak, elvilágiasodtak, amint az említett ko
rinthusi levélben már maga Szent Pál megrója ilyenféle 
hibáért a korinthusi híveket. Igy aztán a tisztelet tel
jesebb megőrzése kedvéért lassankint a reggeli órákra 
tették át a misét s a hívek áldozását is, úgyhogy az 
Oltáriszentség lett az első eledel, amit a pap és a hivők 
aznap magukhoz vehettek. Ez volt az ú. n. böjti gya
korlat kezdete a szentmisével kapcsolatban, amely 
már a II. század végén meglehetösen általános lett az 
Egyházban s törvényerőre emelkedvén mai napig álta-
lános előírás. · · 

A már Szent Justinus által említett imák és olvas
mányok, valamint hasonló szertartások az egyes vidé
keken egymástól függetlenül alakultak s bővültek. Igy 
jöttek létre a különböző "liturgiák": a jeruzsálemi, a 
konstantinápolyi, antiochiai szertartások, nyugaton a 
milánói s főleg a római szertartás, amely ma a nyugati 
Egyházban csaknem teljesen általános. Ezeknek az ősi 
szertartásoknak a lényege teljesen azonos, de a rész
leteik meglehetősen eltérnek egymástól. Igy pl. a ró
mai szertartásban előforduló térdhajtások helyén a ke
leti szertartásokban a mély, néha földig érő meghaj
lások szokásosak stb. Hasonlókép különböznek ezek az 
ősi liturgiák a szertartási nyelv dolgában is: míg nyu
gaton a latin, addig keleten a görög nyelv, egyes or
szágokban a kopt, a szír, az örmény, később az ószláv 
nyelv lett a miseszertartások hivatalos nyelve. 

Hogy az Egyház miért ragaszkodik az ősi szertar
tási nyelvekhez? Annak megvannak a maga nagyon 
nyomós okai. Minden egyeben kívül: van valami 

Bangha: Osszegyüjtött munkél. XX. 6 
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rendkivül szép és felemelő abban, hogy az Egyház 
szertartási nyelve. a századokon át s a különbözó vi
lágrészeken egyáltalán nem változik, hogy közös és 
egységes. Valósággal olyan, mint valami élő híd, amely 
bennünket, száz nemzetbeli keresztényt, a szertartási 
nyelven keresztül egybekapcsol s ugyanakkor a mi 
szertartási életünket a keresztény ókorral is összeköti. 

Hiszen amikor a szentmise latin imáit és énekeit 
halljuk, ha nem értjük is meg tölán a szavakat, meg
rázóan lélekemelő gondolat tudnunk, hogy ime: ugyan
ezeket a szent szövegeket, ugyanezen a nyelven, úgy 
ahogy hallom őket, imádkozták s énekelték már a ka
takombák vértanui, az első századok keresztényei! 
Akkor, amikor még a mai Európa nem volt meg, ami
kor még álltak a római császári paloták s az amphi
theatrumokban a tigrisek keresztények vérét itták, 
amikor még emberáldozatok füstje szállt fel Mekkában 
és Medinában s még egyetlen dinasztia sem állt fenn 
azokból, amelyek ma a földön uralkodnak. 

A miseszertartás főbb imái, főleg az ú. n. kánon, 
vagyis a mise középponti része, lényegében már az 
első századok folyamán teljesen kialakult; az utolsó 
simításokat rajta a IV. század nagy költő-pápája, 
Szent Damazus végezte. Attól kezdve már csak egyet
len kis toldás jutott bele a kánonba, mégpedig Nagy 
Szent Gergely által, a VI. század végén. 

Amikor tehát ezeket a szent szövegeket imádkozza 
elóttünk a pap, jusson eszünkbe, hogy ezek a szöve
gek már a nagy egyházatyák és vértanuk idején meg
voltak, ezeket már a mi Szent István királyunk kora 
mint ősrégi szent szövegeket ismerte, használta s ezek 
8-9 száz évvel régebbiek mint a magyar királyság. 
A kevésbbé lényeges, változó részek természetesen 
tovább alakultak, fejlődtek és bővültek. 

Il. 

S most haladjunk végig röviden a szentmise szer
tartásainak menetén, amint azok a lényeget, a közép
pontot, az áldozati cselekményt eleven girlandként kö-
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lési folyamatának eleven pulzusa ver s amelyekben az 
emberiség megváltásának története állandó jelképes
ségben megismétlődik. 

A pap az oltárhoz lép s miután a kelyhet elhelyezte 
s a misekönyvet kinyitotta, leszáll az oltár lépcsői elé 
s ott elmondja a lépcsőimát: a 42-ik zsoltárt s a köz
gyónást. Mindkettő a bűnbesüllyedt emberiség meg
váltás-vágyódását, Messiás utáni sóvárgását jelké
pezi. A "Judica me" -zsoltárban oltalmat kér a pap az 
emberiség nevében a "gonosz és álnok ember", vagyis 
az ördög uralma, túlkapásai ellen s vágyva sóhajt az 
úr "szent hegye és hajlékai felé", melyeknek most meg 
kell nyílniok előtte, hogy "bemenjen az Isten oltárá
hoz, az Istenhez, ki ifjúi örömmel tölti el" őt. Mélyen 
meghajolva búnvallomást tesz a pap és a hívősereg, 
amelyet az oltárszolga képvisel s a Confiteor vezeklő 
fohászaiban keres tisztulást, mielőtt a pap az úr oltárá
hoz fellép. 

·Ezután felmegy az oltárhoz s tisztelettel megcsó
kolja azt azon a helyen, ahol az előirás szerint mindig 
egy-egy vértanunak kicsiny kis ereklye-része van el
helyezve, az ú. n. sepulchrumban, hősi sírban. Mily ki
fejező és szép szokás ez is: az úr testének egyetlen 
méltó helye a földön: egy-egy vértanunak, hithősnek 
a sirjal · 

Most a pap az oltár jobboldalára megy s ott a nyi
tott könyvből a misekezdó imarész, az lntroitus sza
vait olvassa. Ezek rendesen zsoltárrészletek s azokra 
a hosszú zsoltáréneklésekre emlékeztetnek, amelyeket 
régente a papság s a hivők énekeltek, miközben a püs
pök a miséhez készült s az oltárhoz vonult. 

Utána a pap az oltár közepére megy vissza s ott 
kilencszeres változatban elmondja az oltárszolgával 
felváltva a Kyrie és Christe eleison-t. Hogyan kerül 
bele ez a görög fohász-sor a latin miseszövegbe? 

Tudnunk kell, hogy az apostolok idejében Rómá
ban s méginkább Dél-Olaszországban a köznép nyelve 
a latin mellett a görög volt s ezek a szavak: Kyrie elei-

6• 
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son, Christe eleison (Uram irgalmazz, Krisztus kegyel· 
mezz) még abban a korban kerültek bele a miseszö
vegbe, amikor a két nyelv vegyesen élt a római váro· 
sokban. Lehetetlen megrázkódás nélkül hallanunk eze
ket az ősi, egyszerű fohászokat, főleg ha arra gondo
lunk, hogy ezek voltak a legrégibb, a vérző és üldözött 
Egyház híveinek legközönségesebb, egyszerű imafohá
szai. Ezekben zokogott fel a hivő nép epekedése Krisz
tus kegyelme után. Ebben fejeződött ki a halálra kere
sett, ezer véres gyötrelemben megpróbált ősegyház 
hivő bizodalma a világ Udvözítőjében. 

A Kyrie eleisonnak és Christe eleisonnak ez az 
egymás mellé helyezése annak is keresetlen kifejezője, 
mily elevenen hittek az őskeresztények Jézus istensé
gében, amikor őt, a Christost, ennyire azonosították a 
Kyriosszal, a mindenható, örök Istennel. 

Ha Rómában járunk és végiglátogatjuk a kata
kombákban a vértanu-keresztények sírkamráit, ha a 
Kolosszeum hatalmas ívezetű kőpadsorait figyeljük, 
vagy a földalatti rekeszeket, amelyekből a vadállato
kat kezdetleges emelőgépekkel emelték ki a porondra, 
hogy aztán a keresztényeket széttépjék, szinte érezzük, 
amint a fülünkbe csendül a hitvallók utolsó könyör· 
gése, amint halálravált ajkukon utoljára sír fel a hősök 
és hivők könyörgése: Christe eleison, Kyrie eleison! 

Modern keresztény miselátogató, bár éreznéd meg 
te is azt az ősi levegőt, amely a mise Kyriéjéből közel 
kétezer év távlatában áramlik feléd! 

Mint hosszú éjtszakára a hajnal, úgy derül rá a 
Kyrie borongós sóvárgására a Gloria, a beteljesülésen, 
a várva-várt Udvözítő megjövetelén való örvendezés. 
A mise úrjövet is, karácsony is, nagypéntek is egy
szerre. Az angyalok hódoló és békeéneke mindjárt a 
mfse első szakában megüti a hála alaptónusát, amely 
aztán az egész eucharisztikus áldozaton - eucharisz
tia: hálaadás - végigrezeg. 

A legtisztább hála ez: az örvendezés hálája nem
csak a mi megváltásunkért, hanem azért is, hogy az 
Isten oly nagy, oly dicső, oly szép és jó. "Hálát adunk 
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neked a te nagy dicsőségedért!" A legőnzetlenebb, leg· 
nemesebb hála ez, az istenszeretet legtisztább magas
latain járó - már azért az egy sorért is megérdemli a 
Gloria a latin miseritusban a "nagy doxológia", a "nagy 
istendicsőítés" eimét. 

Most a pap megcsókolja az oltárt, hogy aztán a 
nép felé fordulva Dominus vobiscum-mal köszöntse a 
híveket. Az oltárcsók nemcsak a szentek ereklyéinek 
szól, amelyeket az oltárkő tartalmaz, hanem első he· 
lyen magának az áldozati asztalnak, amely hamarosan 
Krisztusnak trónja lesz s amelyben a keresztény hivők 
testvériségének, Krisztus vére által való vérrokonságá
nak legmélyebb és legszentebb középpontját látjuk. Ez 
a gyakori oltárcsók és köszöntés: az úr veletek! annak 
a szeretetnek ujjongó s egyre megismétlődő visszhan
goztatása, amely Jézus Anyaszentegyházában a szent
mise áldozatán keresztül mindnyájunkat, Jézust és a 
híveket egymás közt is összefűz. 

"Az úr veletek" - lehet-e ennél szebb és tartal· 
masabb köszöntés? Maga az angyal is így köszön· 
tölte Szűz Máriát: "az úr van teveled", mert a legna
gyobb kitüntetés az, ha valakivel kegyelme révén 
együtt van az úr, ha titokzatosan benne lakik s ezzel 
P halandót az istengyermekség királyinál ezerszerte 
fölségesebb rangjára emeli. 

Utána a pap a leckeoldalon az oratio-kat mondja 
el: azokat a klasszikus veretű, nagyrészt igen ősi ere
detű könyörgéseket, amelyekben az Egyház a hívek 
testi-lelki szükségleteiért könyörög. A pap ez imákat 
széttárt karral végzi, ahogyan a régi keresztények 
imádkozni szoktak, az ú. n. orante-helyzetben. A nép 
nevében az oltárszolga ámen-nel felel az imákra, jel· 
képezve ezzel a nép bekapcsolódását a közös könyör· 
~és be. 

Majd a szentlecke következik. Rendesen vala· 
mely jellemző, esetleg az ünnepkörrel eszmei kapcso· 
latban álló részlet ez: vagy az ószövetség prófétai, 
illetve bölcseségi könyveiből, vagy Szent Pál és más 
,apostolok leveleibőL A nagymisén a szentleckét fenn· 
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hangon olvassa az alszerpap; e szokás még abból a 
korból ered, amikor a hívek is értették az Egyház hi
vatalos nyelvét. 

A lecke és az utána következő karversek után az 
oltárszolga átviszi a könyvet az oltár baloldalára, s a 
pap, aki előbb mély meghajlással imádkozott, hogy 
Isten őt az evangélium méltó hirdetőjévé avassa fel, 
szintén a baloldalra megy át s ott felolvassa a megfe
lelő evangéliumi részletet. Ennek a könyvátvitelnek is 
mély szimbolizmusa van: jelképezi az újszövetség tér
foglalását az ószövetség helyében, amikor az üdvös
ség igérete s a kinyilatkoztatás teljessége átment a 
zsidó néptól a pogányokhoz, az ország elvétetett a 
hűtlen Izraeltől, hogy az egész megváltott emberiségé 
legyen. 

Az evangélium olvasása alatt a hivek felállanak 
s a pappal együtt kereszttel jelölik homlokukat, ajku
ltat és szívüket. Gyönyörű, régi, szimbolikus cselek
mény. A felállás a tiszteletet s örvendezést jelenti az 
újszövetségi kinyilatkoztatással, az evangéliummal 
szemben; a keresztjel a gondolatok, szavak és érzelmek 
megszentelését az evangélium tanítása által. Ha kato
naság vesz részt az ünnepélyes misén, az evangélium 
kezdetére disz-sortűzzel szokás jelt adni. 

Különféle országokban s különféle korokban kü
lÖnféle módon fejezték ki a hívek tiszteletüket az evan
gélium iránt: Lengyelországban valamikor a nemesek 
az evangélium olvasásakor kardot rántottak mintegy 
annak a jeiéül, hogy az evangéliumot, ha kell, fegy
verrel kezükben is megvédik. 

Evangélium végén az oltárszolga, szinte az egész 
megváltott emberiség háláját és örvendező elragadta
tását fejezve ki, ezzel a szóval válaszol az evangéliumi 
igékre: Laus tibi, Christe; Dícséret neked, Krisztus! 

Jelentőségteljes, hogy az evangélium után azon
nal a Credo következik: a hitvallás. Az isteni szózatra 
az embemek hivő meghajlása a kinyilatkoztató Isten 
előtt. Az Egyház ez alkalommal azt az ősi hitvallás
szöveget mondatja el a pappal, amelyet a legelső egye-
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temes zsinaton, a niceain (325) fogadtak el az atyák és 
amelyet az első konstantinápolyi zsinaton egészítettek 
ki (381). Ennek a keresztény őskornak hivő lendülete 
és az ariánus harcokban megedzett hűsége csendül ki 
a hitvallásnak ama részeiből, amelyek főképpen Jézus 
istenségének tanát emelik ki és hangsúlyozzák. 

Szép és mélyértelmű előírás, hogy a hitvallás kö
zepén azoknál a szavaknál, amelyek az isteni Ige meg
testesüléséről szólnak, a pap térdet hajt. Nem csoda: 
a megváltás, amelyet a megtestesülés eseménye veze
tett be, a teremtésnél is sokkalta nagyobb ajándék. 
Mert ahogyan a húsvéti diadalének mondja: mit hasz
nált volna megteremtetnünk, ha nem váltatunk is meg 
a hasznunkra. 

A hitvallás után a pap még egyszer a néphez for
dul, miután az oltárt megcsókolta s "az úr veletek" 
szóval köszönti az egybegyűlteket; mintha ezzel is meg 
akarná pecsételni az egységet a hitvallásban s az 
evangélium követésében, amelyet éppen a hivek elé 
állított. De ez a békeüdvözlet egyúttal legméltóbb be
vezetője annak a szent cselekménynek, amely most 
már közelebbről megindul. 

Mert a mise eddigi részei csak előkészí tő részek 
voltak. Ennek jele az is, hogy a kehely egyelőre le
borítva s mozdulatlanul állt az oltár közepén (sőt nagy
miséken nincs is még az oltáron, hanem egy oldal
szekrényen áll s csak felajánlásra hozzák az oltárra). 
Ezek az eddigi részek az ősi keresztény istentisztelet
nek megfelelően csak közös imádságok, zsoltárrészle
tek és olvasások voltak; az áldozati cselekmény még 
váratott magára. 

III. 

Csengő szól: a pap lefedte a kelyhet, ami annyit 
jelent, hogy most már az áldozati cselekmény köze
lebbi előkészítése indul meg. Csakugyan: a segédke
zők bort és vizet hoznak az oltárhoz, miközben a pap 
először az aranytányéron nyugvó kenyeret (ostyátl 
~meli a magasba s áldozati ajándékul bemutatja a Min-
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denhatónak; utána bort és némi vizet önt a kehelybe 
s azt is felajánlja. Természetesen nem a kenyér és a 
bor mint ilyen az az áldozati ajándék, amelyet a meny
nyei Atya elé viszünk, hanem benne már elöre az örök 
Bárányt ajánljuk fel: azt, aki ennek a kenyérnek s 
bornak helyében s ezeknek a színe alatt hamarosan 
meg fog jelenni az oltáron. 

Régente a kenyeret s a bort maguk a hívők hozták 
magukkal a templomba s azokból válogatták ki a 
diákonusok a megfelelőt, a többi pedig a szegények 
közt került kiosztásra. Az adományok átvétele s be
mutatása után a pap kezet mosott s ennek maradványa 
a mai, most már csak jelképes kézmosás, amiközben a 
pap a 25. zsoltár egy részét mondja el; azt, amely így 
kezdődik: "Ártatlanok között mosom kezemet, és 
körülveszem oltárodat, Uram". 

A pap az oltár közepén meghajolva még egyszer 
megismételi a felajánlást s azután a hívek felé fordul 
ki s őket is imádságra szólítja, hogy az Or kedvesen 
fogadja mindnyájuk közös bemutatását. Ez az "Orate 
fratres" (Könyörögjetek, testvérek) értelme. Ezzel a 
bemutatás befejezödött s most néhány csendesen vég
zett napi ima (Secreta) után jön az ünnepélyes hála
adás, a Praefatio. 

Említettük, hogy a "hálaadás" fogalmának lénye
ges jelentősége van az egész oltáriszentségi áldozat
ban. Ahogy az evangélium az utolsó vacsora csodála
tos eucharisztikus rendelkezését elbeszéli, külön ki
emeli, hogy Jézus kezébe vévén a kenyeret (s utóbb a 
kelyhet), hálát adott s úgy áldotta meg azt. Kétség
telenül ezen az alapon: az Oltáriszentségnek hálaadás
sal kapcsolatos jellege és eredete alapján nevezte el 
az őskereszténység a miseáldozatot magát s azután az 
Oltáriszentséget mint ilyent egyszerűen "Eucharisztiá
nak", szószerint "hálaadásnak". 

Csakugyan Jézusnak mindennap megújuló áldo
zata a legméltóbb, szakadatlan hálaadás és hódolat az 
Atyának. A mise: hálaadás; az Oltáriszentség: hála
fldás. Hálálkodás a megváltásért; mégpedig nem puszta 
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szóbeli, szinte tétlen és passzív hálálkodás, hanem 
tevékeny hálálkodás: az Isten legfőbb adományába, a 
megváltásba való személyes, engedelmes és simulé
kony belekapcsolódás. A mi részünkről pedig az Oltári
szentségben való részesedés szintén annak jelképe, 
hogy elfogadjuk és hálás szivvel, engedelmes lélekkel 
tesszük a magunkévá a megváltás áldozatát. Ezért 
"Eucharisztia" a misehallgatás, az eucharisztikus áldo
zaton és lakomán való részvétel. 

A Praefatio, amelynek szövege az év különféle 
szakai szerint egyben-másban változik, de mindig 
bizonyos változatlan, általános vonalat követ, az egy
házi imaköltészetnek egyik legszebb gyöngye. Fön
'ség és erő, melegség. és megrendült áhítat emelik 
benne az imádkozó Egyház lelkét a Trónok és Hatal
masságok, Kerubok és Szerátok magasságaiba, hogy 
ott Istent méltóképen dicsérje és imádja. A Praefalio 
egyszerű, fölséges, magával ragadó dallama, amelyet 
énekes misében énekel a pap, méltóan csatlakozik a 
hálaima grandiózus tartalmához. Mondják, hogy 
Mozart oly elragadtatással hallgatta a Praefatiót, hogy 
azt mondta: valamennyi zeneszerzeményél szívesen 
odaadná érte cserébe. Pedig az egész mélységes hatású 
ének mindössze négy hangnyi terjedelemben mozogl 

A Praefalio egyenértékű, nagyszerű befejezője a 
Sanctus: "Szent, szent, szent a seregek Ura, Istenel 
Teljes az ég és föld a te dicsőségeddel! Hozsanna neked 
a magasságban! Áldott, ki az úr nevében jönl Hozsanna 
a magasságban!" 

Ki kell emelkednünk a megszokottság tompító 
hatása alól s csak akkor értjük meg ezeknek a sza
vaknak mély és megragadó jelentőségét. Szavak ezek, 
amelyekből kiérzik az emberi nyelv hebegő korlátolt
sága és szükössége. Gyenge, emberi képekben: sere
gek, ég, föld, magasság s hasonlók képletességében 
igyekszik kifejezni a kifejezhetetlent De az elmerülő 
elme megsejti, hogy e szavak mögött túlvilági mére
tek, méreten felüli Nagyság és Végtelenség rejlik. 
A Háromszor Szent Isten fölsége, akit emberi ajakkal 



helyesen nevezni s méltán magasztalni nem lehet, de 
aki mindennél szebb és nagyobb, amit földön és égen 
látunk, hallunk vagy elképzelhetünk: készül most le
szállni az oltárral 

Ezért a boldog, elragadtatott, üdvözlő szózat, a 
pálmavasárnapi ünnepélyes bevonulás századokon át 
zengő visszhangja: "Hozsanna! Áldott, ki az úr nevé
ben jön!" 

IV. 

S most csend borul az oltárra; a pap karját kiter
jeszti, majd mélyen meghajol s megcsókolva az oltárt, 
elkezdi a kánont, a mise voltaképpeni legfőbb részét, 
azt, amelynek szövege nem változik már Szent Dama
zus és Nagy Szent Gergely pápák óta s amelynek 
lényege talán az apostoli korra megy vissza. 

A kánon első része közvetlen előkészület az át
változtatásra. Mindig új és új fordulatokban ismétli 
meg a pap a felajánlást s a könyörgést, hogy az Új
szövetségnek ez a tiszta és szeplőtelen áldozata váljék 
a híveknek lelki javukra: a pápának., püspököknek, a 
körülálló híveknek, az egész Anyaszentegyháznak. 
Az átváltozás előtt van az élőkról (mindenekelőtt a 
pápáról, az illetékes püspökről) való megemlékezés, 
vagy másképpen a Memento vivorum. A pap csendes 
magábaszállásban még egyszer külön felsorolja azok 
nevét, akiket különösképpen be akar foglalni a szent
áldozatba; ugyanezt teszi az átváltozás után a halot
takkal, akiknek elsősorban kiván segitségére sietni a 
szent cselekmény által. 

Az átváltozás előtt és után a szenteket is fel
sorolja, akiknek közbenjárását kiváltképpen kéri: a 
Boldogságos Szúzet, az apostolokat (akiket névszerint 
említ) s az ősegyházban legfőképpen tisztelt régi vér
tanukat, főleg a római és karthágói egyház ismertebb 
vértanuit. Végül kiterjeszti kezét az áldozati tárgyak 
fölé s még egyszer megáldja azokat. A ministráns csen
gője megszólal: ez a jel arra, hogy most azonnal el
közelg a legszentebb pillanat, most Krisztus testévé 
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válik a kenyér s Krisztus vérévé a bor. A:r. orgona el
hallgat a hivek térdreborulnak s illetődött csendben 
várják az úr -eljövetelét. 

Titokkal terhes, csodálatos várakozás: annak a 
több ezernyi évnek néma, jelképes megismétlése, 
amelyen keresztül az emberiség legjobbjai az Udvözf
tóre vártak. Áhítatos Krisztus-várás, a betlehemi éjt
szaka gazdag és igéretes csendje, pásztorok virrasz
tása, a Szent Szúz és Szent József örvendve reszkető 
készülódése az lsten Fiának megérkezésérel 

A szentmise lényege tudvalevőleg az Úrfelmutatás, 
helyesebben: az átváltoztatás (melyet az úrfelmutatás 
jelez a híveknek). Abban, hogy Jézus a kenyér s bor 
szfne alatt újra megjelenik köztünk, rejlik a golgotai 
áldozat misztikus megújításának titka és veleje. Ez a 
pillanat az, amelyben az Isten Báránya újból felmutatja 
a Mennyei Atyának az ó kereszten megtört testét s 
kínok közt kiontott vérét. 

A:r. átváltoztatáson jelen lenni ugyanannyi, mintha 
a kálváriai, vérontásos áldozaton vettünk volna hívó 
áhitattal s hódoló hálaadással részt. Ezzel a jelenléttel 
különösképpen belekapcsolódunk a szentáldozatba s 
annak közvetlen részeseivé leszünk: ezért sürgeti az 
Anyaszentegyház annyira a hívek misehallgatását. 
Aki az átváltoztatáson jelen van, voltaképpen jelen 
van már az egész áldozaton; ha az Anyaszentegyház 
mégis az egész mise húséges és pontos meghallgatá
sát írja eló, annak oka az, hogy azért az előkészület 
s a hálaadás is hozzátartozik az áldozati cselekmény 
teljességéhez. 

Maga az átváltoztatás szórul-szóra úgy történik, 
ahogy azt Krisztus Urunk ezzel a szóval rendelte: "Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre!" A pap Jézus 
nevében egyszerűen megismétli a kenyér s a bor felett 
azokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott az utolsó 
vacsorán s amelyeknek isteni erővel felruházott hatása 
alatt az átlényegülés végbement és végbemegy: "Ez 
az én testem", "Ez az én véremnek kelyhe". A:r. evan
géliumi elbeszélés szavaiban a második részben. o ke. 
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hely felett mondott szavaknál, találunk egy magában 
jelentéktelen betoldást: az átváltoztatás szavai után 
a pap ezt a két szót iktatja közbe: "Mysterium fidei" 
(a hitnek titka). Ez a betoldás onnan ered, hogy ré
gente, mikor a a püspök az átlényegülés szavait ki
mondta, a szerpap a nép felé fordulva ezt énekelte: 
Mysteriu.m fidei, s később e szavakat maga a pap 
vette át. 

úrfelmutatás után folytatódik a kánon, követke
zik. a halottakról való megemlékezés, majd az Úr 
imája, a Miatyánk. A legegyszerűbb és legfölségesebb 
ima, amelyekre maga az úr tanított minket. Unnepi 
misékben ezt is fennhangon énekli a pap s ennek ősi, 
gregorián dallama szépségben s egyszerű fenségben 
a PraefaHóval vetekedik. Majd az átváltoztatott ke
nyér megtörése következik: az utolsó vacsora és az 
emmauszi kenyérszegés emlékképe. Azután az Agnus 
Dei-t mondja a pap. Az Agnus Dei (lsten Báránya) az 
a megjelölés, amellyel Keresztelő János üdvözölte 
Jézust a Jordán partján s amelyben az úr messiási 
küldetésének titokzatos megjelölését kell felismer
nünk. Hiszen az "lsten Báránya" szó a hivő zsidók fülé
ben nem jelenthetett mást, mint az izaiási "Jáhve szol
gáját", az ártatlant és tűrő t, aki a világ bűneit magára 
veszi s ezzel megszünteti. O az, aki "feláldoztatott, 
mert ö maga akarta, és nem nyitotta meg száját; viszik 
mint juhot leölésre, és elnémul, mint nyírója előtt a 
bárány és meg nem nyitja száját" (lz. 53, 7). 

Ez a megjelölés: Isten Báránya, a hitnek s a Mes
siásban való bizakodásnak legelső, ünnepélyes meg
vallása volt az evangéliumban az emberek: Keresztelő 
Szent János részéről; az első üdvüzenet, "evangélium" 
a sivatag nagy előhírnökének ajkán. Lehet-e szebb és 
megfelelóbb könyörgés az áldozati lakoma, a szent
áldozás előtt, mint ez, amelyben az Egyház az O- és Új
szövetség üdvözlő szavait, lzaiás és Keresztelő János 
köszöntését egyesítve könyörög az isteni Bárányhoz 
irgalomért és békéért? 

"Miserere nobis! Dona nobis pacem!- Könyörül~ 
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meg mirajtunk.! Adj nekünk békességet!" mondja a 
pap mintegy állandó refrénként az .,Agnus Dei" után. 
Valóban irgalomra és békére van szüksége ennek a 
zaklatott, magában elbukó s elhulló, ezer bajba s 
bűnbe botló emberiségnek. Irgalom, Uram, hiszen mi 
magunktól tehetetlenek vagyunk! Csak egyhez ér
tünk: a vétekhez, a tévedéshez, a magunk megrontá
sához, az élet elmérgezéséhez, az átok és kárhozat 
magunkra hívásához! 

Irgalom, Uram, a hitetlenségbe, hűtlenségbe, 

szennybe és bűnbe fulladt világnak! Irgalom a bűnö
söknek, a megváltatlanoknak, a pusztulás útján járók
nak, a sötétség s a halál árnyékában ülőknek! Irgalom 
a gyengéknek, akik akarnak üdvözülni, szeretnének 
egyenesen járni, kívánnának hozzád szállni, de maguk
ban oly gyámoltalanok, állhatatlanok és nyomorultak, 
hogy mindig újra visszahullanak a saját gyengesé
gükbe, hitványságukba, haszontalanságukbal Irgalom 
valamennyinek, jóságos Jézus, világ Udvözftője! Isten 
kedvence, bűnök elvetője, mindnyájunk közös áldozati 
Bárányai Irgalom általad és béke! 

Ebben az acsarkodó, embereket fojtogató, gyűlöl
ködő, vérengző és nyugtalan világban légy te a mi 
békéltetőnk, engesztelőnk, csendesítőnkl Ebben a sze
retetlen harcban s ebben az önmagunk lelkét is fel
tépő belső békétlenségben légy az, aminek lzaiás 
szava prófétált téged: .,Princeps pacis - a béke Feje
delmei" Békéltess meg minket önmagunkkal, felebará
tainkkal s főleg az Istennell 

v. 
Az Agnus Dei után a pap meghajolva még három 

előkészítő imát mond az áldozás előtt. Ezekben is a 
békéért, az úr Jézussal való összeköttetés maradandó 
fenntartásáért s azért könyörög, hogy az úr testének 
és vérének vétele ne váljék ítéletünkre, hanem tes
tünk és lelkünk gyógyítására. 

Még egy térdhajtás és kezdetét veszi az áldozati 
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cselekmény második, befejezö aktusa: az áldozás, 
vagyis az áldoza~ gyümölcseiben való részesedés. 

A régi étel- és állatáldozatoknál szokás volt, hogy 
az áldozat bemutatása után az áldozók maguk elfo
gyasztották a bemutatott s feláldozott tárgyak egy 
részét, amivel az volt jelezve, hogy az Isten kegyesen 
fogadta áldozatukat s most szinte viszonzásul meg
hívja az áldozat bemutatóit, hogy ök is vegyenek részt 
a lakomán, amely az áldozati tárgyakból készült. A 
szentmisében is ilyesmi az áldozás: mivel biztos, hogy 
a mennyei Atya az úr Jézus áldozatát kedvesen fo
gadta s kedvesen fogadja a mi részvételünket is eb
ben a legszentebb áldozatban, azért helyénvaló, hogy 
ennek örömére az Atya maga meghívjon és megven
dégeljen minket ugyanabból a szeretetáldozatból, 
amely által vétkeink engesztelése történt. Az áldozás 
igy kapcsolódik az áldozattal, a lakoma a bemutatás
sal, a mi Istennek való ajándékhozatalunk az ő részé
ról való megvendégeltetésset 

"Domine, non sum dignus", hangzik a pap ajkáról 
háromszor egymásután a kafarnaumi százados meg
tört, alázatos fohásza, amelyre az oltárszolga hármas 
csenditése figyelmezteti a híveket. "Uram, nem va
gyok méltó, hogy hajlékomba jöjj!" Csakugyan, ki 
lehetne méltó arra, hogy az Urak Urát, Királyok Kirá
lyát, az egyetlen nagyot és végtelent, egyetlen töké
letest és fölségest, a legfélelmetesebb nagyságot s a 
legigézetesebb szépséget: Jézust, az Isten Fiát vendé
gü! lássa! Nem is a hajlékában, hanem egyenesen a 
testében-lelkébeni 

"Nem vagyok méltó" - ennek az alázatos, ma
gábahajlott könyörgésnek az úr Jézus nem tudott 
ellenállni; megmúvelte a csodát, meggyógyította a 
százados szolgáját. Mi is abban bizakodunk, hogy a 
"töredelmes és alázatos szfvet az úr nem veti meg" 
(50. zsolt. 19), s beteljesedik rajtunk, amit a pap a 
szentostyával keresztet frva maga elé, utolsó könyör
gésül mond az áldozás előtt: "Ami Urunk Jézus Krisz
tus teste őrizze meg lelkünket az örök életre!" 
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E szavak után a pap magához veszi a szent Testet 
s aztán néhány percig. magábamélyedten elmélkedik 
a nagy szentségről, amelyben részesülnie engedtetett. 
Utána a kelyhet veszi kezébe, maga előtt keresztet 
ír vele s a szent Vért veszi magához. Csak ő egyedül. 

Jézus nem írta elő, hogy minden áldozó, minden 
alkalommal mindkét színnel vegye őt magához. Mivel 
pedig a kenyér és a bor különbözősége csak jelképezi 
az ő testének és vérének különszakadását a golgotai 
áldozatban, de nem szünteti meg az élő Krisztusban a 
test s a vér szerves egységét, azért az Egyház az egy 
színnel való áldozást tökéletesen egyértékűnek veszi 
a két színnel való áldozással; a gyakorlati szempontok 
pedig, legalább a latinritusú egyházban az egy szín
nel való áldozást javallották. Az egy szfnnel való 
áldozásnak az ősegyházban is számos nyoma akadt, 
bár akkor a két szinnel való áldozás volt az általános 
szokás. Mégis az utolsóvacsorai első áldozás tökéletes 
és húséges másolataképpen illő, hogy legalább a pap 
maga két szinnel áldozzék a szentmisében, ahol 
amúgy is könnyebben elkerülhetők a tiszteletlenség, 
megszentségtelenftés vagy a higiénikus szempont ve
szélyei, amelyek a tömeges két színnel való áldozás
sal könnyen együtt járhatnak. 

A pap áldozása után esetleg a hívek is megáldoz
nak. Nem lehet ugyan kifogást emelni a szentmisén 
kívül való áldozás ellen, amelyet sokszor gyakorlati 
szempontok tesznek szükségessé és megokolttá, de 
bizonyos, hogy az áldozás legmegfelelőbb alkalma 
maga a szentmise. Amint az áldozatot nem csupán 
magáért mutatja be a pap, hanem a hívekért is, ugyan
úgy illik, hogy az áldozati lakomán necsak a pap 
maga vegyen részt, hanem a hívek is. A teljesértékú 
misehallgatáshoz a szentáldozás is hozzátartozik, bár 
kötelezően az Egyház csak az évenkint egyszeri 
szentáldozást írja elő súlyos bún terhe alatt mint mini
mumot. 

Áldozás után a pap Itiöblíti és befödi a kelyhet s 
most már csak a hálaadás és befejezés van hátra. Egy 
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karverset mond a pap a leckeoldalon s utána oltárt 
csókolván köszönti a hivő népet, mellyel most már az 
Isten Fiának közösen vett teste s vére révén mintegy 
lelki rokonságba került, s aztán a leckeoldalon az 
úldozás utáni könyörgéseket végzi el. Majd újabb 
Dominus vobiscum után a mise végét jelzi ezzel a 
szóval: "lte, missa est", s búcsúzásul papi áldást oszt 
a jelenlevőkre. 

Azután befejezésül még a Szent János,-evangé
liumnak elejét mondja el, a megtestesülésnek s meg
váltásnak ezt a szárnyaló himnuszát, ezt az apostoli 
Ige-teológiát, amely az öröktől fogva az Atya kebelén 
pihenő Igéből indul ki s a világtörténelem legörven
detesebb eseményével végződik: "J:s az Ige testté lőn 
és mi kÖztünk lakozék ... " Mily újszerű és mél y ér
telmet nyernek ezek az igék a szentmisében és szent
áldozásban! Hiszen itt szinte a szemünk előtt ismétlő
dött meg a megtestesülés, az Isten Fiának földreszál
lása s hozzánk való betérésel 

XIII. Leó pápa óta a csendes misékben most még 
egy liturgián kivüli imádság következik: a pap a hí
vekkel együtt térdelve imádkozik az Anyaszentegy
ház szabadságáért és felmagasztalásáért, valamint a 
bűnösök megtéréséért. Ehhez az imádsághoz X. Pius 
még Jézus szent Szívének háromszoros segítségül hívá
sát csatolta s XI. Pius elrendelte, hogy ezt az egész 
imádságot további rendelkezésig a hívek főleg a szen
vedő Oroszországért ajánlják fel. 

VI. 

A szentmise ebben a futólagos áttekintésben is 
mint fölséges mozaik, mint müvészi remek áll előttünk. 
Feltárul előttünk benne a Krisztus előtti kor sötét és 
szomorú borongása, a Krisztus-várás lázas és sirán
kozó epedése, majd a beteljesülés öröme s a lényeg: 
a .kálváriai világáldozat Dráma ez, amelyhez foghatót 
nem termelt ki még a dramaturgia; isteni szinjáték, 
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amelyben ég a földdel, mult a jelennel és jövővel, idő 
az örökkévalósággal, Isten az emberrel ölelkezik. 

A szentnúse igazi misztérium-játék, "Divina com
media", de a szó legnemesebb értelmében, nemcsak 
mert a főszereplője maga az Isten Fia, nemcsak mert 
a legmagasztosabb cselekményt állítja újra meg újra 
elénk, hanem azért is, mert ez a cselekmény a merő 
színjátszáson messze felülálló és mérhetetlen értékű 
valóság. A szentmise jelképezi az Udvözítő megváltó 
áldozatát, de meg is újítja azt; szimbolum, de egyúttal 
valóság; ígéret, de egyben teljesedés; profécia, de egy
ben fogható realitás. 

Mint jelkép és művészet ismét nemcsak a válto
zatosságával, tartalmának egyedülálló mélységével s 
fenségével hat, hanem a régiség és egyetemesség vará
zsával is. A régiség varázsával: mert a mise törészei 
s egész szerkezete a keresztény ókor legrégibb hajna
lodására vezethető vissza. Már a legrégibb leírások is: 
Szent Justinus, Szent Irenaeus stb. feltüntetik a mai 
mise főbb vonásait: az imákat, szentírási olvasmányo
kat, a hálaadást, áldozatot és a hívek áldozását. Az 
oltárcsók a katakombák vértanui egyházára emlékez
tet. A szentmise derekának, a kánonnak ma is hasz
nált szövege oly régi, hogy eredetét meg sem tudjuk 
állapítani. Még maguk a miseöltönyök is a keresztény 
őskornak tovább élő emlékei ... 

S amint a szentmisének a régisége, úgy egyete
messége is külön varázst és értéket jelent. Ez a mise 
az egész katolikus világnak közös kincse, még a keleti 
egyházaké is, bárha a lényegtelen szertartások fejló
dése Keleten más volt, mint Nyugaton. A latin szer
tartású katolikus világban pedig, mi.nd az öt földré
szen, tökéletesen, hajszálnyira azonos a mise római 
liturgiája. 

Van ebben is valami felemelő s büszkeséget keltő 
mozzanat. Ahogy az én szülófalumban miséznek, 
ugyanúgy miséznek ma Grönlandban s Szudánban a 
misszionáriusok, ugyanolyan a szentmise liturgiája 
San Franciscóban és Sidneyben, Nápolyban és a Fok-

Bangha: összegyUjtOtt munkái. XX. 7 



földön, a Fülöp-szigeteken s az Andesek sziklái közt. 
Ragyogó katedrálisokban és hegyek közt elszórt ki
csinyke kápolnákban. Ugyanazok az imák, ugyanazok 
a mozdulatok, oltárcsók és Dominus vobiscum, Úrfel
mutatás és áldozás. Ugyanolyan oltárteritók, mise
ruhák, ugyanaz az örökmécses, ugyanazok a gyertyák. 
S ami a fő: ugyanaz az áhitat s az a boldog büszkeség, 
hogy Krisztus az Oltáriszentségben s a szentmisében 
oly csodálatosan közel került hozzánk. 

Mily szomorú hogy katolikusok is vannak, még 
hozzá milyen sokan, akik nem szeretik a misét, nem 
lelkesednek érte, nem is ismerik! Nem hatoltak bele 
csodás titkaiba, nem tudnak felemelkedni nagyszerű 
jelentóség~hez, nem nyilik meg elóttük a szent szer
tartások titokterhes szimbolikája, a legfölségesebb 
isteni szinjáték értelme, az úr legédesebb adományá
nak ez a halmazal S mert nem értik, azért aztán el is 
maradoznak róla s értelmetlennek, keménynek, meg
okolatiannak tartják az Egyház szigorú vasárnapi mise
hallgatási parancsát. 

Sajnálkozzunk rajtuk s iparkodjunk felvilágosi
taní őket! Mindenekelótt pedig a magunk példájával, 
a szentmisét és szentáldozást boldog örvendezón ke
reső lelkületünkkel hassunk rájuk. Higgyünk benne, 
hogy ők is, a ma még közömbösek és értelmetlenek, 
még fellobbannak egyszer az Oltáriszentség s a mise 
szeretetétöl, mihelyt megértik, miról van bennük szó. 
Keressük a módot s az eszközöket, hogy a bezárt sze
meket kinyissuk s az ellanyhult szívekben új tüze
ket élesszünk. 

A keresztényüldözések idején, az ókorban épúgy, 
mint pl. az angolországi üldözések korában, a hivek 
vagyonukat, sót életüket veszélyeztették, csakhogy 
a szentmise áldásaiban részesülhessenek. Tólünk nem 
kiván az úr ily súlyos áldozatot, nekünk könnyűvé 
tette a legnagyobb kincsekben való gyakori részvé
telt. Mi lehetne erre a jótéteményre méltóbb felelet, 
mint az, hogy valósággal szent versenyre kelünk egy
mással a szentmise s az Oltáriszentség szeretetében. 



Legyen egész életünk egy eucharisztikus körme
net, zarándokjárás, amelynek központja, mindennapi 
órhelye s pihenője a mise, az áldozás, a szentségláto
gatásl Legyen egész népünk lelki élete egyetlen ál
landó eucharisztikus kongresszus, amelyben vala
mennyiünk szíve hálás, boldog örömben dobban össze 
az eucharisztikus Király szeretetében! Es ne kény
szerűségből, parancsból, rideg kötelességből, hanem 
lángoló szetetetből siessünk az úr oltárához, vala
hányszor csak alkalmunk adódik rá, a Zsoltáros sza
vát teljesitve oly értelemben, amit Dávid maga nem 
is sejthetett: "Orvendeztem, mikor azt mondották ne
kem: Az úr házába megyünkl" (121. zsolt. 1.). 

A bftnbánat sztlkségessége. 

,.Aid az én beszédemet megtalt ja, 
halált nem ldt mlndörökké." Ján. 
8, 51. 

Feketevasémapon. 

Mindnyájan félünk a haláltól, de sajnos, nem 
félünk ugyanúgy a halálnál is rosszabbtól: a lélek 
halálától. A lélek élete: az Isten kegyelme s az örök 
boldogság, mely belőle sarjad; a lélek halála pedig 
tt bún s a nyomában fakadó örök kárhozat. 

Az Anyaszentegyház minden időben óv minket 
a búntól és vezeklésre serkent az elkövetett bűnök 
miatt. Mégis főkép s különösen a nagyböjti és hús
véti időszakot tekinti olyan időnek, amikor minden 
katolikusnak magába kell szállnia, számot kell vetnie 
a lelkiismerete állapotával és búnbánatot kell tartania. 
Ilyenkor súlyos bún alatt kötelező az évi, húsvéti 
szentáldozás és azt megelőzőleg, ha súlyos búneink 
vannak, azok levezeklése megfelelő búnbánat és szent
gyónás által. 

Elevenitsük fel hát emlékezetünkben: miért is kell 
búnbánatot tartanunk? 

,. 
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l. 

Vezekelni, bűnbánatot tartani kötelességünk. 
Hiszen a legjobb Atyát s leghívebb jótevőt bántottuk 
meg, aki hajlandó megbocsátani bűneinket, de elvárja, 
hogy komolyan vezekeljünk is értük, holtunk napjáig 
sirassuk tévedéseinket s amennyire tőlünk telik, 
tegyük jóvá mulasztásainkat. 

Vezekelni, bűnbánatot tartani illő és méltányos 
dolog. Csunya dolog volna, ha elmulasztanők illő 
módon, áldozatos vezeklés árán is megbizonyitani a 
hálánkat. Azzal szemben, aki minket bűneinkből föl
emelt s ezzel az örök haláltól is megmentett, s ha nem 
törekednénk még a nyomát is kitörölni a szívünkból 
mindannak, ami minket tőle valaha elválasztott. 
A bűnbánat megalázkodással jár és mégsem megalázó. 
Hiszen aki vétkezett, arra nézve inkább fölemelő, mint 
megalázó, ha vétkeiért legalább eleget tenni iparkodik. 

Vezekelni, bűnbánatot tartani azonban a saját ér
dekünk is. Mert csak így tisztogathatjuk ki a lelkünk
ből a bűnnek ama maradványait, amelyek lelkünket 
állandóan gyengítik: a rossz szokást, az elferdült 
hajlamokat, a beszennyezett emlékezést, a lehangoló 
s vádló bűntudatot. Es csak így szabadulunk meg a 
büntetésektől, amelyeket Isten igazságos keze még a 
megbocsátás után is ránk mérni kénytelen, hacsak 
azokat vezekléssei meg nem előzzük. 

Vezekelni, bűnbánatot tartani végül édes és 
boldogító dolog. Mert édes és boldogító tudat, hogy 
adósságunkat letörleszthetjük, megbántott mennyei 
Atyánkat megengesztelhetjük, leghívebb isteni bará
tunk szeretetére ismét érdemessé tehetjük magunkat. 

Féltek, emberek a bűnbánattól? Ellenkezőleg: 
megkönnyebbülést, lsten nagy ajándékát kell látnotok 
benne. Mi lenne belőlünk, ha bűnbánat nem volna! 
Két út vezet a mennyországba: egyik a hótiszta ártat
lanságé, másik az alázatos, vezeklő bűnbánaté. Mi 
lenne belőlünk, ha Isten nem nyitotta volna meg előt
tünk ezt a második utat is s ha mindenkinek mind-
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örökre vége lenne, aki csak egyszer is súlyos bűnbe 
esett? 

Valóban mélységesen igaz a siralmak prófétájá
nak szava: "Az úr irgalma az, hogy el nem vesztünk" 
(Jer. sir. 3, 22.). Nincs okunk büszkélkedni, valameny
nyien csak az isteni könyörület gyermekei vagyunk. 
Ki az közülünk, aki teljesen büntelennek mondhatja 
önmagát? Ki az, aki ha áll, nem azért áll, mert az úr 
felemelte őt elesettségéből? Ki az, akinek lelkiismere
tét sötét foltok nem borítják, amelyeket szégyelnie 
kell, amelyek miatt az ítélettől reszket s ha őszinte 
és becsületes, értük önmagát megvetni kénytelen? 

Jaj, ha az úr azonnal ítéletbe szállt volna velünk, 
mihelyt vétkeztünk! Ha időt nem ad a jóvátételre, 
vezeklésre, adósságaink törlesztésére, életünk újjá
alakítására! Nagy kegyelem a hit s a remény, még 
nagyobb a szeretet, de bizonyos szempontból legna
gyobb adománya Istennek, hogy a búnbánatra is lehe
tőséget ad, a mélyből is magához emel. Aki ezt meg
gondolja, az nemcsak nem húzódozik a vezeklés gon
dolatától, hanem örömmel ragadja meg az alkalmat, 
hogy a multakért eleget tegyen, elkövetett botlásait 
sirassa s érdemessé tegye magát Isten újabb kegyel
meire. 

Az Egyház manapság nagyon megenyhítette régi 
bűnbánati gyakorlatát s egykor oly szigorú nagyböjti 
rendelkezése-it. A hit szomorú megfogyatkozásának a 
jele, ha mégis akadnak keresztények, akik még azt a 
keveset is soknak és nehéznek tartják, amit az hgy
ház ma e tekintetben kíván: bizonyos böjti napok 
megtartását s a búnbánat szentségéhez való töredel
mes járulást. Vajjon mit érdemel az, aki még ennyire 
sem hajlandó a megbántott isteni Fölség kiengesztelé
séért s a saját lelke üdvösségéért? Az ilyen igazán 
magára vethet, ha az úr ezen a világon sa másvilágon 
büntető kezét érezteti vele s az itélet napján Jézus 
neki nem üdvözítője, hanem bírája lesz. 

Gondoljunk erre s miközben magunk bűnbánatot 
tartunk, értessük meg másokkal is, akikre hatással 
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lehetünk, milyen szent kötelesség s milyen áldott 
kiváltság a nagyböjti vezekló-alltalom méltó kihasz
nálása. 

II. 

Mi inditsan minket bdnbánatra? Az a meggondo
lás, hogy a búnnel csakugyan rettenetes rosszat 
követtünk el s attól mindenkép és minél előbb szaba
dulnunk kell. 

A bún mindenekelótt a legnagyobb hálátlanság az 
úrral szemben. A vétkező elfelejti, hogy nem ó maga 
teremtette önmagát, hanem az Isten teremtette ót és 
azért teremtette, hogy üdvözitse. De feltételül szabta 
az ember elé, hogy tartsa meg a parancsolatokat. S az 
oktondi ember keresztülhúzza a jóságos Atya számi
tásait. O nekünk akarja adni mennyországát és mi 
elutasftjuk azt magunktól. Nem méltánytalanság, nem 
lázadás-e ez a legjobb Atya ellen? 

Miért adott az Isten észt nekünk? Elsősorban azért, 
hogy ót felismerjük s az utat megkeressük az ő or
szága, az üdvözülés felé. S mi ezt az észt minden 
másra használjuk, csak erre nem. Megtanulunk írni, 
olvasni, számolni, megtanulunk ezerféle mesterséget 
és mesterkedést, tanulunk talán jogot, filozófiát, orvos
tudományt; csak éppen arra nem használjuk az eszün
ket, amire az Isten első helyen adta. Ha értelmünket 
állandóan elzárjuk az Isten elói, akkor az Isten leg
szebb ajándékával követünk el visszaélést. 

Az Isten adott akarater6t és mi azt is eltékozol
juk, mert nem arra használjuk, amire kell. Olyan ez, 
mintha egy nagy vagyon volna reánk bfzva, ami át
menthetne Ininket az élet minden baján és mi ezt a 
vagyont könnyelmúen belehajitanók a tengerbe. 
Hősök, szentek, Isten kedves és nemes gyermekei 
lehetnénk az akaratunk helyes felhasználásával a 
kegyelem segftsége mellett és mi ezt az akaratot arra 
használjuk, hogy az Isten ellen lázadjunk vele és 
sértegessük őt. 

A:r. lsten testet adott: milyen remekind e7:l Milyen 
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izmai, szervei, milyen csodái vannak, milyen titok
zatos remekmdve az lsten bölcseségének az emberi 
szem, az emberi füliMiért adta ezeket az Isten? Azért, 
hogy mindez mintegy szerszáma legyen a léleknek, 
amely az örökkévalóságra van hivatva. És mi mire 
használjuk ezt a testet? Vajmi sokszor valósággal a 
bűn s a pusztulás rabságába süllyesztjük! Mintha 
valaki egy. gyönyörű aranykelyhet a sárba dobna, 
vagy egy virágot minden ok nélkül a földre taposn,i. 
és elpusztítana, úgy teszünk mi a t~sttel, valahányszor 
nem az Isten szolgálatára fogjuk azt, hanem alacsony 
és vétkes vágyak, erkölcstelen cselekedetek eszközévé 
süllyesztjük. 

Az emlékező- és képzelőtehetségünket is Isten 
adta. Csodálatos szerszám ez, gyönyörű kaleidoszkóp, 
varázslatos alkatú tükör, amely a már jelen nem lévő 
dolgokat is fel tudja eleveníteni. De vajjon arra hasz
náljuk-e képzelőtehetségünket, amire az lsten adta: 
hogy az O nagyszerű gondolatait tükröztesse vissza? 
Nem! Kikeressük sokszor a legalacsonyabb, legmél
tatlanabb tárgyakat, képeket, emlékezéseket és abban 
gyönyörködünk. 

Nem szomorú hálátlanság-e mindez? Isten a körü
lötted levő, . ezerszínű, szépséges -világot, kezdve az 
ég csodás színeitől le a fűszálig s a katicabogárig, a 
csillagokat, az embertársakat, a saját tested s lelked 
erőit, mint valami szülői ajándékot adta neked, való
sággal körülkoszorúzta szép és hasznos dolgokkal az 
életedet; mindez azért, hogy szeresd őt és használd 
ezeket az ajándékokat az ö szolgálatára és örök célod 
elérésére. Es te mite használod azokat? Mire az ember
társakat, a vagyont, az egészséget, a hivatásodat, a 
foglalkozásodat, a gazdasági és társadalmi életet? 
Arra, hogy lsten ellen lázadj s ugyanakkor önmagadat 
halálra sebezd! Az Isten lépcsőül állította eléd az 
egész világot: a napsugaras ég, az erdő, a ruha, a 
bútor, az embertárs számodra grandiózus királyi lépcső 
legyen, egy "scala regia". . . s te a helyett, hogy fel
felé Qlennél, lefelé bédadsz rajta, a pusztulésodba 
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rohansz s másokat is pusztulásba ragadsz. Szép ez? 
Helyes ez? Okos ez? 

Megborzadunk azokra a hálátlanságokra, ame
lyeket a történelemben olvasunk. Néró a saját any ját 
meggyilkoltatta, Heródes pedig egész családját ki
végeztette. De lsten ellen vétkezni minden emberi 
hálátlanságnál rosszabb, mert nincs igazibb jótevőnk, 
mint az lsten; neki köszönjük a legtöbbet. 

De ugyanakkor önmagad ellen is rútul vétkeze!, 
mert a bűnnel voltaképpen megölöd a saját tulajdon 
lelkedet. Onmagadnak okozol legsúlyosabb ká:rokat. 

Miért? Először, mert lealacsonyítod magad. Amint 
az erény felemel, úgy a bűn lealacsonyit, mert mindig 
valami észellenes, az emberi méltóságba s erkölcsi 
rendbe ütköző dolog. Amilyen nagy és szép az ember, 
ha uralkodik indulatain s vak ösztönein, olyan rút és 
lealacsonyodott, ha pl. az lsten ellen emel öklöt, vagy 
mint egy tébolyult a felebarátját fojtogatja, vagy mint 
egy állat a testiség macsarában fetreng. 

A bűn továbbá elgyengíti az ellenálló erőt s az 
embert egyre mélyebbre viszi. Rendszerint egyik bún 
szüli a másikat. Hány szerencsétlen fiatalember kezdi 
hazudozáson, apró lopásokon, kártyázáson, folytatja 
leányok, asszonyok megrontásán és végzi súlyos bűn
tetteken, gyermek- és nögyilkosságon! Rettenetes lánc 
az ördög bilincse, amelyet nehéz elszakítani; rettenetes 
süllyedés: sokkal könnyebb el sem indulni a síkos 
pályán, mint megállani rajta. 

Mi több: a bűn elveszi a józan erkölcsi ítéletiin
ket is. Valósággal vakká és világtalanná tesz a lelket 
illető dolgokban. Hogyan van az, hogy vallásunknak 
minden egyes tétele oly világosan és biztosan igazol
ható s az emberek jókora része mégis hitetlen? Azért, 
mert a bűn megfertőzte s meglazította gondolkozá
sukat s eltompította értelmüket a felsöbbrendű igaz
ságokkal szemben. 

Az emberek azért vétkeznek, mert azt hiszik, a 
bűn által boldogságukat növelik. Pedig éppen ellen
kezőleg van. A bűnnek pillanatnyilag lehet mámor és 
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jólét hatása, de távolabbi gyümölcsei mindig keseruek. 
A bűnösök életén soha sincs igazi áldás. Talán nagy
szerűen indulnak, de előbb-utóbb letörnek. 

Mennyi olyan házasság lett boldogtalan, amelyet 
Isten nélkül kötöttek! A statisztika mutatja, hogy a 
legtöbb vegyesházasság felbomlik. Azt is a statis-ztika 
mutatja, hogy a legtöbb öngyilkos azok között a 
vegyesházasok között van, akik az igaz hit törvényei
nek ellenére Isten nélkül kötötték meg a házasságukat. 
Legtöbb esetben már itt a földön utoléri a búnöst a 
büntetés, ha másban nem, az önvádban, a félelemben. 
Ezek az emberek szinte fel sem mernek már nézni az 
égre, rá sem mernek tekinteni a feszületre, nem mer
nek a saját lelkükbe bepillantani: félnek önmaguktóll 
Reszketnek a saját lelkiismeretüktől, mert útálniok 
kell önmagukat. Egész belsejük csupa rosszul elhall
gattatott önvád, csupa keserű figyelmeztetés, hogy 
jaj lesz neked, ember, ha egyszer az élő Isten kezébe 
kerülsz! 

Am mindez még csak kicsiny része a bűn szomorü 
gyümölcseinek. 

Mi lesz a bűn végső fizetése és betetőzése? Ha az 
Or Isten azt a csodát művelné most velünk, hogy egy 
pillanatra megnyitná előttünk a kárhozat helyét s meg
mutatná azt a borzalmas börtönt, ahol azok bűnhőd
nek, most már remény és jóvátételi lehetőség nélkül, 
akik az Istent elhagyták, akkor talán a vér is meg
fagyna bennünk s bizonyos, hogy a rettentő és szo
morú látványtól sem aludni, sem mosolyogni nem 
tudnánk többé. Reszketve imádkoznők a Miserere-t 
és nyögve, zokogva, sietve vetnénk számot eddigi 
bűnös életünkkel! 

III. 

A bűnnek zsoldja a halál. Mégpedig a súlyos bún
nek zsoldja, ha bűnbánatot nem tartunk, az örök halál: 
a pokol. 

Vajjon a poklot a papok találták ki? Nem, arról 
minden kétséget kizáró módon beszél a kinyilatkoz-
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tatás. Krisztus Urunk maga az evangéliumban tizenöt 
helyen szól a kárhozat helyéről, a pokolról, az örök 
tűzről. A dúsgazdag, aki Lázáron nem könyörült, "a 
pokolba temetteték"; az utolsó ítéleten a rosszak íté
lete ez lesz: ,.Távozzatok tőlem átkozottak, az örök 
tűzre!" A pokol kínját Krisztus "soha ki nem alvó" 
tűznek nevezi. Aki a poklot papok találmányának, 
rémítő mesének tartja, az sohasem olvasta az evan
géliumot. Vagy nem tudja, mit beszél. 

Krisztus kijelentései alapján tehát nem az a pro
bléma: van-e pokol, hanem legföllebb az: mi címen 
tagadják egyesek a pokol létét? 

A pokol tagadása két forrásból szakott eredni. Az 
emberek alábecsülik az lsten felségét, és ugyanakkor 
alábecsülik a bún rosszaságát. Azt hiszik, az Isten 
csak fenyegethet, de komolyan nem büntethet. Az 
ember élete fogytáig egészen szépen túlteheti magát 
az lsten legszigorúbb tilalmain s parancsain, s az 
Úristen végül mégis kénytelen lesz szépen szemet 
húnyni minden felett s üdvözíteni öket is. Nem ök 
alkalmazkodnak az Úristen törvényeihez, hanem az 
Isten alkalmazkodjék az ő kedvteléseikhez, könnyel
műségükhöz. 

:es alábecsülik a bűn súlyosságát. Mi az, egy kis 
hitetlenség, egy kis Isten-megvetés, egy kis hátat
fordítás az úrnak, egy kis behódolás a testiség, az 
önzés, a gőg bűneinek? Annyira a maguk urának s 
istenének képzelik magukat ezek az emberek, hogy 
el sem tudják gondolni, hogyan ítélheti meg őket 
ilyen szigorúan az úristen azért, mert ők fittyet hány
tak az ő törvényeire. Nekik magától értődőnek lát
szott, hogy a saját igényeiket, szeszélyeiket, élvezetei
ket kell legfőbb törvénynek tekinteniök. Az Úristen 
nem a legfölségesebb úr az ő szemükben, hanem leg
föllebb kegyesen megtűrt valaki, egy lény, akit néha 
emleget és elismer az ember, de akivel tovább nem 
kell sokat törődni . . . Hát ez csak azt jelenti, hogy 
pokolnak igazán kell lenni: máskép ezek a törpék 
örökre gúnyolhatnák az Istent, hogy kifogtak rajta s 
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úgy bántak vele, mint ahogy egy tehetetlen b&bbal 
szokás bánni. 

A .betörő, a gyilkos is azt mondja magában, 
amikor tettét elköveti: a törvény nem ér utól. Ha 
tudná, hogy holnap már hurokra kerül s esetleg akasz
tófára húzzák, bajosan merné bűnét oly vakmerően 
elkövetni. Ha aztán mégis rajtaveszt, ha tetten ·érik 
vagy utóbb elfogják s megindul felette esetleg a sta
táriális eljárás: bezzeg akkor már kijózanodik, akkor 
már szeretné, ha búnét nem követte volna el. Gondolt 
volna rá akkor, amikor vétkezett! De ó akkor nevetett 
a törvényen s gyávaságnak tekintette volna, hogy 
visszalép jen. 

lgy vagyunk a pokollal is. Tagadjuk, mert nem 
akarunk lemondani a vétkezésrőt Hencegünk, rnint 
a vásott gyermekek, hogy nekünk nem parancsol sem 
szüló, sem törvény, sem Isten, sem senki a világonr 
Bezzeg elhallgat majd ajkunkon a tagadás, ha ott 
leszünk a kínok helyén, az örök bűnhődés szömyű 
börtönében! 

IV. 

Miben is áll majd ez az lsten-hirdette örök bún
hödés? Abban, hogy a kárhozottat minden gyötri, 
minden összeesküszik ellene. Gyötri a mult, a jelen 
s a jövő. 

A mult. A szerencsétlen kárhozottnak, mint a 
rabnak a magánzárka éjjelén, folyton eszébe jut a 
multja, a földi élete. Mindaz a jó, amit lstentól vett, 
a testi-lelki adományok, a természetfeletti javak. lsten 
őt is szerette egyszeri Jó szülóket adott neki, tanító
kat, nevelőket. Hittant tanult, szent és szelid élet
bölcseségre oktatták. Meg volt keresztelve, gyónt, 
áldozott. Jézus szeretetére tanították, Szúz Máriáéra; 
karácsonyi misére vitték, nagypénteken szentsirokat 
látogatott. l!pannyi kegyelmet kapott, mint azok, akik 
most a szentek között ujjonganak odafenn. Az úr őt 
is hfvta, édesgette magához. De ó nem akart jönni. 

Elutasította, kinevette az Istent. Kiverte még a 
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gondolatát is a fejéből. Babonának, gyerekségnek, 
maradiságnak telqntette az Isten szolgálatát; ostobák
nak az erkölcsi erőfeszítéseket, a tiszta életet. Talán 
hellyel-közzel megrezdült még a lelkiismerete. Al
kabna lett volna megtémi. Egy jó könyv, egy jó 
barát, egy intő szózat, egy prédikáció, amelyet vélet
lenül valahol hallgatott. Valami csendes, titokzatos 
serkentés a szívében, az önvád ösztökéje, valami ön
tudatlan félelem az ítélettől, valami néma vágy egy 
szebb és nemesebb élet után. De ö mindezt nem vette 
figyelembe, kiszabadította magát az Isten sugalmazá
sainak bűvkörébőL Elnémította magában a lélek szó
zatát, mígcsak az el nem halkult, most már végleg és 
örökre. És most itt van. Ide jutott, a büntetés és két
ségbeesés helyére! 

Elvonul előtte egész élete. Különös, tarka, zava
ros tartalmú film. Benne sok zajos öröm, sok hiú tör
tetés, de mindig hiányzott belöle a lényeg, az egyetlen 
szükséges. Az kimaradt belőle. Helyette annál több 
szennyfolt rútítja. Jaj, ezek a fekete foltokJ Ezek a 
vérvörös, lángszínű, mámorító és esztelen szenvedé
lyek! Ez a tobzódó, örült testiség, ezek a szennyes 
örömök! Ezek a rossz társak, ez a könnyelmű, hazug 
és csábos nagyváros, ez a villanyfényes haláltánc, ez 
a tétova csetlés-botlás a vég felé, a sír és a kárhozat 
felé . . . Melyik parancsolat az, amelyik ellen nem 
vétett? Melyik erény az, amelyet gyakorolt? Melyik 
lelki kincs az, amelyet el nem vesztegetett? MeJyik 
helye, időpontja az életnek, amelyet be nem szennye
zett, amelyet az Isten elleni lázadással, az Isten sem
mibevételének, lenézésének szörnyü vétkével be nem 
sározott? 

Most ez a filmszalag, ez a bűnlajstrom itt rohan 
el a szeme előtt, mindig újra és újra, mindig eiülről ... 
Nem hagy neki békét és nyugtot éjjel és nappal! ú, 
hányszor lemoshatta volna világéletében a bánat 
könnyével s a gyónás szent erejével ezt a sok-sok 
szennyet és kárhozatot! Hányszor megtérhetett volna! 
új életet kezdhetett volna! Hogyan élhetett volna bűn-
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bánóan, tisztán, megtérten, mint sokan mások, akik 
szintén rosszul kezdték, de aztán jól folytatták. Csak· 
hogy sajnos nem; ez a megváltó pillanat, ez a Pál
fordulása, ez a mindent jóvátevő penitencia nem 
szerepel az egész filmen sehol! A film tovább pereg, 
örült rohanásban, zordon és kétségbeejtő önvádként! 

Agnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa ... 
Báthori Zsófia a csejtei vár pincéjében a meggyilkolt 
leányok árnyképeivel viaskodik . . . A képek egyre 
újból visszatérnek s nem hagynak neki nyugtot sem 
éjjel, sem nappal. 

A jelen. A kárhozat jelenét a jézusi ítélet két 
szörnyű végzése jellemzi: "Távozzatok!" és "Az örök 
tűzre!"' 

"Távozzatok!" Honnan? Kitól? Attól az Egytől és 
Egyetlentől, aki minden élet forrása s minden boldog
ság titkal Attól, aki nélkül nincs üdvösség, nincs 
vigasz és nincs enyhülés. Elvettetni tőle: maga a halál. 
Elutasíttatni tőle: maga a kétségbeesés. 

A hírneves P. Ábel beszélte el, hogy egyszer meg
látogatta a halli tébolydát. Egy igen szép, fiatal és 
intelligens úrinőt mutattak neki többek közt, aki akkor 
örült meg, amikor a vőlegénye, akit ó halálosan szere
tett, valami súlyos télrevezettetés folytán hirtelen el
taszította magától. Megörült, mert akiben a boldog
ságát látta, hirtelen így rivallt rá a lakása ajtajában; 
"Távozzál, mert soha többé nem akarlak látni!" El
űzetni, megtagadtatni attól, akiról most már a kárho
zott is tudja, hogy maga a szépség és jóság, a gazdag
ság és fény, akitől minden vigasz, szeretet, jóság és 
t>nyhület származik: maga a kétségbeesés. Ha Isten 
végleg elfordul valakitől, az olyan, mint akit örök 
éjtszakába temetnek. 

Soha többé nem hull rá egyetlen fénysugár. Soha 
többé egyetlen mosoly nem éri, egyetlen kedves pil
lantás, egyetlen jó szó, egyetlen sóhaja a részvétnek, 
egyetlen fuvalma a könyörületnek. Hiába sirsz most 
és jajgatsz, kárhozott; hiába alázódol meg, még a 
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koldus Lázár előtt is, hogy az enyhilletnek csak egy 
ujjhegynyi cseppjét hozza meg neked: nem, enybület
ről, akár egy pillanatnyi könyörülésról sem lehet szó 
többé! Szikrányi irgalom nem nyílik számodra sehol 
és soha többé. Te magad utasitottad vissza a végtelen 
Irgalmat, hát lásd, hogyan boldogulsz nélkülel 

S a krisztusi ítéletnek másik szömyű szava: "az 
örök tűz". A kinyilatkoztatás minden emberi gyötrel
met elmond a pokolról, elnevezi kénkővel égő tónak, 
könnyek esőjének, fogcsikorgatásnak, kézen-lábon 
való megbilincseltetésnek, gyötrelmek helyének. De 
a legborzalmasabb, amit róla mond, mégis csak ez, 
hogy örök tűz. Mind a két szó: a "tűz" is, az "örök" 
is, oly súlyos, oly rettenetes, hogy nincs emberi szó, 
amely vállalkozhatnék mindannak a borzalmasnak 
kifejezésére, amelyet ez a kettő magában foglal. 

Ahogy a világháborúban egyetlen gránátban 
milliónyi borzalom volt: száz halál és sebesülés, s vele 
még gyötrő gyász ezer meg ezer további lélekben, 
soha vissza nem hozható veszteség, ki nem gyógyuló 
fájdalom, évtizedekig tartó hiány és szenvedés sok
sokkunyhóban s palotában: úgy ez aszó is: örök tűz, 
valóságos gránátja az ezer szilánkként szikrázó, ezer 
borzalmat magában rejtő isteni itélet rettenetessé
gének. 

Hiába próbálod elgyengíteni a szó értelmét, 
mondván, hogy csak képletes beszéd. Mert még ha 
képletes lenne, akkor is megmarad a veleje: a kár
hozat oly irtóztató, égő gyötrelem, mint mikor valakit 
tűzre vetnek. Rosszabb a földi túznél, mert az legalább 
percek, órák alatt végez az emberrel. Ez meg örökké 
tart ... 

Mi ehhez képest minden szenvedés a földön! 
Minden fejfájás és fogfájás és vakság és bénaság! 
Kórtermek és műtőasztalok minden iszonyata, minden 
rabszolgaság, minden börtön és Szibéria, minden vér
tanuság, minden siralomház és minden kivégeztetés! 

Az állatot sem tudjuk nézni a tűzben ... Itt pedig 
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éló emberek szenvednek minden földi lángnál gyöt
röbb büntetéseket. Olvassuk, hogy egy tűzvész alkal
mával egy önfeláldozó pap berohant az egyik égő 
házba, hogy onnan egy gyermeket kimentsen. Ki is 
jött vele, de közben egy tűznyelv az arcába csapott 
s annyira megégette, hogy a szerencsétlen pap néhány 
nap mulva iszonyú kínok közt kiszenvedett. Halála 
elótt papirt kért, mivel beszélni már nem tudott, s 
vonagló kézzel csak ezt írta rája: "Gyermekeim, óva
kodjatok az örök tűztóll" 

Kegyetlen-e az lsten? ú nemi O senkit nem küld 
a pokolba, aki maga nem akar odajutni. Az ember a 
kegyetlen, az órült, az öngyilkos, hogy a kárhozat 
veszélyének tudatosan kiteszi magát. 

De bármily borzasztó a kárhozottakra nézve a 
mult emléke s a jelen szörnyű, égető kínja, még ez is 
szinte elenyészik a jövő gondolata mellett. A gondo
lat mellett, hogy ez most nemcsak igy van, hanem igy 
is lesz, mindörökké, visszavonhatatlanul, megfelleb· 
hezhetetlen ül. 

Jaj, mennyivel hosszabb ez a bűnhődő örökké
valóság, mint a bún élvezete voltl Mennyivel hosz
szabb, mint bármily, mégoly kínos földi szenvedésl 
Mi az: akár 10 vagy 15 évi fegyház, vagy 20 évi rab
szolgaság, vagy 30 évi kórágy, vagy 50 évig tartó 
nyomor és koldulás ehhez képesti Mi ehhez képest 
egy egész élet, amelyet valaki vakságban tölti ú, 
nevetségesen csekély kis idótöredékek az örökkévaló 
kárhozat mellettl Mennyi minden történhetik egy 
évszázadban . . . A világtörténelem egy-egy nagy kor
szakában . . . A világfejlódés évmillióiban . . . Ah, mi 
ez mind az örökkévalósághoz képest! 

Elni, fennmaradni, csak azért, hogy összetöreté
sünk hirdesse a pokol többi nyomorult rabjai felé az 
Isten törvényének örök sérthetetlenségéti Csak azért, 
hogy a lázadó egy minden emberi elképzelést felül
múló Iilódon lássa be irtózatos tévedését, búnének 
minden emberi gonoszságot meghaladó, rettentó súlyát. 
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Lenni, csak azért, hogy örökké hatódjunk és - soha 
meg ne haljunk! 

Rettenetes, még elgondolni is borzasztó. 

* 
Aki hisz Jézus szavában s a bún szörnyű végső 

következményében, az inkább választja a szenvedést 
és inséget, akár a remetei lemondást és a vértanuságot 
is, mintsemhogy súlyos vétket hordjon tudatosan a 
lelkén. Azért örömmel is ragadja meg a bűnbánati 
alkalmat, hogy megszabaduljon a legsúlyosabb teher
től, az örök halál veszedelmétóli Inkább az éhhalált, 
inkább akármilyen szégyent, inkább gázháborút vagy 
megfagyást - csak egyet nem: bűnt és kárhozatot.! 

Most még nem a megfellebbezhetetlen, szigorú 
Bíró vár reánk, hanem a bűnbocsátó, irgalmas és le
ereszkedő Udvözítő. Most még életet ígér és kegyel
met. Siessünk hozzá s fogadjuk be az áldott adományt 
és bűnbánatban megtisztult lélekkel ígérjük meg neki, 
hogy soha többé súlyos bűnnel ellene nem fordulunk. 
szeretetéről meg nem feledkezünk! 

A nagyheti szertartások. 

A:z Egyház, mégpedig mind a keleti, mind a nyu
gati Egyház, ősidőktől fogva a legnagyobb melegség
gel és gazdag szimbolikával ünnepli meg évről-évre 
Krisztus kínszenvedésének emlékét s főleg a nagyhe
tet szenteli ennek a célnak. Abban a lélektani meggyő
ződésben, hogy az emberek a lelki és természetfölötti 
igazságokat is csak akkor fogják föl igazán elevenen, 
ha azok egyúttal az érzéki megismerés, a képzelet s 
az érzelem színeit is magukra öltve mutatkoznak, a 
kereszténység már legelső kibontakozásától kezdve 
igyekezett jelképekkel, ünnepi aktusokkal és szer
tartásokkal övezni a megváltás nagy titkának egyes 
mozzanatait. Igy született meg az egyházi év a maga 
változatos hangulataival és szokásaival, ünnepeivel és 
jelképei vel. 
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A nagyhét és a húsvét, mint Krisztus megváltást
eszközlő kínszenvedésének és erre következő megdi
csőülésének emlékideje, különösen gazdag és eleven 
szertartási ornamentikában tárja elénk a megváltó 
szenvedés és megdicsőülés hatalmas gondolatait. Még 
az olyan ember is, aki e szertartások és képletek gon
dolati tartalmát s liturgiatörténeti hátterét nem ismeri, 
megrendülve nézi a nagyhét s a húsvét ünnepi megnyi
latkozásait, mélyen megragadja őt a nagyhét komor 
templomi gyásza, az eltakart feszületek és szentképek, 
a dísztelen oltár, majd a lamentációk s a passió éneke, 
s végül a húsvéti feltámadás allelújázó ünneplése. 
Mennyivel mélyebben hatnak azonban e szertartások 
azokra, akik azokat meg is értik, akik történeti alaku
lásukba s jelképeik megrázó misztériumaiba mélyeb
ben beletekinthetnek Kár, ha csak kívülről és messzi
rőllátjuk eszépségeket s azoknak gazdag tartalma szá
munkra hétpecsétes könyv marad. Kíséreljük meg te
hát most a nagyhét alkalmával ezeknek a szertartások
nak rövid történeti és jelképtaní ismertetését. 

A nagyhét a nagyböjti időnek befejező szaka. A 
nagyböjt történeti eredetét a keresztény őskor leg
mélyebb mélyéig vezethetjük vissza. Már Szent Ire
naeus említi 196 táján Kr. u., hogy a hívek közül so
kan húsvét előtt néhány napig böjtöltek. Az egyiptomi 
Alexandriában 250 körül már szokás volt, hogy a hí
vek a húsvét előtti egész héten át kenyéren és vízen 
böjtöltek; 1600 évvel ezelőtt a niceai zsinaton pedig 
325-ben már a 40 napi böjtről is szó esik. Ez a böjt 
eleinte úgylátszik tisztán ájtatossági és magánjellegű 
volt, de már Szent Atanáz alexandriai püspök 330-ban 
egyik böjti levelében mint kötelezöröl beszél a 40 napi 
böjtről. Keleten később sokfelé már hatvanadvasárna
pon vagyis másfél héttel hamvazószerda előtt, kezdték 
a nagyböjtöt. A nyugati szokás viszont, amely a bőjtöt 
hamvazószerdával kezdi, a VII. század végén keletke
zett s szokásjog alapján emelkedett lassankint egyházi 
törvénnyé. 

Banaha : Összesylljtött munkái. X X. 8 
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I. 

Maga a nagyhét virágvasárnappal kezdődik, egy 
héttel húsvét előtt. A helyesebb elnevezés a Pálma
vasárnap volna, mert hiszen ez a nap arra emlékeztet, 
hogy Krisztus Urunkat néhány nappal kfnszenvedése 
előtt Jeruzsálembe való bevonulása alkalmával a nép 
pálmagallyakkal üdvözölte. A pálmára emlékeztet a 
pálmaszentelés is, amelyet nálunk a kibi.mbózott fűzfa
vesszök vagy barkák szentelése helyettesit s bizony
nyal ebből a kibimbózásból eredt a nap magyar elne
vezése: a Virágvasárnap szó. A Pálmavasárnap elneve
zést viszont már a VII. században megtaláljuk pl. Izi
dor sevillai püspök feljegyzéseiben. Ugyancsak már 
egy IV. századbeli iratból, a "Silvia zarándokságából" 
tudjuk, hogy a jeruzsálemi keresztények ezen a na
pon ősidőktől kezdve szertartásos körmenetben emlé
keztek meg az úr bevonulásáról a szent városba. Ez 
a virágvasárnapi körmenet áz Olajfák-hegyéről indult 
el Jeruzsálem felé s a hivő keresztény nép közben 
pálma- és olajfa-ágakat lengetett s az előénekes éne
kére e szavakkal felelt: "Áldott, ki az úr nevében jő". 
Ez a jeruzsálemi szokás csakhamar Galliába is elju
tott, majd innen késöbb egész Nyugat átvette. Ma is 
körmenettel kezdődik a virágvasárnapi ünnepi mise, 
mégpedig ugyanannak a koraközépkori drámai szfne
zetú szertartásnak keretei közt, ·amelynek számára Or
léansi Teodulf már 821-ben megírta a "Gloria, laus et 
honor" kezdetú fenséges Krisztus-dicsőítő himnuszt, 
amely e körmeneU szertartásban ma is szerepel. 

Ugyancsak Virágvasárnap éneklik az első passiót, 
Jézus kínszenvedésének történetét Szent Máté szerint. 
Régente ezt az egész passiót a diákonus maga éne
kelte végig; azonban a passió hosszúsága miatt s a kö· 
zépkor dramatizáló hajlamának rnegfelelöen, a passió 
éneklését már a XI. században három énekes közt 
kezdték megosztani. Az egyik mint evangélista vagy 
kronista a passió elbeszélő részeit énekli, a másik az 
egyes szereplók vagy a tömeg mondatait adja elő, míg 



us 
a harmadik Krisztus szavait énekli. A római szertar· 
tás ezt a szokást csak a XV. században fogadta be. A.7. 
elbeszélő részt rendesen egy középhang énekli, Krisz· 
tus szavait mélyhang, a többi szerepiökét tenor; a tö· 
meg mondatait rendszerint a kar veszi át. 

A Szent Márk passióját nagykedden, a Szent Lu· 
kácsét nagyszerdán és Szent Jánosét pedig nagypén· 
teken éneklik. 

II. 

A nagyhét legfőbb része a három utolsó nap: nagy· 
csütörtök, nagypéntek és nagyszombat. Az ősegyház· 
ban ez az idő nemcsak Krisztus Urunk kínszenvedésé· 
nek emlékideje volt, hanem egyúttal a kereszténységre· 
áttérni kivánó pogányok utolsó előkészületi ideje is, 
mert a keresztséget rendszerint főként nagyszombat és 
húsvétvasárnap közti éjjelen szolgáltatták ki. 

Nagycsütörtök napján kellett a keresztelendőknek 
ünnepélyesen letenniök a hitvallást, amit a régi római 
szertartáskönyvek "redditio symbo li" ·nak, az apostoli 
hitvallás felmondásának neveznek. A nagyszerda csak 
annyiban tartozik a befejező három naphoz, amennyi· 
ben az egyházi szertartás számítása szerint minden li· 
turgikus nap voltakép az előző estével kezdődik. A 
nagycsütörtöki liturgia első része tehát az első lamen· 
tációval együtt már nagyszerdán délután folyik le, de 
ez a liturgia szerint már csütörtöknek számít. 

:erdekes félreértés csúszott be a német és magyar 
nyelvhasználatba, amikor a nagycsütörtököt a néme· 
tek Gründonnerstag·nak nevezték s ezt a magyarok 
tévesen zöldcsütörtökre fordították. Valóságban a 
Gründonnerstag nem a grün (zöld) szóból ered, hanem 
a régi greien vagy grinen szóból, amely annyit jelent 
mint sírni, gyászolni, búnbánatot tartani. A Gründon· 
nerslag helyes elnevezése tehát legföllebb gyászcsü
törtök lehetne, de semmiesetre sem zöldcsütörtök. A 
napnak ősi, már a IV. század elejétól használatos neve 
voltaképpen ez: úrvacsora csütörtöke (Feria quinta in 
coena Domini), mert ez a nap az Oltáriszentség szer-

s• 
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zésének emléknapja. Később, a XIII. században, épp 
a.zért hozták be a külön úrnapját, mert az Oltáriszent
ség szerzésének örvendező megünneplése a nagyheti 
gyász keretében szükségkép háttérbe szorult. 

A nagycsütörtöki szertartás, mint említettük, már 
az előestén, a lamentációs zsolozsmával kezdődik, más
kép Jeremiás siralmainak vagy a sötétség zsolozsmá
jának is nevezik. A lamentációs zsolozsma a nagyhét 
három utolsó napjának előestéjén szerkezetileg telje
sen egyező. Előkészületül egy háromszögalakú gyer
tyatartót állítanak fel az oltár leckeoldalára, jobbra
balra lépcsőzetesen rövidülő hét-hét sárga nyersviasz
gyertyával s a középen kimagasló egyetlen fehér 
gyertyával. A fehér gyertya Krisztust jelképezi, a többi 
gyertya pedig, amely a gyász jeléül sárgaszínű, a pró
fétákat és Krisztus tanítványait. A gyász jeléül sárgák 
a főoltár gyertyái is. Minden zsoltár végeztével egy
egy gyertyát eloltanak, annak emlékezetéül, hogyan 
hagyták el Krisztust kínszenvedésében a tanítványok 
és a nép. 

A zsolozsma első szakát a világhírű lamentáció fe
jezi be, vagyis három fejezet Jeremiás próféta meg
rázó erejű siralmaibóL E siralmakban a próféta Jeru
zsálem pusztulását siratja a babiloni fogság idején s 
az Egyház Krisztus kínszenvedésére vonatkoztatja eze
ket az évezredes siralmi dalokat. Az ősi gregorián egy 
mindössze öt hangra terjedő fenséges dallammal lé
lekrehatóan fejezi ki a szöveg megrázó elégiáját: "Mi
ként ül magárahagyottan a város, mely tele volt nép
pel, özvegyhez lett hasonlóvá a nemzetek úrnője, a 
tartományok fejedelemnője robot alá került! Sírva sír 
éjjente, könnyei folynak az arcán; nincs ki vigasztalja 
mindazok közül, akik szerették. Barátai mind cserben
hagyták és ellenségeivé lettek ... " S minden lamentá
ció végén a megrázó kiáltás: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
térj vissza a te Uradhoz Istenedhez!" A zsolozsmát be
fejező Benedictus alatt a hat oltárgyertyát is eloltják, 
valamint a templom minden lámpáját. Végül magát az 
égve maradt fehér gyertyát is az oltár mögé rejtik s 
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csak a befejező könyörgés után hozzák vissza a he
lyére. Ez a szertartás Krisztus sirbatételét, majd dicsö
séges feltámadását jelképezi. Ez a lamentációs zsolozs
mák szertartása. 

A nagycsütörtöki misében Gloriára utoljára kon
dulnak meg a harangot, hogy aztán egészen a nagy
szombati feltámadási mise Gloriájáig elnémuljanak. Ez 
a némaság is a gyászt van hivatva kifejezni. A haran
gokat és csengöket e két napon át a templomban fa
kereplők helyettesítik. Püspöki székhelyeken miseköz
ben folyik le az olajszentelés szertartása is. Mise 
után az Oltáriszentséget körmenetben viszik egy virá
gokkal ékesített mellékoltárhoz s ott elhelyezik a más
napi csonkamisére; nagypénteken ugyanis annak ki
fejezésére, hogy aznap folyt le a golgotai véres ke
resztáldozat, igazi miseáldozat nincsen, csak úgyne
vezett csonkamise. A nagycsütörtöki vecsernye után 
történik az oltárfosztás, amikor a pap egyszerű mise
ingben és lilaszinű stólával minden díszt eltávolít az 
oltárról, úgyhogy az csupaszon s üresen marad, mi
közben a papság a 21. zsoltárt mondja, azt, amelyben 
Jézusnak ruháitól való megfosztásáról van szó. Székes
egyházakban ezután a· lábmosás következik: az a meg
rendítő szertartás, amelyet már a legrégibb liturgikus 
könyvek, az úgynevezett "Ordók" is említenek, mint 
ősrégi szokást. A szerpap felolvassa a lábmosásról 
szóló evangéliumi részletet (Ján. 13, 4-17), mire a 
püspök Krisztus példájára fehér vászonkendővel köti 
körül derekát, a földre térdel, megmossa és megtörli 13 
szegény ember lábát, miközben a kar zsoltárokat éne
kel. Ugyanezt a szertartást a katolikus fejedelmek s 
maga a pápa is gyakorolja. 

III. 

A nagyheti gyász legfőbb fokát nagypénteken 
éri el, amelyen ősidők óta misét sohasem ínondottak. 
Ennek a napnak szertartáselemei ugyancsak ösrégiek. 
Igy nevezetesen a kereszt-tiszteletnek és a passió 
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éneklésének már a IV. századtól van biztos nyoma. 
A papság feketében, feltúrt miseruhában vonul az ol
tárhoz s ott egy ideig arccal a földre borulva, némán 
imádkozik. Majd a próféták írásaiból olvasnak két 
részletet s erre következik a Szent János-passió. Os
régi imádság-sorozat után a pap vagy püspök kezébe 
veszi a feketevasárnap óta letakart feszületet, az oltár 
leckeoldalán a nép felé fordulva fokozatosan leoldja 
róla a leplet s közben háromszor, mindig magasabb 
hangon énekli: "Ecce lignum crucis - Ime a kereszt 
fája, melyen a világ Udvössége függött". A leleplezett 
keresztet végül a földre fektetik s aztán a papsáR, 
majd a hivók háromszori térdhajtás után megcsókol
ják azt. Ezt követi a csonkamlse: körmenetileg elhoz
zák a mellékoltárr61 az elózónap konszekrált Szent
ostyát, miközben a VI. századból eredó, ósi "VexlJia 
regis" himnuszt éneklik: "Királyi zászló jár elói. ke
resztnek titka tündököl!" Utána a Miatyánk és Úrfel
mutatás, majd a pap áldozása következik. A csonka
mise után nálunk és Németországban az Oltáriszent
séget elhelyezik az úr sirját jelképezó dfszes mellék
oltárra, ahol nagyszombat estig, a feltámadási ünne
pélyig kitéve marad. A szentsírdfszítésnek ez a szer
tartása azonban nem hivatalos és egyetemes liturgikus 
szertartás, csak a magyar és a német nyelvterület mejl
engedett szokása. A keleti Egyházban nagypénteken 
este a Krisztus temetése nevú szertartást tartják. 

Naqyszombat napja voltakép még mindi~ gyász
nap ellészen estijl, azonban féli ~Z-meddi ll már húsvétnak 
számft, mert az óskereszténveknél eredetile~ húsvét 
éfielén tartott szertartásokat s az éfféli húsvéti misét 
késöbb nall'Vszombat rejlllelére tették át. Ezek a szer
tartások rendkivül változatosak és hosszút, hiszen va
lamikor szinte egy egész éfielt betöttöttek. 

Jeltcéoes része e szertartásoknak mindiárt leqelól 
a tazszenteMs, amikor a pap a templomon kivül tüzet 
szentet mell s a metlszentelt tűzról gyuitat1a me2 a 
templom összes gyertyáit és lámpáit, mintegy a feltá-
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madt Krisztusban való új fényre-ébredés jelképéül. 
Ennek a szertartásnak is már a XIII. században, tehát 
a mi Aranybulláok idején megvan a nyoma. A húsvéti 
gyertya ugyancsak Krisztust, a világ világosságát jel
képezi s ez a gyertya ettől a naptól fogva Áldozócsü
törtökig (vagyis Krisztus mennybemenetele napjáig) a 
főoltár mellett, az evangéliumi oldalon áll, a megdi
csőült Krisztust jelképezve. 

Ezt a szertartást, a húsvéti gyertya megáldását, kö
veti a gyönyönl ősi dallamú húsvéti himnusz, az 
Exultet éneklése "Ujjong már az ég angyali kara" -
zengi a felségesen szárnyaló ének, amelyet a gregorián 
énekm<ivészet egyik legmegragadóbb remekének tarta
nak s amely úgylátszik a legrégibb dallam, amelyról 
kótairás maradt fenn. Erre az ószövetségi Krisztus-jö
vendölések felolvasása, aztán a keresztviz megszente
lése következik, ősrégen ugyanis e napon volt ünne
pélyes keresztelés, melyre a Mindenszentek litániája 
következik, amely alatt a papság arcraborul az oltár 
lépcsőin. Csak ezután indul meg az ünnepi mise, amely
ben a Gloriára újból megszólalnak a harangok és a 
csengők, valamint az orgona is. A lecke felolvasása 
után már ünnepélyesen felhangzik a háromszoros gre
gorián Allelúja. A keleti Egyházban a nagyszombati 
liturgia még sokkal hosszabb s bár lényegében azonos 
a római szertartással, külső részleteiben még jobban 
megtartotta az ősi szokásokat. 

Nálunk és Németországban nagyszombat délután
ján tartják meg a leltdmadásl szertartást s a körmene
tet, amely épúgy mint a feldiszitett Szentsfr, nem egye
temes liturgikus szertartás. 

IV. 

Húsvét, a kereszténység legfőbb s legrégibb ün
nepe, mint Krisztus feltámadásának emléknapja a szer
tartási életben is az az öröm legfényesebb szineivel 
pompázik. Az oltárok ismét feldíszítve; eltúnt a Ula s 
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a fekete szfn mint a gyász jele s helyébe a fehér vagy 
arany, mint az öröm színe lép; az egyházi imákból s 
énekekből egyre megújuló lendülettel, szinte kifogyha
tatlan ismétlésben tör fel az Allelúja, zsidóul a. m. "Di
csértessék az Isteni" Vége többi közt a böjtnek is és 
ennek kifejezéseül lett szokásos a húsvéti ételszente
lés, nevezetesen a húsé s a tojásé, mert hiszen régeb
ben böjti időben még a tojás élvezete is tilos volt. Az 
annyira közkedvelt és népies pirostojás-festés is annak 
az ártatlan örömnek volt eredetileg kifejezője, hogy 
ime, ismét szabad tojást és húst enni, méghozzá meg
szentelt tojást és húst. A tojás megszentelésének szer
tartása benne van már a XII. század valamennyi szer
tartáskönyvében, sót a VII. századbeli Bobbiói liturgi
kuskönyv a húsvéti bárány megszentelését is ernUti 
már. Mé~ a húsvétJ öntözgetés, a "locsolás" is, leg
alább távolabbról, szintén szertartásos eredetú, mert 
hiszen húsvét volt a keresztség kiszolgáltatásának 
napja s voltakép ennek a tömegkeresztelésnek emléke 
a húsvéti locsolás népies szokása. 

A húsvéti keresztelésekkel áll történeti kapcsolat
ban a Fehérvasárnap neve is: Dominica in albis. Miért 
hfviuk a húsvét utáni első vasárnapot fehérvasárnap
nak? Talán azért-e, rnert nálunk és sokfelé többnvire 
ezen a napon vezetik a kisgyermekeket fehérruhában 
az első szentáldozáshoz? Tévedés. Ennek a névnek sok
kal mélyebb történeti eredete van. A keresztség szol
gáltatásakor ugyanis ősidőktől fogva szokás volt az 
újonnan megkeresztelteket fehér ruhába öltöztetni 
annak jeiéül, hogy a keresztség által régi búneiktól 
megtisztultak. Ma is előírás, hogy az újonnan megke
resztelt gyermekre a keresztség után fehér leplet borí
tanak rá ezekkel a szavakkal: "Accipe vestem candi· 
dam- Vedd e fehér ruhát s őrizd meg azt szeplótele
nül az ítélet napjáig". Az ősegyházban sokfelé az volt 
a szokás, hogy az újonnan kereszteltek ezt a fehér ru· 
hát egy héten át hordták s csak a húsvét utáni vasár
napon vetették le; másutt viszont csak ezen a vasár-
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napon kapták azt meg. Mindenesetre ezzel a keresz
telési fehér ruhával, annak felvételével, illetve leté
telével áll kapcsolatban a: Fehérvasárnap elnevezése. 

v. 
Vannak, akiknek a szertartások nem mondana.k 

semmit. A legtöbb ember azonban olyan, hogy emel
kedett pillanatokban s emelkedett érzelmeinek kifeje
zésére a családi, társadalmi, nemzeti s vallási életben 
szívesen nyúl külsó, felemelő szimbolumokhoz s azok
nak léleknevelő hatását szivesen engedi önmagán ér
vényesülni. Az ilyeneknek bizonnyal örömükre s gaz
dagulásukra szolgál, ha a legrégibb s legtartalomdú
sabb keresztény szertartások múvészi keretében emlé
kezhetik meg a legnagyobb s legáldásosabb események 
sorozatáról, amelyek valaha e földön lezajlottak s ame
lyekból minden keresztény polgárosodásunk, minden 
erkölcsi kultúránk, minden lelki megnyugvásunk s el
igazodásunk származik, immár közel két évezred óta. 

Ma is nagyböjtöt s nagyhetet él az emberiség; vé
res és kegyetlen háborúkban, társadalmi torzsalkodás
ban, ezer békétlenségben és hányattatásban vergődik 
a megváltott s önhibájából mégis megváltatlan társa
dalom. Ma is volna okunk lamentációkat zengeni s 
bűnbánati zsoltárokba temetkezni. Milyen jó és fel
emelő dolog: tudni, hogy amióta az elsó Nagyhét fáj
dalmas és felséges drámája lezajlott, jóakaratú embe
reknek sohasem kell olyan nagyhétbe temetkezniök, 
amelyre ne jönne húsvéti fordulat. Hogy a mi hitünk 
szerint a kereszthordozásnak legvégső stációja az 
Isten gyermekei számára a megdicsőülés. Hogy egyéni, 
szociális, nemzeti és nemzetközi vergődéseink nem 
megoldhatatlan útvesztőkben való végső eltévedésre 
vezetnek, hanem életre s feltámadásra, hacsak bele tu
dunk kapaszkodni abba a Kézbe, amely Nagypénteken 
a kereszten értünk általveretett 
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Két tábor Krlsztus körlll. 

"Hozsánna Dávid liának! áldott, 
ki az Or nevében jő/" Máté 21, 9. 

Virágvasámapra. 

Drámai látvány: Jézus bevonul Jeruzsálembe s a 
tömeg pálmaágat, olajfalombot szór és szónyeget terít 
elébe. Hozsánna annak, aki az úr nevében jön! S az 
ablakok mögött, a házak falain belül, sót az út szélén 
ott settenkedne~ az ó ellenségei is, akiket mérgesít és 
dühösít az ó diadala, a tömegek hite őbenne, a törté
nelmi útjára elinduló Krisztusország első processziója. 
Már ott forralják veszejtő terveiket, már suttognak 
és tanácskoznak egymás között, hogyan pusztíthatnák 
el ezt a gyúlölt embert, aki az ó politikai és egyéb 
terveiknek, érdekeiknek és szenvedélyeiknek útjá
ban áll. 

Ez a drámai ellentét: a Krisztus-melletti és Krisz
tus-ellenes tábornak ez az egymással farkasszemet
nézése azóta sem múlt el soha s annyi vérzivataros 
világnézeti harc után ma mintha elevenebben s el
szántabban robhanna ki az ellentét és feszültség kettó
jük közt, mint valaha. Krisztus ellenségei ma csak
ugyan táborba szálltak; már nem egyenkint hódítják 
el Krisztus híveit, hanem világakciókra indulnak s a 
történelemnek új korszakát akarják megnyitni: a töme
ges hitehagyások, egész népek Krisztustól való aposz
táziájának, a diadalmas istentelenségnek korszakát. 

Kit ne ejtene gondolkodóba a látvány, hogy azok 
a keresztény országok és népek, amelyeket Krisztus 
a pogányságból az igaz hitre meghívott s a keresz
tény kultúra áldásaiban nagyra nőni engedett, utóbb 
mégis könnyelmúen és nagy tömegekben elfordultak 
a kereszténységtáli Maguk az államok vezetói előszór 
csak meginogtak a hithez való húségükben, utóbb 
aztán az istentelenség minden őrületét szabadon en
gedték fejlődni a keresztény tőmegek romlására. 

Ma pedig az istentelen mozgalom már szinte a 
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nyakukra nó; nem is éri be egyes emberek vagy cso
portok csendes vagy hangos istentagadásával, hanem 
világmozgalommá szélesül: el akarja söpömi az útjá
ból mindazokat, akik még Istenben és Krisztusban 
hisznek. Minden kultúrát, erkölcsöt, minden keresz
tény társadalmi rendet. 

I. 

Az istentelenségnek ez a mozgalma a szalőnok
ban s a kormányzati szobákban kezdödött. A minden 
izében és intézményében keresztény középkor után 
elóször csak néhány száz vagy ezer ember fordult 
szembe a vallással, amelyben az erkölcsi szabadosság
nak meggátolóját, politikai érvényesülésüknek akadá
lyát s feszélyezójét látták. Az európai világ azért "hi
vatalosan" még nemcsak istenhivó, hanem mainapig 
nagyjából keresztény is maradt. 

Hivatalosan? Már ez sem egészen igaz, mert akár
hány európai (és amerikai) névleg keresztény ország 
van, amely hivatalosan régóta nem áll már keresztény 
talajon. Közintézményeiból száműzte a kereszténység 
mellett való hitvallástételt s fóleg iskoláiban nem 
tanítja többé a felnövekedó ifjúságot Krisztus isten
ségének hitére. Óriási változás ez a középkor éló hite 
és az újkor elsó felének elvben még mindig fenntar
tott hivatalos kereszténysége óta; retrográd lépés az 

. antik pogány sötétség felé. 
Mi magyarok ezeknek a szomorúan dekrisztiani

záló lépéseknek hatásait közvetlenül kevésbbé érez
zük, mert hiszen nálunk szerencsére a keresztény alap
nak ez a hivatalos, kifejezett elhagyása - a bolsevista 
kísérlettól eltekintve - sohasem történt meg. Köz
vetve azonban ránk is hatással van Nyug.at egyes 
népeinek ez az elkereszténytelenedése. Mert hiszen ez 
a Krisztustól elfordult irány odakünn azóta megterem
tette a maga gazdag irodalmát, társadalomszemléletét 
és erkölcsi divatjait, amelyek lassú gyúrúzéssel, de 
hovahamar hozzánk is eljutnak és itt is mind eróseb· 
ben érezhetók lesznek. 
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A felvilágosodáskori szabadgondolkodó elfordulás 
a pozitiv kereszténységtől azonban nem volt utolsó 
szava a dekrisztianizáló irányzatnak. Az újabb ateiz
mus nem dolgozik immár olyan aránylag szelíd esz
közökkel, mint a régi. Ma már nem szobabölcselők 
és kultúrateisták szövögetik hálójukat csendesen az 
Egyház s a keresztény hit körülfonására, hanem brutá
lis öklű és lázas ütemű szocialista, kommunista és 
radikális felforgatók adták ki a jelszót az istenhit és 
krisztushit gyökeres, gyors és erőszakos elfojtására. 

Ma már nem a Voltaire-ek káromló, de slílusban 
még mindig irodalmi gúnyja a divat, hanem a bomba 
és a dinamit, mely Barcelonában 200 templomot és 
számtalan kolostort röpített a levegőbe. Az a mexikói, 
moszkvai és berlini tempó, ahol egyszerűen állását 
veszti, esetleg fogolytáborba kerül, aki a fenyegetett 
hit védelmében egyetlen bátor szót emel s ahol hiva
talos, állami apparátus a maga egész súlyával veti 
magát közre az ifjúság millióinak neopaganizmussal 
való mesterséges átitatására. 

Egy új rém mered fel Európa egén; egy rém, 
amelynek komolyságával még kevesen vetnek számot: 
a tömeges hithagyásnak, az istentagadásnak mint 
tömegjelenségnek közelgő veszedelme. Ha nem vigyá
zunk, a tegnap még keresztény kultúrnépek milliói
nak nagy hányada, talán a többsége, hamarosan ép
oly pogány lesz, mint India és Kína népe. Rosszul mon
dom: pogányabb mint ezek. Mert ezek legalább a ma
guk mitológiájában hisznek, míg itt egy éra látszik 
közeledni, amely már senkiben és semmiben sem hisz 
többé. 

Ki érheti fel ésszel ennek a borzalmas dekrisztiani
zálódásnak roppant esélyeit? Ki tagadhatja annak 
abszolút komoly lehetőségét - azok után, amiket 
Spanyolországban, Franciaországban, Mexikóban, az
előtt Portugáliában s annyi másfelé láttunk? A rombo
lás kiváló taktikával dogozik, észrevétlenül rakja le 
aknáit s mire feleszmélünk, már városok, néposztá
lyok, vidékek és országok pártoltak át hozzá. A német-
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országi rosenbergi agitáció már szintén tagadja a te
remtő Istent, a "Schöpfergott"-ot s helyébe a "vért" 
és "fajt" vagy az államot nevezi istenének. 

Mi sem vagyunk más fából faragva, a mi népünk 
sincs beojtva ezekkel a behatásokkal szemben. Sajnos, 
ma már nemcsak elméletileg, hanem gyakorlati pél
dák tömegén is látjuk, hogy nem az. A veszély tehát 
komoly, közeli és fenyegető. 

Il. 

Ezzel a veszéllyel szemben pedig egészen elégte
Jen az, ami védekezés címén a mi részünkön történik. 
Mi még mindig csak a hagyományosság és megszokás 
erejére építjük fel vallásvédő reményeinket; mi még 
mindig a keresztény néptradíciók örök ingathatatlan
ságában bizakodunk. Komoly védőintézkedéseket nem
igen teszünk. lgazgatunk, üzemeskedünk, pepecselünk 
és boldogan adminisztrálunk tovább. Nem vesszük 
észre, hogy máról-holnapra a talaj csúszhat ki alólunk, 
hogy maholnap minden intézményünk alá van aknázva, 
minden tradíciónk ki van kezdve. 

Nem értjük meg a tanulságait a ténynek, hogy a 
mi népünk is, mihelyt új eszmék hatókörébe kerül, 
vagy mihelyt a balrafordulás az ő anyagi érdekeinek 
hízeleg, vajmi könnyen átsiklik a tagadók és kétel
kedők oldalára. Nem számolunk azzal, hogy a vallá
sos nevelésnek inkább csak sablonon és szoktatáson, 
semmint komoly, egyéni meggyőzésen alapuló mód
szerei máris szembeszökően elégtelenek: az ellentétes 
áramlatok közé került fiatalember, még ha kiváló egy
házi tanárok nevelték is, vajmi gyakran hamarosan 
zsákmánya lesz a kételynek, a semmiben komolyan 
hinni már nem tudó közönynek. Templom előtt még 
kalapot emel talán, de az élet komoly erkölcsi és világ
nézeti válaszútjain nem érzi magát mindörökre a ke
resztény hithez elkötelezettnek. 

Keresztény öntudatunk, vallási, így is mondhat
nám: hitvédelmi megalapozoltságunk a legtöbb esetben 
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bosszantóan és siralmasan sekélyes. Az lsten létét a 
modem ateista irányzatokkal szemben helytállóan ki
fejteni és megvédeni, a Jézusban való hitnek, a feltá
madásnak és örök életnek alapjait meggyőzően és 
megnyugtatóan felmutatni még művelt keresztényeink 
közill is vajmi kevés tudná. "Köhlerglaubel" -ahogy 
a hitetlen Strausz Dávid mondta annakidején. 

Ontudatlan, merő öröklésen és megszokottságon 
alapuló hit, amely sem a válság óráiban helyt nem 
áll, sem arra nem képesit fel, hogy a támadók, a taga
dók, a felforgalők ellenében diadalmasan, veretlenill 
és meggyőzően érvelni tudjon! 

Ijesztő vértezeUenségben nézünk szembe az öt 
világrészt módszeresen elárasztó ateista propaganda 
gőzhengereivell Végzetes optimizmussal merjük hinni, 
hogy kellő apologetikus tudással át nem itatott, ki 
nem múvelt, meg nem acélozott tömegeink helyt fog
nak állni az istentelen agitáció ravasz és körmönfont 
módszereinek pergőtüzében l 

Akinek Krisztus hite drága, aki a kereszténységet 
igazán hiszi és szereti, annak rá kell eszmélnie ezekre 
a véresen komoly problémákra s gondolkoznia kell 
azon, miként mentsük át húsvét kétezeréves hitének 
boldogságát, szilárdságát, bíztosságát az elkövetkező, 
de fenyegetett nemzedékre is. 

Ezért elemi szent kötelessége ma minden keresz
tény, minden istenhivő embemek a vallás erősítése, 
a hitbuzgalmi élet szilárditása, az elszánt harc minden 
istentelenség ellen. Katolikus akció, hitvallásos iskola, 
vallásos nevelés, vallásos házasság, minden istenká
romlásnak és vallásgúnyolásnak megbélyegzése s kö
nyörtelen üldözései vallásos sajtó és irodalomí a val
lásos önképzés minden eszközének tudatos felhaszná
lása. Ezek a közvetlen eszközök a vallásos szellem 
erősitésére a fenyegető ateista mozgalommal szemben. 

De ezen a téren nemcsak az egyeseknek, nemcsak 
az Egyháznak, hanem a társadalomnak s az államnak 
is óriási leladatai vannak. Sajnos, az államok, úgylát
szik, még egyáltalán nem látják kellőleg a veszélyt. 
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III. 

Keleten több mint húsz esztendeje ég már a 
világ. Szömyú kiterjedésú, óriás ország területén, 
százhatvannyolc millió ember élő testén végzi gonosz 
viviszekciós kisérleteit egy őrült és gyilkos társaság; 
Nyugaton is ott csóválják már gyujtogató fáklyáikat 
a moszkvai téboly kiküldöttel s a Rajnától le a Gibral
tárig maholnap mindent elönt a romboló, vörös túzár. 
S Európa mégis nyugodtan szendereg az égő házban, 
csökönyös és megtéríthetetlen gondolattalanságban 
űzi tovább kisded játékait. 

Nem értitek meg emberek, ti tudós, bölcs és 
messzenéző politikusok, nemzetek sorsának intézői? 
Nem veszitek észre, hogy minden középkori Tamer
lánnál és Dsingisz-kánnál, minden török Mohamednél 
és Szulejmánnál vérengzőbb, gonoszabb, pogányabb, 
elszántabb és megszállo~tabb pusztító esküdött itt fel 
a vesztetekrel S ha nem vigyáztok, egy emberöltőn 
belül sivataggá, orosz fegyházzá, kultúrát perzselő, 
szabadságot eltemető, emberméltóságot lebéklyózó 
pokollá sorvasztja, égeti, csekázza és bunkózza le az 
európai nemzeteket? 

Hihetetlen optimizmus, kapkodó tervtelenség, 
öregasszonyos önmagára eszmélni nem-tudás és tehe
tetlenség látszik ránk nehezedni, Európa népeire, a 
moszkvai gőzhenger, a bolsevizmus és közelgő anar
chia iszonytató veszedelmével szemben. Nem látunk, 
nem hallunk, nem eszmélünk és nem gondolkodunk. 
Nem tanulunk sem az orosz, sem a spanyol, sem a 
mexikói eseményekből. 

Egy kicsit megborzongunk tőlük, egy kicsit végig
fut a hideg a hátunkon, ha véletlenül egy-egy nagyon 
is reális tudósítás kerül a kezünkbe (s ha birjuk ideg
gel, hogy elolvassukl) - s aztán tovább megy min
den a maga útján. Egy-két kolhumusos vezércikk, egy
két kasszandrai stílusú pohárköszöntő - hálás téma, 
ki lehet használni, semmi többi-s -minden marad a 
régibent Bridzsezünk, vitázunk, pletykálunk, pártpoli· 
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tikát játszunk, kis bajokon siránkozunk, egymás kezé
ből irigyeljük el a kenyeret, -de az egy nagy, igazi, 
komoly és véresen borzalmas veszélyt nem látjuk, 
mert nem akarjuk látni. Azt a veszélyt, hogy minket 
is elönthet még az ár, a pusztító özön, amely elsöpör 
mindent, amit hitnek, morálnak, művelődésnek, tör
ténelemnek, jognak, szabadságnak és kereszténység
nek nevezünk - nem akarjuk tudomásul venni. Szen
dergünk tovább. 

Közben a lusták és korhelyek nemtörődömségé
vel biztatjuk is magunkat: ugyan, dehogy l Semmi baj! 
Majd vigyáz a rendőrség és vigyáz a hadsereg és vi
gyáz az állami - Ugyanígy hitegették magukat bol
dogabb időben a spanyolok is. Nálunk, a szent és józan 
Spanyolországban csak nem jöhet bolsevizmus! Anar
chizmus, terror, vérfürdö és szennyfürdö! Es jött! 

Vigyáz az állam? Az állam csak végrehajtója lehet 
az eszmék és elvek uralmának, s ha egyszer ezek is 
meglazulnak: ki az, aki biztosít felőle, hogy az állam
hatalom maga nem süllyed-e, mint nem egy országban 
történt, ugyancsak a felforgatók szolgaságába? 

Eppen az a kétszeresen aggasztó a mai helyzetben 
s az növeli Európa tehetetlenségél a modern Tamer
lának tatárdúló merényleteivel szemben, hogy sokan 
még mindig azt hiszik, Európa s a nemzetek a puszta 
tradíciók tehetetlenségi nyomatékának ereje által is 
megőrizhetik a bolsevista mételytől. 

Hogy a lelkek grandiózus méretü, egy vezérkari 
múvelet pontosságával megszervezett megmérgezése 
és elámítása ellenében elegendő, ha paragrafusaink 
tömegére, ezeréves tradíciók erejére, kakastollas és 
szuronyos karhatalmunkra, ügyészségünkre és rendőr
ségünkre építünk. Ha nem akarjuk belátni, hogy a 
belső méreg ellen többre, hatásosabbra van szükség: 
a lelkek immunizálására, meggyözésére, megnyerésére 
és mozgósítására az új Tamerlánok ellenében. Hogy 
enélkül minden intézkedés merö palástolás, puszta 
tüneti kezelés, sőt veszedelmes, öngyilkos önámítás. 
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IV. 

Ezen a ponton nem tehet mást a keresztény lelki
ismeret, minthogy mindenekelött vádat emel: J'accuse, 
j'accusel ... 

Vádat kell emelnünk mindenekelött az ellen a 
maradi, téves és koi·átmúlta liberalizmus ellen, amely 
annyira fél a legkonstruktívabb és legszilárdabban 
védő jobboldali erőktől, névleg az Egyházban rejlő 
ingathatatlan erőforrástól, hogy inkább behúnyja sze
mét a legborzalmasabb eshetőségek veszélye előtt, 

csak a keresztény gondolatot ne kelljen erősítenie! 
Ezek a színvak és merevülésre hajló, beskatulyázott 
fejű, vén liberálisok: lapkiadók, politikusok, profesz
szorok, vezető hivatalnokok még ma is annak az avult 
babonának a vak hívei, amely világért sem a marxiz
musban s annak minden válfajában, hanem a keresz
tény Egyházban látja a nemzetek legfőbb veszélyét. 
Le cléricalisme, voila l'ennemi! - kiáltotta egy meg
szállott tébolyultságával a XIX. század tipikusan libe
rális vezérszónoka, a francia-zsidó Gambetta, s egy 
világ hitt neki! 

Hitte azt az örült korlátoltságot, azt a hihetetlen 
önámítást és világámítást, amely ebben a képtelenül 
korlátolt jelszóban megnyilatkozik. Az imádkozó bará
tokban, a katedrálisokban, a kopottruhájú falusi papok
ban, a népmissziózó szerzetesekben sa betegápoló apá
cákban látta "az" ellenséget - a tökéletlen! - s egy 
világért nem a született felforgatókban, a tudatos nép
mérgezökben, az állam és erkölcs aláásóiban, a máglya
gyujtógatókban! Az istenhitsa Jézus-szeretet volt sze
rinte a nemzetek felforgatója s nem a marxizmus, a 
szabadkőműves aknafúrás és· a ,,szabadgondolkodó" 
anarchia! Nem siratnivaló téboly ez? 

~s nincs-e ez máig is így liberális berkekben, libe
rális szerkesztöségekben és kormányszobákban? ~g a 
fedél a fejük fölött, az egyetlen biztosan oltó s mentö 
erő a kereszténység lenne, de ök attól reszketnek, 
hogy jaj, mi lesz akkor! Mert akkor az a világrengető 

Bangha : ÖsiZegyüj lötl munkél. X X. 
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veszedelem áll elő, hogy a veszprémi püspöknek vagy 
az egri káptalannak, vagy a budai ferenceseknek, vagy 
a betegápoló irgalmas nővéreknek talál túlságosan 
megnóni a hatalmuk l 

Nemi Inkább jöjjön a vörös ár, az új tatárjárás, 
a tömegmészárlás, a gyilkos banditák és hivatásos nö
gyalázók uralma, de világért se tegyük ki magunkat 
ama bizonyos falrafestett s a valóságban sehol, soha 
nem létezett "klerikalizmus" veszélyénekl 

Inkább Sztalin, mint a pápa l Inkább Moszkva, 
csak ne Római Inkább Barcelóna és Madrid vandáljai
nak minden borzalma, csak ne kereszténység, csak ne 
papok, csak ne evangélium l 

Ez a csökönyös vakság ma az európai bolseviz
musnak legártalmasabb utásza, legveszedelmesebb 
támogatója, akaratlan szálláskészítője. 

v. 
Ha Európa keresztény népei szemében fontos az 

istentelen mozgalom megfékezése, szemébe kell néz
niök annak a kérdésnek is: hogyan történik a tömegek 
lelkének bolsevizálása? 

Mert a bolsevizmus veszedelme elsősorban nem 
tankokon és repülőgépeken, hanem a lelkek bolsevi
zálásán keresztül fenyeget. Ahol a bolsevizmus előzö
lei a lelkeket meg nem hódította, legalább egy min
denre elszánt csoportnak a lelkét, ott nem komoly a 
veszedelem. Csak ott válik azzá, ahol az emberek 
vakon hisznek benne, fanatikusan akarják az eljöve
telét. 

Ahhoz, hogy valaki - munkás vagy intellektuel 
- a lelkében bolsevikivé legyen, kettő szükséges: 
fanatikus hit a bolsevizmus elgondolásaiban és min
den erkölcsi gátlást félretevő, robbantani, ölni, gyuj
togatni és vérben gázolni kész lelkület, mihelyt az 
elgondolások megvalósításáról van szó. Téboly és 
lelkiismeretlenség, mindkettő a legnagyobb fokon: e 
nélkül nincs bolsevizmus. Teljes behódolás a marxiz-
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mus minden őrületének és tudatos félrelökése minden
nek, ami a polgári rendben becsületnek, tisztesség· 
nek, szeretetnek és emberiességnek nevezhetö, aljas
ság és rombolás az .,ügy" érdekében: ez a bolsevizált 
lelkek lélektana. 

Mármost éppen itt a probléma: hogyan lehet tiz· 
és százezreket rendszeresen megőrjíteni s ugyanakkor 
vérengző, vad bestiákká gonoszítani? Ez a bolsevista 
agitáció és néprontás hihetetlen múvészetének titka 
s m.inden sikerének kulcsa. Tisztességes és okos em
berekkel bolsevizmust csinálni nem lehet, tehát az 
emberekből előbb ki kell irtani a tisztességnek s a 
józan gondolkozásnak minden legcsekélyebb csiráját. 
Ez a jelszó. De hát hogyan teszik ezt? 

A bolsevizmus taktikája kettős: egyfelől a félre
vezetés, fanatizálás, felforgató propaganda, izgatás és 
nagyszólamú ígérgetés s másfelől: módszeres harc 
minden vallás, lelkiismeret, egyház, erkölcs, család, 
haza ellen. Minden morális megkötöttség ellen. Főleg 
és legelsősorban a vallás ellen. Addig nincs proletár
forradalom, amig a nép az Istenben hisz. A bolsevista 
vezérek ezerszer ismételgetik: .,Egyetlen lépést sem 
tehetünk addig, amíg a vallást ki nem irtjuk a nép
ből"', .,az istenhit a társadalmi forradalom legfőbb aka
dálya", .. a vallás a leggyalázatosabb dolog, ami a vilá
gon van" (Jaroszlávszkíj-Gubbelman), .,az ateizmus 
az osztályharc lényegéhez tartozik", .,szocializmus 
nincs vallásellenes harc nélkül", .,önmagát köpi le 
az, aki Istenben hisz" (Lenin) stb. 

A bolsevizmus tehát szerves egységgé nőtt az 
ateizmussat Bolsevizmus nincs ateizmus nélkül és 
harcos ateizmus sincs a lelkek bolsevizálása nélkül, 
legalább, ahol a proletárelkeseredés erre előkészíti a 
talajt. Emellett nagyszerű adottságként dolgozik a vörös 
agitáció mellett: a nép múveletlensége és elégedetlen
sége. Ezt a két félelmetesen hatékony tényezőt nem 
nehéz befogni az istentagadás szekere elé. Ha ily
képpen az alsóbb néposztályokban s az ifjúságban a 
vallásos érzületet s az istenhitet meglazitani sikerül, 

9• 
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szabad a pálya a voros forradalmi szervezkedés, a 
rombolás és pusztítás tébolya felé. 

Ezek idáig közismert dolgok. Az érthetetlen pro· 
bléma csak az: ha a modern, istenhivő társadalom eze
ket tudja, miként tűrheti mégis, hogy Moszkva út
készítői nyilt nappal, szabadon és büntetlenül folytas
sák ezt a céltudatos aknamunkát: a lelkek nagystílű 
bolsevizálását1 

Hogyan nézhetik nyugodtan az állam és a társa
dalom módszeres aláaknázását, a bolsevik1 néprontást 
és népmérgezést, az ateista és anarchista felforgatás 
előkészítését? 

Mert senki sem tagadhatja: ez történik köztünk 
is szakadatlanul. Mindössze azzal a taktikai leplezés· 
sei, amelyet a háborúban annyira megszoktullK, hogy 
zöld gallyakkal borítják be az ágyúkat és gépfegyve
reket Nem nevezik magukat nyiltan a moszkvai 
terrorlegények brutális őszinteségével bolsevizmus
nak, hanem a naivak és gyógyíthatatlanul vakok meg
tévesztésére "szociáldemokráciának". Ami a maguk 
bevallása szerint legfeljebb tempóbeli és taktikai 
különbségtétel. 

Ne értessünk félre: itt most nem mint politikai 
vagy gazdasági irányról van szó a marxizmusróL Ha· 
nem mint vallásromboló, keresztényellenes és ezzel 
együtt erkölcs- és kultúraellenes mozgalomról. 

A szociáldemokrácia a bolsevizmus előcsapata. 
Az végzi el Moszkva számára a tömegek csendes bol
sevizálását. 

A szociáldemokrácia épúgy marxizmus, épúgy 
forradalmi, épúgy proletárdiktatúrára törekvő, épúgy 
a közjót egyetlen osztály érdekének alárendelő, époly 
vallás-, morál- és hazaellenes irányzat, mint a bolse
vizmus. Módszerei valamivel európaiabbak., taktikája 
ügyesebb, tempója lassúbb, de célja époly romboló, 
mint a bolsevizmusé. 

Csak még rosszabb annyiban, hogy hazugabb és 
félrevezetőbb. "Párt" -nak nevezi magát, holott nem 
államépítő párt, hanem államrombolásra összeesküvő 
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forradalom. "Demokráciának" mondja magát, holott 
végeredményben diktatúrát akar. A "vallás magán
ügy" frázisát kintornázza, holott núnden gyerek tudja 
róla, hogy ahol éri, kültelki gúnnyal, rágalmakkal, 
erőszakkal igyekszik eltaposni a vallásos eszméket s 
intézményeket. 

A munkássággal azonosítja magát, holott a mun
kássághoz csak annyi köze, hogy ezt használja föl 
ugródeszkának, ezt tolja álarcui előtérbe, hogy a pro
letárok ú. n. diktatúrájának ürügye alatt egy piciny 
csoportnak: a nem-munkás munkásvezéreknek sze
rezze meg a politikai uralmat. Az első adott pillanat
ban pedig a moszkvai cseka-legények mellé áll. Bol
sevizálja a lelkeket: zülleszt, aljasít, jobb sorsra érde
mes munkásokat cinikus szegénylegényekké, valósá
gos gonosztevökké nevel -, mert hiszen csak azokkal 
tud dolgozni, akiket előbb a maga színvonalára ala
csonyított le. 

A keresztény állam s a keresztény európai társa
dalom súlyosan vétett az Isten törvénye ellen: elha
nyagolta kötelességeit Isten legnagyobb adománya, a 
hit és a keresztény kultúra megvédelmezése terén. 

Most aztán itt van a bolsevizmus leprája s Európa 
úgyszólva tehetetlen a lelki métely terjedésével 
szemben. 

A bolsevizmus persze nem egyetlen alakja a mo
dern istentagadásnak és Krisztus-ellenességnek. De 
egyik legveszedelmesebb és legelszántabb alakja. 
A keresztény társadalomnak azonban őrt kell állnia 
mindenfajta istentelenséggel szemben, akár a "vér és 
föld" mítosza nevében, akár a "turáni pogányság" 
örületének jelmezében közeledik. Egy az igaz Isten 
és egy a világ Megváltója; aki a kereszténység útjai
ról, mégpedig a komoly, egyházias, dogmatikus és hit
életi kereszténység útjairól letér, az Krisztust tagadja 
meg, a kárhozat ösvényére tér és ragad magával má
sokat is és vét a keresztény európai művelödés leg
mélyebb alapelvei ellen. 

Az utolsó órában szóljon a lelkünkhöz a figyel-
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meztetés: térjünk vissza Istenhez s ő is visszatér hoz
zánk! Tegyünk meg mindent, hogy az ő ügye, az ő 
országa, az ő szent neve megdicsőíttessék s megszeD
teltessék a földön, mert csak igy menekülhetünk ki 
a világtörténelem legborzalmasabb poklának, legpusz
títóbb mételyének iszonyai közülJ Állitsuk vissza 
Krisztus szelíd és boldogító uralmát a társadalom 
fölötti hogy mindenki felismerje őbenne az utat, amely 
az életre elvezet s szívvel-lélekkel csatlakozzék a 
virágvasárnapi diadalmenet örök himnuszához: Áldott, 
ki az úr nevében jöJ 

Az utolsó vacsora termében ••• 

., Vegyétek és egyétek, ez az én 
testem." Mt. 26, 26. 
Nagycsütörtökön (vagy úrnapján). 

Este van, az első nagycsütörtök estéje. A húsvéti 
előkészület vigiliája. · 

Várakozásos, titokteli, ünnepi csend borul a zsidó 
fóvárosra. Minden jeruzsálemi h'ázban, de másutt is, 
amerre csak hivő zsidók laknak, végig egész Judeán 
és Galileán, sót a Jordánon túl és Szamariában, dE'! 
még Alexandriában s a többi diaszporában is, min
denütt készen vár.ia az ünneplöket a leölt egyéves 
ht'tsvéti bárány, melynek csontját nem volt szabad 
megtömi: vérével mindenütt meekenték jelképesen a 
kapufélfákat és az ajtók felső gerendáit. 

A szertartásos passzah-lakoma a zsidók E~ptom
ból való menekülésének emlékére rendeltetett. Hála
ünnepül, amelyet évról-évre megilltek. 

A passzab csendjét ezúttal nem zavarta politikai 
harcok zaja vaev pártviszályok tülekedése. A hódító 
Róma maea kímélte az idegen valJásokat s a palesz
tinai helytartó nem zavarta a zsidók kegyeletes val
lási ünnepét. Pontius Pilátusnak csakúgy, mint a csá
szárnak magának, a római Vesta-szllzeknek s a szená
toroknak, a pénzforgató lovagoknak s a kardforgató 
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centurióknak ott messze nyugaton, kisebb gondjuk is 
nagyobb volt, minthogy e kisded keleti népnek val
lásos szertartásaival törődjenek. 

Senki a világon nem sejtette, még Jeruzsálemben 
sem, milyen hatalmas, messzenyúló, századokra ki
sugárzó események suhannak most végig a lelkiség 
történetének szinpadján abban a Sion-hegyi terem
ben, amelybe a Mester s tanítványai éppen most vo
nultak be, hogy az előírásos, szertartásos passzah
lakomát ők is elfogyasszák. A zarándokokkal teli 
nagyváros kedvtelései s örömei, harcai és sóhajai nem 
hallatszottak be idáig s a coenaculwn termének titkok
kal terhes csendjében megindulhatott a világtörténe
lem egyik legámulatosabb s legmélyebb eseménye: az 
utolsó vacsora. 

l. 

Nemcsak azért volt ez a vacsora az Udvözitő 

földi életének messze kiemelkedő eseménye, mert a 
halála előtti búcsúvacsora volt, nem is azért, mert a 
Mester itt mondotta el egyik leghosszabb megőrzött 
beszédjét, a mélységes gondolatokkal súlyos búcsú
oktatást és utána megrázó búcsúfohászát, úgynevezett 
főpapi imáját. Hanem még inkább annál a titokzatos 
rendelkezésénél fogva, amely ezen az utolsó vacsorán 
történt s amelyben Jézus búcsúzóul a legértékesebb 
örökségét hagyta ránk: saját Testének és Vérének 
csodás misztériumát. 

A Mester maga hangsúlyozta, hogy .,vágyva
vágyott" ezt a húsvétot megülni tanítványaival, mi
előtt értünk szenvedni indult. Elhatározásának egészen 
kimagaslóan ünnepi jelentősé~t, szeretetre s alázatra 
egyaránt ráalapozott jellegél hangsúlyozandó, a hiva
talos húsvéti lakoma végeztével először vizet és ken
dőt hozatott és leborulva lemosta tanítványainak lábait. 

Szokásos volt ez Keleten: a vendéglátó gazda a 
mezítláb vagy csak sarusan érkező vándor vendégei
nek lábát megmosatta. Ez azonban a szolgák feladata 
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volt. Itt az úr maga végzi el ezt a megalázó szeretet
szolgálatot. A tanítványok ámulatba esnek, Péter tilta
~ozni próbál a Mester szándéka ellen. Az úr azonban 
folytatja és befejezi müvét. 

Unnepies, csodálkozó várakozás némasága borul 
a teremre, amikor a Mester ujra letelepszik tanítvá
nyai közé. S most következik be az, ami a nagycsü
törtöknek voltaképpeni ünnepi tartalma: Jézus kezébe 
veszi a kenyeret, hálát adva megáldja s megszegi azt 
s azután tanítványainak nyujtja e szavakkal: "Vegyé
tek és egyétek, ez az én testem". S a kelyhet: "Vegyé
tek, igyatok belöle mindnyájan, mert ez az én vérem 
kelyhe, az újszövetségé, amely értetek és sokakért 
kiontatik a bűnök bocsánatára". A tanítványok néma 
ámulatban, csak lassan és részben döbbennek rá a szo· 
katlan rendelkezés mélységes tartalmára s megindul
tan, a csodálkozástól szinte kábultan lépnek egyenkint 
elő, hogy magukhoz vegyék a kenyeret, mely az úr 
teste s a bort, mely az úr vére. · 

Mi ez? Teofágia? Isten-evés? Thyeszteszi lakoma? 
Erthetetlen és értelmetlen misztérium? Bűbájosság? 
Vagy ellenkezőleg: valami páratlan jelentőségű, isteni, 
egyedülálló hittitok? Valami krisztusi nagytett, amely 
csak látszólag csekély, valóságban pedig óceánokat 
tartalmaz, óceánjait az égig hullámzó gondolatoknak, 
mélységes érzelmeknek, lélekbe fúródó inditásoknak 
s évezredekre szóló tanításoknak? 

"Vegyétek s egyétek, ez az én testem!" Hát étel 
lehet-e az lsten Fiának teste? Es ital lehet-e az ö vére? 
Táplálék, amelyet mint rendes, közönséges táplálékot 
veszünk magunkhoz, nyilván nem azért, hogy ma
gunkhoz hasonítsuk s önmagunkba forrasszuk az 
Istenembert, hanem fordítva: hogy ó hasonítson át 
magába minket és forrasszon eggyé önmagávall Táp
lálék, de amelyben a fizikai magunkhozvétel csak jel
kép és szín, érzék és képletesség; a lényeg pedig a 
lelki egyesülés és egybeforradás a fizikai vételnek 
egyszerű, kifejező szimbolumábanl 
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II. 

Krisztusnak utolsóvacsorai szavai körül késöbb 
kemény hitviták folytak, amelyeket ebben a pillanat· 
ban mellözhetünk. Bármiként érti is azonban valaki 
Jézus szavait, meg kell éreznie, hogy Krisztus itt az ó 
mihozzánk való szereleiének valami egészen külön
leges jeiét akarta adni; valami zálogot, amelyben 
különösképpen megvalósul az az ó vigasztaló ígérete, 
amelyet ugyancsak az utolsó vacsora során tett: "Nem 
hagylak árván titeket, ismét eljövök hozzátok!" A 
hivő léleknek meg kell döbbennie az Eucharisztia 
nagyszerűségén, az utolsóvacsorai rendelkezés fönsé
ges tartalmán. Az Oltáriszentség az úr utolsó, drága, 
pazar ajándéka; a legnagyobb hittitok s a legkáprá· 
zalosabb adomány, amelyet Jézus a hivő világnak 
hátrahagyott. 

Ebben a hittitokban mindenekelótt a természet
fölöttiség üli diadalát. Jézus itt újra félreérthetetlen 
vallomást tesz arról, hogy az ó országa nem e világból 
való. Nem érthető meg hétköznapi, természetes szem
pontok szerint, nem mérhetó természetes mértékkel. 
Aki Jézus világába be akar lépni, aki vele akar menni 
az ő tanainak s módszereinek útján, céljainak és igé
reteinek ösvényén, annak nem szabad a meröben em
beri okoskodás ólomlábán járni; annak rá kell hagyat
koznia Oreá, akinek országa milliószor fölöttébb áll 
mindennek, ami merö evilágiasság, érzék, testiség ~s 
nehézkesség. 

Az ö szava igazság és élet, melynek nem vet ha
tárt az emberi lét szűkössége. Az ö hatalmát nem szab
dalják körül a természet korlátai. Az ó szeretetének 
nem állít gátat az az emberi rövidlátás, amely nem 
hisz a csodában, még az Isten csodatevőképességében 
s a szeretet csodát sürgető révületében sem. 

Jézus világa elejétól végig természetfölötti világ, 
amely csak azért jelent meg a természetben, hogy azt 
a maga istenségének szféráiba emelje. Minden kisér
letezés, amely Jézusból s az evangéliumból ki akarta 
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mütózni a csodát, a természetfölöttiséget, a közveUe
nül istenit, összeomlik az evangéliumi tények fényé
ben, Jézus egyéniségének olvasztóüzemében. 

Ezzel együtt adódik a nagycsütörtök titkának, az 
Eucharisztiának másik nagy jelentősége: ez a titok a 
hit páratlan diadala. Nincs még egy hittétel, amely 
ennyire magasba emelné, ennyire az istenség köze
lébe lendítené a hivőt, mint ez. :es nincs még egy hit
tétel, amelynek hivő, hódoló elfogadása annyira kizá
rólag a kijelentő Isten szavára alapozódnék, mint ez. 

Más hittételek, mint az Isten léte, Krisztus isteni 
küldetése és istensége, a megváltás nagy tanai, ha 
túlhaladják is az érzékek tapasztalását, mégis már a 
megfontolás és megfigyelés vagy a történeti tények 
szem.lélete révén is bizonyos valószínűséget nyernek. 
Itt ellenben minden csak az lsten kijelentésére támasz
kodik; itt az érzékek semmit sem mondanak, sőt sza
vuk ellenére hódol meg az elme a kijelentő Isten 
igazmondása előtt. Nem látom, nem hallom, nem tapin
tom, nem érzem, amit hiszek, sőt: érzékeim egyene
sEm ellene mondanak s én mégis hiszem, csak azért 
s kizárólag csak azon az alapon, mert Isten az, aki 
mondta. 

Egyszerű kenyér és bor az érzékek szerint, de a 
hivő tömeg porbahull előtte s úgy imádja a7: igény
telen színek alatt alkotó Istenét; a pap magasba emeli 
úrfelmutatáskor s a tömeg térdreesve, mellét verve 
és megremegve hódol. Körmeneten viszik ki az utcára 
s a nép úrnapi gallyakat s virágokat szór elébe, gyer
tya fénylik s tömjénfüst száll, harangak zúgnak s el
ragadtatott ének zsong végig a hullámzó, ünneplő, 
ujjongó tömegen: "Udvözlégy, Oltáriszentség!" S nem
zetközi eucharisztikus kongresszusokat rendeznek a 
tiszteletére, miatta országokat, óceánokat utaznak át 
egész tömegek; nyelvek, színek, kultúrák, nemzetisé
gek minden különbözósége szélfoszlani látszik, mihclyt 
arról van szó, hogy az utolsó vacsora örökre meg
újuló csodáját kellő hódolattal és szeretettel vegye 
körül a hivek lelkesedése. 
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Mi ez mind egyéb, mint a hit páratlan diadala? 
A:z.é a hité, melyről régen megállapitották nagyszc'>
lamú hitetlen tudósok, hogy dőreség, melyről a gúny 
és lekicsinylés minden szólamával kimutatták a szel
lemeskedők és a gyűlölködők, hogy idejétmúlta ba
bonaság; azé a hité, amely a coenaculumban először 
csak pislogó kis lángként ragyogott fel, hogy késöbb 
fény- és tűztengerré szélesüljön s végig a katakombák 
hősein, a középkor városépítő s kereszteshadakba in
duló vitézein, az újkor viharai s a jelenkor szkep
szisei és templomrombolásai ellenére is izzásba ejtsen 
sok száz és millió hivót. Nemcsak az egyszerű falusi 
nénikét, hanem az egyetemi tanárt; nemcsak a fáradt 
és bölcs aggot, hanem a tüzes és csapongó ifjút; nem
csak a gyermeket, hanem az élet harcait vívó férfit is; 
minden társadalmi és müveltségi osztályt, minden kort 
és minden világrészt s átalakitsa az emberek lelküle
tét, életét, reményeit! 

Milyen világfeletti hatalom az az ember, aki ott 
ül a Sion-termének asztalfőjén s az eucharisztikus ki
jelentéseket intézi tanítványaihoz és rajtuk keresztül 
a világhoz! Milyen páratlan ura a világnak, a jövendő 
századoknak, az emberiségneki 

Nem mindenki hódol és hisz neki, igaz; de sokan, 
roppant sokan hisznek benne és hódolnak neki. Egyet
len szavára elhiszik, amit soha, semmiféle közvetlen 
tapasztalás meg nem erősít. Megrendült, alázatos, 
forró lélekkel hajolnak meg az előtt a titok előtt, 
amely annyira szokatlan és emberileg szinte hihetet
len. Hiszik évek multán, évtizedek, évszázadok mul
tánl S hinni fogják, míg a világ áll, amikor nem a 
34-ik, hanem talán a 3000-ik Eucharisztikus Világ
kongresszust üli majd a katolikus világi 

Milyen merész Isten-közelbe tudta emelni óket 
Krisztus, pusztán a szavainak isteni erejével! 

A hitnek ellenségei vannak; emberek, akik nem 
akarják, hogy Krisztus uralkodjék a lelkeken s ezek 
az emberek előbb csak gúnnyal, nagy szólamokkal, 
álokoskodással, tömegek izgatásával, ma pedig már 
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éppenséggel tőrrel, gyilokkal, bombával és petróleu
mos hordókkal küzdenek Krisztus hite s főleg az 
Oltáriszentség hite ellen és semmi annyira nem szítja 
fel gyűlöletüket, mint a templom, az oltár, a taberná
kulum! Mintha éreznék, hogy leghatalmasabb ellen
felük a hit, az embert magasba emelő, megnemesítő, 
megszilárdító és megcsendesítő hit s ez a hit sehol oly 
perzselő lánggal nem lobog, mint az Eucharisztia 
körüli 

Kárbaveszett fáradozás! Haszontalan vérengzés és 
céltalan vandalizmus! 

Közel 2000 éve próbálják már kidönteni Krisztus 
ellenségei az emberek szívéből a hitet s nem sikertilt 
nekik; megingathatnak tizet, százat, tizezret, de min
dig új hivők lépnek a hittagadók helyébe, meghiggadt, 
csalárd jelszavakból kiábrándult emberek, bölcsek, 
mélyek, gondolkodók s minden újabb katakombából, 
núnden újabb vértanukorszakból megújultan kel 
szárnyra a hit, Krisztus veretlen és verhetetlen hite! 

III. 

Am nemcsak a hit kelt szárnyra diadalmasan az 
utolsó vacsora termében, hanem egy másik lelki hata
lom is; amely még a hitnél is szentebb és istenibb, cso
dálatosabb és boldogítóbb: a szeretet. 

Nem a vér s az érzékek szerelme, nem a faj, 
a nép, a haza vagy a család szeretete csupán, amelyek 
elvégre mint természetes ösztönök, hanem a legtisz
tább s legönzetlenebb érzés, a másokat önzetlenül ma
gához ölelni, másokért áldozni, szenvedni s meghalni 
tudó szeretet. Ime, itt a megtört test, íme itt a vér, 
amely értetek ontatik; vegyétek, egyétek s igyátok! 
Legyen részetek benne, legyen a tietek, mert értetek 
lüktetett a földön, értetek ontatott a kereszten s érte
tek ömlik, hullámzik, végeláthatatlanul, kiapadhatat
lanul, kifáradhatatlanul és megállíthatatlanul az oltá
rok kelyhében, száz és százezer oltáron, száz és száz
millió hivő lelki erósftésére. 



141 

Az Eucharisztia szerzésével Krisztus valósággal 
oltárra emelte a szeretetet. Mint az Isten alkotásainak 
első és végső rezdülését, mint az úr minden múvé
nek legbensőbb rugóját mutatta fel azt a meleg, piros, 
lüktető, őnátadó érzést, amelyet szeretetnek neve
zünk s amelyről most kiderült, hogy nemcsak ben
nünk lobog és lüktet, hanem az Isten lelkét is épúgy 
és még százszor jobban eltölti, mint a mienket. Terem
tés, megváltás, megszentelés, lelkek üdvözítése, lel
kek vigasztalása, lelkek felemelése, gondviselés: mind 
a szeretet műve; Istennek minderre nem volt szük
sége; mind csak azért teszi, mert szeret minket és 
csak azért van az, akit szeret, mert mielőtt lett volna, 
ő már szerette! 

Jézus nem érzelgős, gyengédeskedő, nőies egyé
niség, hanem a férfinél is férfibb: lstenember. De 
azért hogyan megérzik rajta, utolsóvacsorai cseleke
detén, hogy szinte eleped a vágytól, hogy rajtunk 
segítsen! Mit tehetett értünk még s mit adhatott ne
künk még azon kívül, amit tett és adott? Az ö teste 
s vére nem egyedül lesz a mi kincsünkké, vele együtt 
kapjuk mindazt a vigaszt és édességet, békét és erőt, 
bátorságot s lelki tisztulást, amelyet ö és csak ó ad
hat meg nekünk. 

Emberek, mivé alakíthatna titeket ez a csodála
tos, mennyei eledel, ha igaz lélekkel vennétek s enné
tek! Ha megelevenednék bennetek az Eucharisztia 
természetfölötti ereje! Milyen szépek lennétek egy
szerre és milyen jók! Milyen bölcsek és igazságosaki 
Milyen békeszeretők és békeszerzők, kifelé és befelé! 
Milyen angyal lehetne általa az, aki ma valóságos ör
dög! Milyen tiszta a ma tisztátalan! Milyen bőkezű az, 
dk.i ma fösvény! Milyen nemes és előkelő lelkű az, 
aki ma kegyetlen és alacsony, önző és gyarló! Milyen 
erőssé lehetne a gyenge és esendő, milyen állhatatossá 
az ingatag. milyen hőssé a gyáva! 

Miért vagytok, emberek, magatoknak és ember
társaitoknak pokol a földön? Miért vagytok ragadozó 
vadállatok, mikor angyalok és Isten gyermekei lehet-



nétek? Miért vagytok koldusok, bénák, éhesek és ron
gyosak, mikor királyfiak lehetnétek? Miért vagytok 
békétlenek és háborgók, sírók és kétségbeesók, mikor 
boldogok is lehetnétek és már szinte itt a földön üdvö
zültek? 

Miért? Jaj igen, mert nem tudjátok, mi van itt el
rejtve s felhalmozva számotokra. Époly értetlenül és 
értelmetlenül nézitek Krisztus szeretetének csodáit, 
mint nézte volna egy farizeus vagy római poroszló, 
ha hirtelen bepillant a Coenaculumba! Miért? 

O jaj, apostolok; 6 jaj, Egyházi Miért nem sike
rül nektek Jézus legszebb tanait megértetni mindenki
vel, akiknek szükségük volna rál Belevinni az ó eny
hítő, gyógyító, felemelő igéit mindenk.i szfvébe, aki az 
ö segítségére rászorul - és ki nem szorul rá! Miért 
megy minden a maga gyászos útján úgy, mintha soha 
megtestesülés, megváltás, utolsó vacsora és Eucharisz
tia nem lett volna a földön? Miért, hogy az emberek 
nagyrésze tudomást sem szerez a legszebb és ~eg
drágább kincsről? 

Még azok közt is, akikre e szent adományok őr
zése és hirdetése bízva van, oly kevés a szentpáli 
vagy szentágostoni lélek, a nyiltszemü és bátorszavú 
igehirdető, meggyőzö erejü próféta sa lángeszü térítő! 
Aki ráébresztené a világot a maga vakságára s fel
rázná a dermedt világot a ráfeketülö semmiböll Fel
ragyogtatná szemükben a hit lángját s felszítaná 'szí
vükben a szeretet varázsos erejéti Az élet borzalmas 
poklában felcsillantatná az emberek elepedt pillantása 
előtt a Vigaszt és az Erót, azt az egyetlen Fényt és 
Boldogságot, az egyetlen Napot, amelyből minden igaz 
élet és öröm árad s amely nélkül, ha van is festett 
világ és talmi, görögtüzes lobogás, igazi fény és igazi 
melegség nincsen sehol l 

Nagycsütörtök estéjén szent türelmetlenség ve
gyül az áhitatomba: fel szerelnék sikoltani a fájdalom
tól, hogy nincs itt jelen az egész, üdvösségre vágyó 
világ, a titokzatos kenyér ölelése s a kehely csókja 
körüli Hogy kincsek tengere özönlik itt s az embe-



rek két lépésnyire tőle éhen vesznek s elpenészednek 
a rongyaikbanl Hogy bővizű patakok k.ristályos
tiszta csobogása kínálja a tikkadóknak az enyhü1etet 
s a szerencsétlenek és tudatlanok elcserepesedő ajak- -
kal káromolják az eget, hogy vízcseppet sem hint 
a nyelvükrel Hogy napsütötte ligetek várnak reánk, 
mi pedig hidegbe, ködbe, porba és sötétségbe mere
vedün.k.l Hogy rét- és erdőszárn önti elénk a gazdag
ságát a halhatatlanság örökzöldje s az emberek el
fakult szemmel hullanak bele a halálba, gyógyítatla
nul, oltalmazatlanul, menthetetlenül és visszatarthatat
lanull 

Oda szerelnék állani nagycsütörtök este a Sion
termének, a Coenaculumnak ajtajába s becsalogatni 
ide az embereket mind. Emberek, kiáltanám nekik, 
figyeljetek ide! Ertsétek meg, hogy szebb a fény, mint 
az árny; jobb az élet, mint a halál; fölségesebb a hit, 
mint a tagadás és gyönyörűségesebb, diadalmasabb, 
gyözede.lmesebb a szeretet, mint az önzés, a gyűlölet 
és a kétségbeesés! 

Ne fussatok az üdvösségtek elől! Ne térjetek ki 
az elöl, aki boldoggá tehet titeket! Higgyetek és '!>Ze
ressetekl Vegyétek és egyétek/ 

Először is: oly nehéz-e hinnünk benne? 
Ha az lsten mindenható, miért ne tehetett volna 

csodát? 
Ha az lsten maga a szeretet, miért ne szállhatott 

volna közénk? Hogy ilyenformán is a közelünkben le
gyen, kínszenvedésének em.lékeképpen. Hogy lelkünk 
táplálékául a kenyér és bor színe alá rejtőzzék? 

Mi van ezen lehetetlen? 
Mármost: Jézus maga nyomatékosan, határozottan 

hangoztatja, hogy "ez az ő teste" és "ez az ő vére". 
Hangoztatja, hogy ő valódi étel és italként akar a mi 
taplólékunk lenni. "Bizony, bizony, mondom nektek: 
az én testem bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal 
ital." Tehát nemcsak képletesen, nemcsak elmagyaráz
ható, átvitt, szimbolikus értelemben van ö itt jelen, 
hanem valóban, "bizonnyal". Sót azt mondja: "ha nem 
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eszilek az Emberfia testét és nem isszátok az ö vérét, 
nem lészen élet tibennetek". (Lásd Szent János evan
géliumát a 6. részben.) S az utolsó vacsorán véghez
vitt első misének, vagyis az első átváltoztatásnak is
métlését meg is hagyta apostolainak: "Ezt cselekedjé
tek az én emlékezetemre". 

Ezeken a jézusi kijelentéseken alapul a mi hitünk 
az Oltáriszentségben. 

Már az apostolok s első keresztények is így értet
ték Jézus szavait. Szent Pál első korinthusi levelében 
(l. 10, 16. kk.; 11, 23. kk.) világosan hangoztatja, hogy 
az Oltáriszentség ,.az úr teste", "az úr vére". Ugyan
így beszélnek a legősibb keresztény irodalmi emlékek 
(Antiochiai Ignác I. század, Didaché I. század, Justinus 
II. század stb.), valamint a katakombák jelképes ábrá
zolásai. Mise már az apostoli korban volt, csakhogy 
akkor még nem "misének" nevezték, hanem egysze
rűen Eucharisztiának. 

Avagy tévedtek-e az első keresztények, amikor 
Jézus szavait az Eucharisztiára értették? Nem való
színű. Jézus tudta, kiknek beszél s mikép fogják hívei 
érteni az ő határozott kijelentéseit. 

Ha nem valódi, teljes értelemben akarta volna sza
vait értetni, ezt meg kellett volna magyaráznia, mert 
különben ő maga vezette volna félre híveit. Ezer éven 
át senki másképpen nem értelmezte azokat, mint .Jézus 
valóságos jelenlétének értelmében. 

A Keresztreteszitett diadala . 

.,En pedig, ha lelemeltetem a 
löldr61, mlndenekel magamhoz von
zok." J6n. 12, 32. 

Nagypénteken. 

I. 

Azon az emlékezetes, legelső nagypénteken va
gyunk, az emberiség történetének legsötétebb reggelén. 

A zsidó főváros utcáin s terein hullámzik az em
beráradat, a föünnepre Jeruzsálembe zarándokolt vi· 
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dékiek tömege. Kürtszó harsan s kíváncsiak futnak 
össze az út mentén, amely a nagytanács gyúléshelyé
töl a római helytartó palotájáig vezet. Nagy esemény 
lehet készülőben, mert a zsidó nagytanács testületileg 
vonul ki Pilátus elé, élén a főpappal s a papi fejedel
mekkel. Egy megkötözött embert hurcolnak maguk
kal, akit fegyveres templomörök fognak közre; egy em
bert, aki sehogy sem hasonlít a gonosztevőkre, aki 
meghurcoltatásában is evilágfölötti fenséget sugároz, 
megaláztatásában is nagy és istenien nyugodt, bilin
cseiben is fejedelem. 

A farizeusok által feltüzelt tömeg heves vitába 
száll a római helytartóval; követeli, hogy ne ezt, ha
nem az útonálló Barabbást bocsássa szabadon, ezt a 
megkötözött embert pedig, Jézust, végeztesse ki. Pilá
tus visszaretten a céltalan vérengzéstől, a törvényszéki 
gyilkosságtól s bosszankodva kérdezi: Hát mi rosszat 
cselekedett ez a Jézus? Ismételten kihallgatja őt s ün
nepélyesen kijelenti, hogy semmiféle okot nem talál 
arra, hogy kivégeztesse. A tömeg azonban nem nyug
szik s tovább is Feszítsd megl-et kiáltoz. 

Pilátus azt hiszi, talán azzal lohasztja le majd a 
féktelen irigységet s gyúlöletet, hogy megostoroztatja 
Jézust. A:z. áldozatról letépik a ruhát, odakötözik öt egy 
derékig érő oszlophoz s megindul a szíjak, korbácsok 
és vesszök rettenetes záporesője a mezítelen, ártatlan 
testen. A római ostorozás igen kemény fenyíték volt, 
amibe akárhányan a hely színén belehaltak. A fél
holtra vert Jézusra aztán Pilátus vörös gúnypalástot 
teríttet s a száz sebből vérző, megköpdösött, megosto
rozott, töviskoronás élő-halottat odarángalja a nép elé, 
a pretórium tornácára. "Ecce homo··, mondja, "íme, 
hát ember még ez?"" Vagy "Nézzétek, ez hát az az em
beri" A farizeusok bosszúszomja azonban nem lohadt 
le s-a véres látványra a kívánesi és fanalizáll tömeg 
őrült csökönyösséggel kiáltja tovább: "Keresztre 
veleJ"' 

Bangha : Osszegyiljlölt muukói. X X tO 
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Pilátus végre, mikor a farizeusok politikát k.evet~ 
nek az ügybe, megretten s átadja Jézust ellenségeinek. 
Vigyétek, legyen meg a kedvetek! 

A hóhérkamrából előkerül egy ácsolatlan, durván 
egyberótt kereszt. A legkínosabb s legszégyenletesebb 
halálnem eszköze, amelyen csak egészen elvetemült 
gonosztevöket volt szabad kivégezni, azt is csak, ha 
az illető rabszolgasorsban volt. A keresztre ítéltnek 
magának kellett a keresztet a vesztőhelyre cipelnie; 
egyetlen hóhérlegény sem szennyezte volna be vele a 
kezét. Ki a városból, mert a szent város falain belül 
ily megalázó kivégzésnek nem volt helye. 

Csakhamar eléri a szörnyű menet az Agy
koponyák-hegyét, ezt a koponya-alakú kicsiny dombot, 
a vesztőhelyet. Jézus gyakran látta ezt a helyet a szem• 
közt levő Olajfák hegyéről s szívében szent illetődés
set köszöntbette előre áldozati halálának leendő szín
helyét. Most megáll a menet s Jézusról durván letépik 
a sebeibe félig beleragadt ruhát. Felállítják a keresz
tet, majd előbb kötelekkel felhúzzák és ráerősítik 
Jézust; aztán a hóhérlegények tompa, durva, hosszú 
szögeket s kalapácsokat hoznak elő s most megtörté
nik a világ legszörnyűbb gaztette: az emberek a ke
resztre szögezik a világ Megváltóját. 

Jézus kezéből-lábából, az átszakított erekből 

hosszú sugárban szökell elő a vér, miközben a ha
lálra gyötört áldozati bárány csendesen imádkozik 
kínzóiért. 

A vér aztán elfolyik s már csak lassan szivárog 
végig a megsárgult, megkékült testen, végig a durvd 
szégyenfán, le a porba. S aztán Jézus megkezdi iszo
nyatos halálos vergődését, égő testi-lelki kínban, ha
lálos szomjúságban, ezen amindennél megszégyenítöbb 
pellengéren, meztelenül, védtelenül, tehetetlenül. Há
rom órán át tart a rettentő szenvedés, ez a hősies, 

szabadakaratos szembenézés a leggyötrőbb kinnal s 
a halállal. 

De Jézus még itt sem pihen. 
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A kereszt katedrájáról utolsó, nagyjelentőségú 
szózatait intézi a világhoz. Az ellenségszeretet s a 
megbocsátás szavait. A vigasz igéit, amelyekkel egyik 
szenvedőtársát, a megtérő latort örök kegyelméról biz
tosítja. A messiási öntudat bátor szavait, amelyekkel a 
21-ik zsoltár kezdősorait önmagára vonatkoztatja. 
A szerető gondoskodás utolsó végrendelkezését, 
amellyel megtépett szívű, hétfájdalmú Édesanyját az 
egyetlen hűnek maradt tanitvány gondjaira bízza s 
viszont Anyjának kegyeibe ajánlja a. kedvenc tanít
ványt és benne jelképesen mindnyájunkat, tanítvá
nyait. Végül az Atyával való elszakíthatatlan lelki 
egységnek és bizalomnak szavait, amikor ezzel a szó
val búcsúzik a földi élettől: "Atyám, a te kezedbe 
ajánlom lelkemetl" 

És ezzel a szóval, amely megint csak zsoltárszó 
és ószövetségi jövendölés, háromórai rettenetes kín
szenvedés után, Jézus Szíve megszünt dobogni. Meg
halt az, aki a hitetlen racionalizmus szerint is a leg
nagyobb, legkiválóbb, legszebb, legbölcsebb s legtisz
tább volt, aki embert a föld valaha a színén hordott; 
s aki mi szeriotünk ennél százszor több volt: lstennek 
földreszállt, örök és mindenható Fia. 

Mi, kik hiszünk Jézus Krisztusban, azóta már 1900 
éve minden nagypénteken gyásznapot tartunk s ekkor, 
de minden áldott nap is, emlékezetünkbe idézzük ezt 
a világtörténetben egyedülálló, megfoghatatlanul ti
tokzatos halált. S 1900 év óta mindig megújuló, áhíta
tos döbbenettel kérdezzük magunktól: mit jelent a 
nagypéntek, mit jelent Jézus halála? Hogyan emeli fel 
magához a megfeszített Jézus a világot? 

Kíséreljük meg a feleletet. 

II. 

Jézus halála nem volt igazában ellenségeinek 
diadala, nem volt vakul játszó emberi szenvedélyek 
eredménye, nem volt tervszerűtlen, értelmetlen, cél-

to• 
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talan esemény, hanem Isten világmegváltó s ember
mentő szándékainak örök végzése, az emberiség meg
váltásának s az isteni igazságosság kiengesztelésének 
betetőzése. 

Jézus meghalt, mert meg akart halni értünk; ő 
ezért jött a világra s ezért lett emberré. Nemcsak ta
nítani jött mink.et, hanem megváltani s ezért szenvedni 
akart, áldozatul mutatni be önmagát értünk: önmagát 
mint embert önmagának mint Istennek. Emberiségél 
fel akarta áldozni, hogy az isteni igazságosságnak és 
fölségnek eleget tegyen az emberek bűneiért. · 

Halálában az Isten felséges tulajdonainak egész 
sora ragyog fel: a kérlelhetetlen igazságosság és szent
ség, amely nem akarja elnézni s egyszerűen elengedni 
a mi bűneinket, hanem elégtételt kívánt értük, az er
kölcsi rend helyreállítását követelte; de ugyanakkor 
az isteni irgalom is, amely az elégtétel nagy feladatát 
maga vállalta magára, minthogy mi emberek minden 
erőlködésünkkel sem nyujthattunk volna megfelelő 
elégtételt a végtelen Fölség megbántásáért 

Szent Pál ezt az igazságot igy fejezi ki a Zsidó
levélben: "Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat." Vér
ontás! Áldozati Onkéntes szenvedés a bűnért, a mások 
bűneiért! Ez volt Jézus legfőbb missziója a földön s 
ebben rejlik a kereszténység egész lényege! Adakozó 
szeretet teremtett meg minket s könyörülő, áldozatos, 
véresen szenvedő szeretet váltott meg minket az örök 
életneki 

Ez a magában elvontnak látszó, mélyen dogma
tikus gondolat ránk nézve sincs gyakorlati tanulság 
nélkül. Ha igaz, hogy vér és áldozat nélkül nincs meg
bocsátás, nincs kegyelem, nincs megváltás, akkor ebből 
ránk nézve is következik valami: az, hogy nem va
gyunk igazi keresztények, ha túlságosan félünk az ál-
dozattól és a szenvedéstől. . 

Vannak emberek, keresztények is, akik a maguk 
kényelmes életfelfogását, semmiféle áldozatra nem 
vállalkozó önzését még a vallásosságba is bele szeret-
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nék vinni. Nem azt kérdezik a vallási s egyházi élet
ben, hogy mi a kötelességük, mi az Isten parancsa, 
mi a törvény, hanem hogy mi a könnyebb, mi a kényel
mesebb, mi az érzéki hajlamaiknak megfelelőbb. 

A vallási élet megnyilatkozásaiban is nem a lényeget, 
hanem a hangulatot keresik. Nem a tartalom fontos 
nekik, hanem a forma; nem az igazság, hanem az 
egyéni élmény. Vallásosak, de csak addig, amíg a 
vallásosság áldozatba nem kerül, amíg nem követel 
nehezet s az egyéni érdekkel, pillanatnyi kedvtelésset 
evilági felfogásokkal ellenkezőt. Erkölcsösek, amig az 
erkölcs harcba nem kerül; jók, de csak addig, amíg 
komoly kísértés nem támad rájuk. 

Pedig kereszténység nincs vér és áldozat nélkül! 
Nemcsak az egész emberiségre nézve, hanem az 

egyes emberre nézve is úgyszólva minden komoly 
erkölcsi és vallási érték az áldozat jegyében fogan
tatik. A kereszténységet az apostolok szenvedései, 
fáradozásai, haláltmegvető erőfeszítései gyökereztet
ték meg a világon, s a vértanuk patakokban ömlő 
vére, kimondhatatlan szenvedése s áldozata erősítette 
meg. Az életszentség virágai csak az önmegtagadás 
és kereszthordozás tövises útján fakadnak, s a keresz
tény karitász csodái nem lettek volna lehetségesek a 
hőslelkű önfeláldozás és lemondás nagytettei nélkül. 
Jézus iskolája nem a puhányok iskolája; Jézus köve
tése nem lehet gyáva és kényeztetett emberek kedv
töltése; "aki utánam akar jönni - mondja a nagy 
kereszthordozó -, tagadja meg magát, vegye fel ke
resztjét mindennap s úgy kövessen engem!"' 

Ebből a szemszögből érthető az is, hogy az úr 
néha egészen rendkívüli áldozatokat is ró az ő gyer
mekeire s mintegy a végletekig próbára teszi az ő 
fiait. Ne csodálkozzunk ezen és ne zúgolódjunk érte! 
Nagypéntek megtanít minket ennek a misztériumnak 
megértésére is. Nemcsak az egyes emberek vétkez
nek, hanem vétkeznek a nemzetek is; vétek lehet a 
pemzetek részén már az az öntúlbecsülés is, amellyel 
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a nemzetek önmagukat hiba nélkül valónak, tökéletes
nek, uralomra hivatottnak vélik s azt hiszik, mindig 
nekik van igazuk s mindenkit gyülölni kell, aki az ő 
nemzeti önzésüknek útjába lép. 

Boldog az a nemzet, amely lsten sujtó keze alatt 
bűnbánóan veri mellét s a mások örökös okolása he
lyett magában is felkutatja s jóváteszi a hibát; amely 
mint nemzet is kiveszi részét az áldozat és elégtevő 
szenvedés kemény kötelességének teljesítéséből ... 
Amelyre nézve tehát a szenvedés nem puszta elhárít
hatatlan, kegyetlen kényszer, hanem inkább tisztító, 
javító, lelkileg tökéletesítő s gyógyító szenvedésl 

A nemzetek életében is áll az elv, hogy vér és 
áldozat nélkül nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, 
nincs megváltás! 

III. 

Jézus kereszthalála jelenti aztán az emberi nem 
tragikus, elrémítő vakságát s bűnrehajlását is. Mi em
berek, úgylátszik, egy átokverte, vakságsujtotta nem
zedék vagyunk, egy a képtelenségig esztelen s a po
koliságig megromlott fajta, hogy még az Isten Egy
szülöttének meggyilkolásától sem riadtunk vissza. 

Megöltük az Alkotónkat. Megöltük a legnagyobb 
Jótevőnket, a legigazibb barátunkat s jóakarónkat 
Megöltük azt, aki egykor bíránk lesz, akitől függ a 
boldogságunk vagy boldogtalanságunk mindörökké. 
Megöltük azt, aki mindenkinél jobban szerel minket, 
aki általunk halt meg, hogy értünk meghalhasson. 
Deicidák vagyunk, istengyilkosoki Borulj el ég s nap, 
sötétitsd el arcod, szakadjatok meg kősziklák és re
megj meg ó föld, mely ilyen szömyü népség hordo
zására vagy kárhoztatva l Deicidák, istengyilkosok 
hordozásárai 

Képtelenül dóre s esztelen tud lenni az ember. 
Egyszer járt a földön valaki, aki jó volt és igaz, 

szelíd. és tiszta, bőkezű és gazdag, nemes és irgalmas 
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szfvú, s mi siettünk elpusztítani őtl Egyszer volt a 
világnak igazi, ragyogó szövétneke s mi siettünk azt 
lelohasztani; egyszer volt igazi kincse s mi elvetettük 
magunktól; egyszer volt sírig hű barátunk s jóakarónk 
s mi őt a sírba löktük; egyszer volt a világnak Jézus 
Krisztusa, akiben minden boldogságunkat feltalálhat
tuk volna, boldogságunkat itt a földön s odatúl az örök 
életben, s mi siettünk őt a kín s a szégyen bélyegzett
jeként elveszíteni a Golgotán. 

Barabbásokat, útonállókat sietünk megmenteni az 
életnek ma is; gonosztevő zsarnokok előtt hízelegve 
bókolunk; szédelgők és ámítók előtt hiszékenyen haj
longunk s nem győzzük ámuló hódolattal hallgatni 
őket; tisztátalan, erkölcstelen teremtéseket babérlomb
bal s virágözönnel halmozunk el; csalók előtt tárjuk ki 
pénztárcán.kat és a szivünk.et - ellenben az egy igaz
nak és jónak, a legdicsl'bbnek s legaranyszívűbbnek, 
akihez képest az angyal is szennyezett s a szent is 
búnös, az Isten Fiának el kellett köztünk pusztulnia, 
mint valami céda rongynak, mint egy kitagadottnak s 
emberjogát vesztettnek. Meztelenül, megkorbácsoltan, 
megköpdösötten, halálra ítélve, fára szögezve, kilö
kelve az emberi közösségből, mint aki arra sem méltó, 
hogy egy levegőt szfvjon velünk, hogy az Isten napja 
az arcába süssönl 

Megborzadunk azok vétkén, akik az lsten Fiát 
kínhalálba adták. De meggondoljuk-e, hogy valahány
szor súlyos bűnt követünk el, mindannyiszor lényegé
ben ugyanezt a gonoszságot és eszementséget követjük 
el mi is? Mi más a bún, mint Isten Itiölése és kiüldö
zése a lelkünkből? Jézusnak újabb és újabb keresztre
feszítése a szívünkben. ahogy Szent Pál a búnt nevezi. 
Az lsten képének meggyalázása mi magunkban, elfor
dulás az Alkotótól, vakmerő kihívása örök Bíránknak, 
megtagadása egyetlen igaz barátunknak és jótevőnk
nek? Ne a farizeusokra vessünk követ, hanem önma
gunkra, mert az a legnagyobb farizeus, aki Jézust ön
szfvében talán mindennap újra keresztre feszíti a tu-
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datos, súlyos bún által, de amellett gentlemannek, 
karakternek, becsületes embernek, mi több, keresz
ténynek nevezi magát! 

IV. 

Jézus halála végül még egyet jelent: az ő hozzánk 
való kifogyhatatlan, lemérhetetlen, felfoghatatlan s 
felülmúlhatatlan szeretetét. 

Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy "na
gyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja 
barátaiért". A kereszt alatt állva szinte abba a kisér
tésbe esünk, hogy ezen az egy ponton ellentmondjunk 
a végtelen Igazságnak: Nem, Uram, van még ennél 
is nagyobb és csodálatosabb szeretet s ez az, ha valaki, 
mint Te, az életét nem a barátaiért adja oda, hanem az 
ellenségeiért, a hóhéraiért 

Te tudtad, Jézus, hogyan bánunk majd mi veled, 
milyen fogadtatást és véget készítünk neked, hogyan 
viszonozzuk a te mihozzánk való jóvoltodat. Mégsem 
riadtál vissza tőlünk s a megtestesüléstől, mégis le
jöttél közénk a földre; féltö szeretettel tártad ki karod 
s szíved a te leendő hóhéraid felé. Te előre tudtad, 
mily kevés hála és hitbuzgalom fog a szívünkben sar
jadni mindazért a jóért, amit értünk teszel, de te azért 
egyetlen kegyelmedet s egyetlen ajándékodat sem 
vontad meg tőlünk. 

Rólam is tudtad, Jézus, milyen hűtlen leszek hoz
zád, milyen könnyelmű és kényelmes, milyen hanyag 
és közömbös, milyen gyűlölködő és tisztátalan s te 
nem undorodtál meg tőlem és vársz rám és felém nyuj
tod a kezed az örvény szélén s boldog vagy, ha meg
menthetsz engem s megbocsáthatsz nekem! 

Ki ez a Jézus, ha nem a megtestesült szeretet, a 
kikristályosodott jóság, a testet öltött nemesség és 
nagylelküség, a földön járó isteni irgalom? Mit akart, 
mit keresett ő, amíg csak a földön élt, mást, mint a 
jótevést, a lélekmentést, a boldoggátevést? A betle
hemi jászolban fázó Kisdedet a hozzánk való szeretete 
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melengette, egyiptomi fut6s6ban, a nézáreti hajlék 
szegényes alacsonyságában, később az igehirdetés fára
dalmaiban mi adott neki enyhülést, jókedvet, vigaszt 
és örömet, ha nem az, hogy mindezt értünk tűrhette, 
árva lelkünk javára fordíthatta? 

Mi emelte fel földresujtott lelkét az olajfákhegyi 
vért-verejtékezésben, miben ujjongott az ostoroztatás 
közben, mi varázsolta homlokán a töviskoronát me
nyegzöi virágkoszorúvá, mi tette neki édes itallá az 
epét s ecetet, amellyel a kereszten itatták, kezében s 
lábában a szögek szúrását édes simogatássá, a gyötrő 
haláltusát sejtelmes, misztikus lelki násszá, ha nem a 
dobogó szeretet az ö hűtlen s hálátlan gyermekei 
iránt? 

Testvér, a kereszt tövében, ha mást nem, egyet 
tanulj meg s jegyezz meg magadnak halálod percéig: 
ha van szív, amely téged szeretett, Jézusé az, s ha 
van, akit viszont szerelned érdemes, Jézus az. Higgy 
benne, bízzál benne, szeresd őtl Ha eddig nem szeret
ted, magadba szállva, melledet verve, könnyesen 
bánkódva térj . meg hozzá még ma. Nézd, a kőszikla 
is megrepedt ekkora szeretet láttán, csak a te szíved 
maradna kőnél keményebb? Nézd, a gyilkosok és gú
nyolódók maguk mellüket verve tértek meg a Golgo
táról, csak te nem tudnád bűnöd bánni érte? Nézd: 
aki itt széttaposva, szétmarcangolva, szétszaggatva a 
kereszten függ, az a te szeretetedet várja s azért szen
vedett annyit, hogy te végre megszeresd ótl 

Minden feszület az ó képe s emléke: egy vért hul
lató passziflóra, egy 1900 esztendős véres nefelejcs, az 
lstenember áttört szívének feléd zengő esengése, egy 
égből szálló, szívet ostromló szeretetüzenet - s te 
mindezt meg nem értenéd? Te a legtisztább szeretet 
lángjától elfordulnál? Mondd, ha tetszik, hogy nem 
félsz a világokat kezében tartó lsten haragjától, hogy 
nem rettensz meg a poklokkal sujtó Bíró fönségétól, 
de egyet ne mondj: hogy nem tudod viszontszeretni, 
aki téged a kínhalálig szeretett. Mert ha ezt mondod, 
szörnyeteg vagy s nem ember többé! 
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,.Szent testének sebeit, 
Vérrel folyó kékeit 
Aki látja és nem sír, 
!:lő bittel az nem bírt" 

v. 
Megrendülve állunk nagypéntek reggelén az úr 

ker~sztje előtt s szívünkben felharsog a kérdés: hogyan 
van az, hogy 1900 év óta, amióta Jézus a keresztfán 
világmegváltó áldozatát bemutatta, az emberiségnek 
még mindig csak kicsiny része tette magáévá a meg
váltás nagy adományát? Az emberiségnek három
negyedrésze még ma is pogány s a keresztények közt 
is mennyi jár távol az úrtól! Hány van, aki még nagy
pénteken sem tartja érdemesnek .Jézusra gondolni, 
bűneit bánva-gyónva hozzá megtérnil Hány van, aki 
gyűlöli őt s akár ma is újra keresztre feszítené Jézust, 
ha rajta állana! 

Ha már Jézust nem ötheti meg, öli s gyilkolja az 
ő Anyaszentegyházát! 

Miért? Mert az ember tele van esztelen és bűnös 
hajlandósággal, mert azok is, akiknek a bűnösöket, 
tévelygőket, tudatlanokat Jézushoz kellene téríteniök, 
sokszor maguk is oly kevéssé szeretik Jézust. Mennyi
vel fontosabb akárhánynak közülünk a saját minden
napi kedvtelése s kényelme, a saját kicsinyessége és 
hiúsága, a saját élvezete és nagyravágyása! 

Csak rang legyen és jövedelem, étel és ital, szóra
kozás és mulatásl Jézus nem érdekel. Az. ő országa 
nem fontos. A lelkek megmentése, a világmegváltás 
gyümölcsöztetése a világ üdvözítésére nem sürgős. 
Jézus csak függjön ott minden feszületen mint esengő 
kérelem, mint sürgető felszólítás, mint fenyegető in
telem: elfordítjuk a fejünket tőle! 

Csak majd az utolsó napon, mikor Jézus már nem 
a keresztre szöRezetten, hanem fényben s hatalomban 
jön a világot ítélni, ne kérje számon tőlünk, hűtlen 
sáfároktól, a testvéreink véréti 
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Jézus a kereszten, légy te a mi életünk iránytűje, 
légy szeretetünk gyujtópontja, légy vigaszunk s erőnk 
az élet küzdelmeibenl Vonj magadhoz mindnyájunkatl 
Dicsőülj meg bennünk! Ha ismét el akar idegeniteni 
tőled a világ fagyos közönye, a te haldokló szive~ 
végső dobbanása öntsön a mi szivünkbe új hitet s új 
szereleteti 

Ha a test s az érzékek vak ösztöne kisértésbe visz 
s már-már újra ott tartanánk, hogy eladjuk a lelkünk 
örök boldogságát a bún gyönyöréért, Jézus: jusson 
eszünkbe a te haldoklásod, tűzzön reánk vérrel alá
futott szemednek utolsó pillantása s ragadjon vissza 
bennünket az örvénytől, a kárhozat útjától! Ha porba 
sujtanak az élet szenvedései, gond, fájdalom, gyász, 
reménytelenség: hulljon a te általvert szivedból új 
fény s vigasz a mi meggyötört s megpróbált szívünkbe 
s tanítson minket hósen szenvedni, ahogy te szenved
tél értünk! 

S ha majd vándorlásunk a földön véget ér s fárad
tan hajtjuk le fejünket a sírba: Jézus, légy te akkor 
is velünk, szállj le velünk a koporsó csendes zárká
jába is, lelkünket fogadd be, mint a megtért latorét, 
örökkévaló országodba és sirunk fölött virágozzon ki 
a te kereszted, mint a feltámadás és örök húsvét élet
fája! 

Krisztus a mi életünk . 

.,En azért jöttem, hogy életak le

gyen, és minél több legyen." Ján. 
10, 10. 

Húsvétra. 

A nagypénteki véres lsten-dráma lezajlott s az 
Isten-ember megfáradt, kihúlt, vértelen testét kegyes 
kezek befektették Arimatheai József sírkamrájába. 
A papi fejedelmek pecsétet tettek a sírra s őrséget 
állítottak eléje, a búsongó hívek pedig megrettenve 
oszlottak szét s szinte csak lopva mertek egy-egy órát 
tölteni a néma kősir körül. Húsvét hajnalán aztán a 
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jámbor asszonyok Jézus anyjával együtt felkereked
tek, hogy az ünnepesti sietségben csak fogyatékosan 
és sebtében végzett kegyeleti szertartásokat, az illat
szer- és áloé-hintést a holttest körül pótolják. Még 
tanakodtak útközben, miképen juthatnak majd a holt
testhez, hiszen lepecsételt kőlap fedte a sir bejáratát 
s az őrök sem engedték volna a sír bolygatását. 

Azonban időközben a csendes sírban megtörtént 
a csoda, a legnagyobb és legjelentősebb csoda, ame· 
lyet Isten a földön valaha mívelt. Az Istenember meg
dicsőült lelke visszatért az élettelen testbe s minden
ható erejével megelevenítette azt. Hatalmas robajjal 
megrendült a föld s az örök halálos félelemben támo
lyogva látták, amint titokzatos, természetfeletti erők 
hirtelen félrevetették a sziklalapot s szemet elvakító 
tündöklésben szállt ki a sírból a Feltámadott. 

Jézus, akit megöltek, akinek halálát ezrek látták, 
aki elvérzett és meghalt, akit eltemettek, a következő 
órákban s napokban ismételten megjelent tanítványai
nak, hol egynek, hol kettőnek, hol hétnek, hol tiznek, 
hol tizenegynek, hol anyjának s a jámbor asszonyok
nak, hol Mária Magdolnának külön, majd meg 500 
embernek a hegyen. Nemcsak megjelent, hanem be
szélt velük, bátorította őket, új, világtörténeti jelen
tőségü kijelentéseket tett, intézkedett, ismét teljes 
fényben ragyogtatta fel isteni bölcseségét, jóságát, 
hatalmát és fönségét. 

Ezzel a feltámadással, amelynek tanuja lett az 
egész ifjú kereszténység, Jézus beteljesítette misszió
ját a földön. Megszilárdította országát, a hit s a remény 
birodalmát, amelynek világ végezetéig nem lesz vége. 
A kétely mindörökre megszégyenült, a hitetlenség 
talaját vesztette, a kereszt győzedelmeskedett. 

A szégyen és kin fájából az a fa lett, amelyről 
Venantius Fortunatusnak a nagyhéten máig felhangzó. 
VI. századbeli himnusza oly gyönyörűen mondja, hogy 
rajta az élet elviselte a halált, hogy a halál által életet 
szerezzen: Qua ·Vita mortem pertulit, et morte vitam 
protulit. 
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Azóta az öröm es a d.iadal ünnepe húsvét. Jézus 
örök diadaláé a halálon, a Jézusból szétáradó, soha 
meg nem szűnő, millió alakban egyre megújuló, ter
mészetfölötti életé. Szenteljünk néhány percet ennek 
a gondolatnak megszívlelésére. 

I. 

Jézus feltámadása mindenekelőtt fényes diadal a 
testi halálon. 

Jézus azért jött a földre, hogy szenvedjen értünk, 
hogy halálával megölje a halált. Nemcsak önmagára 
nézve, hanem a mi számunkra is. 

Borzasztó szó a halál, a legborzasztóbbak egyike, 
amelyeket az emberi szótár ismer. Rémületes valóság, 
kíméletlen, jeges, fagyasztó vezényszó, amely előtt 

derékba csuklik a büszke ember s törpévé roskad a 
halandó gőg. Halál: kérlelhetetlen zsarnok, sötét feje
delem, fekete vadász, aki elől nem menekül a legfür
gébb lábú ember, a leggazdagabb, a legszebb, a leg
tudósabb, a legkedvesebb sem. Az édesanya sem, a 
szerelmes hitves sem, a jóbarát sem, a király sem. 
Halál: a te fakó, viaszsárga fényednél olyan halvány 
és valószínűtlen arcot ölt az egész élet; hiszen ha halál 
a vége mindennek, mi akkor csaljuk itt magWlkat; az 
c:-gész élet merő önámítás, nagyképűség, fontoskodás 
a siralomházban! A politika nevetséges hangyaboiy
sürgölődés, a kereskedelem és hadászat apró csibék 
marakodása, a tudomány pislogó éjjeli baglyok szegé
nyes fénykeresése, a szépség veszendő férgek hiú 
parádéjal 

Halál: mit ér veled szemben a fények és a sz inek 
egész kápráztató világa, ifjúság és erő, öröm és törte
tés? Te egyet intesz és sorba lekonyulnak a büszke 
fők, koronás homlokok porba hullanak, szépséges tün
dérszemek rémülethe merednek, dicsőség, bőség, hata
lom, rang és kitüntetés lomtári tárgyakká fakulnak. 
Halál: az egész emberi történelem a te birodalmad; a 
nagyok, a hősök, a hirneves emberek egész gárdája 
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ma már csak holtak varosa, Pompeji és Herculanwtl: 
elcsendesedett, elszáradt, elbomlott és elkorhadt csont
vázak szomorú országa. Hol van ma Platon és Szokra
tesz, Hannibal s a Scípiók, Caesar és Cicero, Nagy 
Károly és V. Károly, Talleyrand és Fesch, Napoleon 
és Bismarck, Pitt és Wellington, Washington és La
fayette, Goethe és Schiller, Ozanam és Ampére, Hu
nyadi és Széchenyi .... 

Ahova csak nézek a történelemben: fényes, ra
gyogó nevek, de akik e neveket hordozták, valahol a 
mélyben alusszák álmukat. Caesar s Napoleon nem 
vezetnek csatákat többé, Nagy Albert és Arnpére nem 
alkotnak többé szellemi remekeket. Por és hamu maradt 
belőlük, ha ugyan azt is régen szét nem szórta azóta 
az idő s az enyészet ... Es millió daliás ifjú és szerel
mes leány ment el azóta, és millió szem zárult le és 
millió ajak némult el és millió lázasan lüktető szív tört 
meg azóta, hogy ember jár a földön s hullott le az 
enyészet Niagara-falán, szakadatlanul s tömegesen, 
mint a Niagara tengerének núlliónyi vízcseppje, perc
perc után, évezredek óta ... Haláll Mindenütt csak 
haláll Ez az élet nem is élet, ez az élet szüntelenüJ 
arató, folytonos haláll 

S ebbe a haláltáncba belekapcsolódik mindenki P.s 
minden, ami él. En is, te is, testvér. EI fogunk menni 
innen s felettünk is felzokog egyszer a temetési ének. 
S ha csak addig volna az emberi lét vonala, őrület 
volna élni, kegyetlen öncsalás volna bízni, dőre gyer
mekesség volna bármire törekedni ... 

De hát a húsvét fejedelme nem azért sebezte 
halálra a halált, hogy a halál tovább is halálra sebez
hessen minket. Jézus nemcsak maga támadt fel, hanem 
feltámadásával megbizonyította azt az isteni igéretet, 
hogy fel fog támasztani minket is, és mindenkit: kit 
boldog életre, kit büntetésre. Kit fényre, kit gyalá
zatra. Kit örömre, kit kétségbeesésre. 

Feltámadás: hatalmas szó, még hatalmasabb, núnt 
ez a másik: halál. Feltámadási Hiszen ez annyi, mint 
az élet teljessége, soha nem szúnése, Végnélkülisége 
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s tökéietessége azok szamara, akik hisznek Jézusban 
és szeretve szolgálják őt. Ha én is ezek közé tartozom, 
akkor nekem minden jogom megvan arra, hogy bízó 
örömmel várjam ezt a feltámadást! Ez a feltámadás 
boldog lesz és dicső, mert elperzseli, lehamvasztja 
rólam, ami bennem ezen az életen át salak volt és 
nyomorúság. 

Ez a feltámadás boldog lesz és dicső, mert örök 
viszontlátást jelent azoknak, akik Istent s egymást 
szerették a földön. Boldog lesz és dicső, mert bevezet 
engem, méltatlan, kicsiny, érdemtelen embert a !~g
nagyobbak közé, akik valaha az Isten országában 
jeleskedtek, a szentek és üdvözültek közé, az emberi 
nem legigazibb hősei, legszebb virágai, leggazdagabb 
léleknábobjai közé. Ez a feltámadás boldog lesz és 
dicső, mert ott az Isten az ó végtelenségének minden 
kincsét megtárja nekem; ez a feltámadás boldog lesz 
és dicső, mert örökké fog tartani s nem lesz többé 
veszély, hogy újból elveszthetem a megnyert életet. 

O, boldog feltámadás és boldog élet, boldog hús
vét és áldott Jézus, aki morte vitam protulit, aki ál
dozatos haláloddal megnyitottad nekünk a mennyor
szágot, az életet, a feltámadást! 

II. 

Jézus feltámadása nemcsak remény nekünk, 
hanem bizonyos fokig má! ezen a földön is boldog 
beteljesedés. Hiszen nekünk, akik benne hiszünk s őt 
szolgáljuk, nem is kell a mennyországig várnunk, hogy 
természetfeletti, örök életünk legyen. Mi már itt a föl
dön bírhatjuk s élvezhetjük a kegyelemnek s istenfiú
ságnak titokzatos, halhatatlan életét, azt, amelynek 
a túlvilági mennyország már csak kifejlése és be
tetőzése. 

Az Apostol arra int, hogy mi is feltámadtunk 
Krisztussal - "consurrexistis cum Christo" s azért 
nekünk is az élet újdonságában kell járnunk: in novi
tate vitae ambulemus. Mi ez az új élet? A kegyelem 
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élete, a lélek természetfölötti virágzása az istenfiúság 
verőfényé ben. 

Élet, új élet, természetfölötti élet: vajjon mit 
jelent ez a természetes életen túl? 

Mi is az élet fogalmilag? Belülról való mozgás 
s tevékenység. A Krisztusban élő embernek kettős 
élete van: nemcsak természetes életet él, hanem te!'
mészetfelettit, krisztusit is. Csodálatos erők patakza
nak fel benne, amelyek azonban nem a test növeke
dését és izmosodását jelentik, hanem a lélekét. 
A Krisztusban élő ember a keresztség szentségében 
újra születik, az Oltáriszentség által növekszik, a bér
málásban megszilárdul, a töredelem szentségében 
megtisztul, a házasság vagy az egyházi rend szentsé
gében élethivatását avatja szentté és földfelettivé, a 
szentkenetben a betegség és a halál fájdalmait hárítja 
el a lelke útjából. 

Élet annyi, mint növekvés táplálkozás, szaporo
dás, látás, hallás, érzés, gondolkozás, akarás, szeretés, 
örvendezés. A Krisztusban élő lélek is növekszik ke
gyelemben és érdemben, táplálkozik az úr igéjéból, az 
imádságból s az Oltáriszentségből, szaporodik és ter
jeszkedik az apostolkodás által. ű is lát, mert belelát 
a kinyilatkoztatás titkaiba; ó is hall: hallja az örök 
élet biztató ígéretét; ó is érez: érzi a föléje hajló, 
eucharisztikus Jézus Szívének szeretó dobogását; ö is 
megismer: gondolkozását a legmagasabb életrégiókba 
emeli a hit által; ő is akar: akarását megedzi s meg
acélozza a kegyelem, szeretetének legméltóbb tár
gyát nyujtja az úr szeretete: ó is örvend: örvendezését 
földöntúlian széppé, maradandóvá s elpusztfthatatlanná 
avatja a mennyország biztos reménysége. 

Nézzétek a hősöket, a nagyokat a szenteket; néz
zétek a hitból élők széles társadalmát: milyen szép ez 
a jézusi élet, ez a természetfeletti tavasz, ez a menuy
országi napfény már ezen a földön! Mennyivel gazda
gabb, mint a pénzen vásárolható boldogság, a hideg és 
csalóka javak birtoka! Mennyivel tisztább, mint az 
érzékeknek kábitó, vérperzselő és ámitó gyönyörel 
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Mennyivel nemesebb, mint anút az önzés nevez érték
nek s mennyivel édesebb, mint azok az élvezetek, 
amelyekbe a mulandóság keserű ízét menthetetlenül 
belekeveri a közeledő rém l 

Jézus, add meg ezt a te természetfeletti életedet 
nekünk! Növeld bennünk s ne engedd, hogy valaha 
elveszítsük! 

III. 

Hogyan lehetséges az, hogy az élet hitvallása, a 
győzedelmes, boldogságos, dicsőséges és örökké tartó 
életé, oly kevés megértésre talál sokszor még a saját 
hívei közt is? Hogyan lehetséges, hogy az emberek, 
akik igazán nem szeretik a halált, félnek a feltáma
dás világnézetétől? Hogyan lehetséges, hogy minden 
idegszálunk s lelkünk minden rezdülése a boldogság 
után sikolt s amikor nem valami kis talmi próféta, 
nem valami Ázsiából idefutott mutatványos fakír vagy 
teozófus, hanem maga az lsten mutatja fel a tökéletes 
boldogság útját, az emberek megriadnak, fáznak, fut
nak és elbujdosnak a boldogságot kínáló lsten elótt 
s nyakig vájják fejüket a porba és iszapba? 

Másszóval: mi lehet az oka s hogyan lehetséges, 
hogy az eleven és komoly kereszténységnek, a hitéleti 
s gyakorlati katolicizmusnak olyan nehéz sora van 
ezen a világon? Hogy az egyik országban, mint valami 
gonosztevőt üldözik, templomait felrobbantják, pap
jait mészárolják, szerzeteseit rágalmazzák, a másik
ban lehetőleg visszaszorítják, kegyelemkenyérre fog
ják, tőle a tömegeket, az értelmiséget, az ifjúságot, a 
népet távoltartani törekszenek? Hogyan lehetséges 
mindez? 

Krisztus Urunk megadta erre a nagy kérdésre a 
választ, anúkor arra utalt (Ján. 8, 44.), hogy a kárhozat 
fejedelme nemcsak a rosszakaratnak az atyja, hanem 
a hazugságé, a megtévesztésé is. Az ördög hadjárata 
az Isten ellen ezen a világon: mindenekelőtt a hazug
ságok óriási útvesztőjében folytatott gerillaharc, a 
valótlanságok szívós kultusza, az emberi tévedhető-
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ség roppant arányú kihasználása a vallásos igazságok 
befeketítésére, ~iirtására, az Isten-ország elméleti 
alapjainak kidöngetésére. 

"Kezdetben volt az Ige s az Ige Istennél volt s 
Isten volt az Ige." Ennek az evangéliumnak van fordí
toHja is: az emberiség életének kezdetétól fogva vala 
a hazugság és a hazugság az ördög múve vala s az 
ördög vala a hazugság maga. Krisztus szava mellett a 
hazugság szava is ott van mindenütt, befurakodik min
denfelé, bölcseleti, természettudományi és történeti 
köntöst aggat magára, téveszmék, balhiedelmek, ferdí
tések, rágalmak özönével igyekszik megtölteni s meg
mételyezni az emberek lelkét. Tagad minden igazságot, 
pártolásába vesz minden hamisságot, rabigába hajt saj
tót, irodalmat, tudományt, múvészetet, közoktatást s ir
tózatos aratást végez a gyanútlan emberek milliói közt. 
Hanem azért a hazugságnak sohaseni olyan gyors a 
lába, hogy az igazság utól ne érné. "Zeng az úr szava 
erősen, az úr szava fenségesen. Az úr szava cédru
sokat tördel, a Libanon cédrusait összetöri az úr ... 
Tüzes lángokat szór az úr szava". (Zsolt 28, 4-7.) 
Ahova az úr szava odaér, ott hamuvá perzseli a hamis
ság papírvárait s feltündökölteti az igazság verhetet
len erejét. 

Húsvét a feltámadás ünnepe s nemcsak az úr 
teste feltámadásáé, hanem az ó igazságáé is. A sírból 
az Udvözitóvel együtt feltámadt az ó szavának győz
hetetlen ereje is. A feltámadás végleg leálcázta Krisz
tus ellenségeit, ellentmondásaikat, vádjaikat, hamis
ságaikat; napfénynél ragyogóbb tündöklésben mutatta 
be az ó istenségét. A kereszténység főleg a feltámadás 
bizonyosságán alapul, Szent Pál szerint. Ezen kell ala
pulnia a kereszténység mai diadalának is. Csakhogy 
ehhez az kell, hogy a feltámadás ténye eleven való
sággá érlelódjék bennünk, a katolikus lömegekben, a 
hitvédelmi múvelódés és a hitéleti fejlödés révén. 

Ezen a téren még súlyos kívánnivalói vannak a 
katolicizmusnak velünk, híveivel szemben. A vallás
ellenes racionalizmus s liberalizmus értett ahhoz, hogy 
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a közgondolkozAst laicizálja, iskolát, irodalma és saj· 
tója által a világnézeti sekélyességet terjessze, a 
kereszténység nagy igazságaiban való elmélyedést 
minél nehezebbé, szinte csak kiváltságos buzgalmú 
és komolyságú emberek magántanulmányává és ma· 
gánélményévé tegye. Ez az a nagy kultúrharc, amelyet 
a krisztusi kultúra ellen indított, nem Bismarck, hanem 
a Bismarckok egész légiója, a racionalizmus és a leg· 
újabb téves elméletek egész apparátusa. 

Nekünk ma ezzel az új kultúrharccal kell felven· 
nünk a küzdelmet. Dolgoznunk azon, hogy azok az 
igazságok, amelyeken nemcsak az egyéni élet minden 
szépsége, reménye, erőssége, hanem a társadalomnak 
is minden békéje, erkölcse, összhangja és egyensúlya 
nyugszik, elhomályosítatlan fényességükben tündököl
jenek ismét a közgondolkozásban. Azért kell közis
mertté tennünk a hitvédelemtan érveit, ezért kell a 
hitvallásos iskolaügyet, tudományt, irodalmat, müvé
szetet, sajtót fejlesztenünk, ezért kell szerveződmink 
a sötétség hatalmasságai ellen. 

Nem rombolni akarunk vele, hanem építeni: nem 
ártani, hanem használni: nem sötétséget terjeszteni, 
hanem ellenkezőleg: a magát világosságnak nevezö 
sötétséget foszlányokra tépni. Nem az élet jogait 
kisebbítjük vele, hanem ellenkezőleg: az igazi élet, a 
soha meg nem romló, soha el nem múló, soha elpusz
tulásba és megsemmisülésbe bele nem torkoló, boldog 
és örök életnek, a krisztusi feltámadás életének jogait 
hirdetjük s visszük a megvalósulás gyönyörű remény
ségel felé. Nem gyengftjük vele a népet s nemzetet, 
hanem ellenkezőleg, megkettőzzük annak életerejét. 

IV. 

Van azután az életnek még egy csodálatos tulaj
donsága: az, hogy megújul, sebeket behegeszt, hidnyo
kat pótol. A Jézus szerzette életnek is egyik legcsodá
latosabb tulajdonsága ez a megújulás és hiánypótlás. 

Az egyes emberek lelkében az elveszett lelkiéletet 
tt• 
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visszapótolhatja és millió lélekben csakugyan vissza 
is pótolja a kegyelem, a megtérés által, a búnbánat 
által, a feloldozás által. Milyen csodálatos, gazdag élet
megújítás ezl És milyen titokzalosak az érvényesü~ 
léseil 

Egyiket mint Tarzusi Pált, az üldözök sorából 
hódítja át s pillanat alatt, mint a villám járja át egész 
mivoltát; a másikat az érzéki mámor rabbilincseiból 
szabadítja fel hirtelen, ·mínt a nagy Hippói Ágostont, 
harmadikat a szkepszisból s abszolút hitközönyből 

támaszt életre, mint a strassburgi zsidó bankárfiút, 
Ratisbonnet, a késöbb szentéletú papot, negyediket li 

történelmi vagy filozófiai tanulmányok útján, mint 
Onno Kloppot, Hurtert, Newmant vagy Chestertont, 
ötödiket az irodalmi álistenekböl kiábrándult csömör 
és föleszmélés révén, mint Papinit ·s egy sereg újkori 
francia írót és költöt. Ezt egy váratlan sorscsapás, egy 
gyászeset, azt egy húséges jóbarát figyelmeztető szava, 
emezt a katolikus hitvédelemtan erős érvei, amazt a 
katolikus morál és aszkézis hótiszta fehérsége vagy a 
liturgia megrázó fölsége s bája által tériti Istenhez ... 

Ki tudná szerét-számát, ahogyan a gyógyító s 
térítő kegyelem a lelkek ezreiben érvényesül! 

A katolikus egyházban a húsvéti idöszak különö
sen is ennek a nagy életpótlásnak korszaka, amikor 
Jézus kegyelme a húsvéti gyónás és áldozás révén 
millió és millió elszáradt, letört ágba önt új életnedve
ket s illeszti be őket ismét az ő törzsének örökké ele
ven fájába. O, hány lelki halottat támasztottál fel e 
napokban s hetekben, feltámadó s halottakat támasztó 
Jézusi Hány tékozló fiúnak lettél ismét hazavezetó, 
irgalmazó atyjal Hány betegnek orvosal Hány éhező
nek kenyérszaporítójal Hány elfáradtnak s elgyengült
nek megszilárditójal 

O, folytasd Uram, ezt a te csodálatos halott
támasztó múvedet a te gyarló és búnrehajló gyerme
keid közöttl Varázsold ismét virágzó kertekké a leta
rolt, elgázolt vadonokat; támassz új palotákat a romok
ból; fakassz új rügyezést, új virágzást, új gyümölcs-
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termést a korhadásnak indult fákon; temetök fölött 
pezsdfts új életet; búnök sirjából serkentsd életre a 
lelki halottakati 

v. 
Ez a halott-támasztó, gazdag és duzzadó élet Jézus

ból nemcsak az egyes emberekre árad állandóan, 
hanem az Egyház egész testébe is és nehéz megmon
dani, van-e a világtörténetnek tanulságosabb, meg
lepőbb, gondolkodóba ejtöbb jelensége, mint az a 
csendes, belső, egyre megújuló élet, amelyet Jézus az 
ő titokzatos testében, az ő Anyaszentegyházában szün
telenül létesít. 

Hosszas volna, ha ezt a gondolatot az egyháztör
ténet nagy távtatán részletesen keresztül akarnók 
most vezetni. De bizonyos, hogy az Egyházban min
denkor két párhuzamosan érvényesülö áram kering: 
az emberi és az isteni erők árama. Az emberieké áilan
dóan lefelé húzza az Egyházat, az istenieké fölfelé. 
Az emberi erők romlást igyekeznek belevinni Jézus 
múvébe, és Jézus az, aki a kegyelemnek erejével állan
dóan felszínre emeli s minden emberi gyarlóság elle
nére diadalra juttatja benne az isteni elemet. 

Ha az emberi elemet nézem az Egyházban. meg
döbbenek: mennyi elégtelenség, ingadozás, hútlenség! 
Alig távozott el közülünk az úr, máris felüti fejét a 
hívek közt a Simon Mágusok eretneksége, a kapzsiság 
és hiúság, a lelki szempontoknak emberi érdekekkel 
való elkeverése. Alig telik el száz év az Udvözftő 
halála óta, s a fiatal kereszténységnek belviszályok
kal, eretnekekkel kell küzdenie: dokétákkal, ebio
nitákkal, gnosztikusokkal, hamarosan utána a mani
cheistákkal s késöbb a vallásszakadással, a csökö
nyösök, fanatikusok, félrebeszélők, pártoskodók 
hadával. 

Magában az Egyházban a szentek mellett ott van
nak a nem szentek, a vértanuk mellett a kényelmesek, 
a hitvallók mellett a megalkuvók, a hősök mellett a 
gyávák, a lapsi, az elbukók. 
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A középkor elsö felében egész virágkoszorúja 
alakul ki a keresztény államoknak, de a szent királyok 
mellett csakhamár ott vannak a despoták, az inveszti· 
túrások is, a Krisztus Egyházát királyok szolgálójának 
tekintők. Kialakul az egyik legszebb keresztény intéz
mény: a szerzetesség, de a századok folyamán ide is 
beszüremkedik a földies szellem s meglazitja a fegyel
met. Jön a nagyszerű keresztény lovagkor, jönnek az 
e.szmei lelkesedésből fogant keresztesháborúk, de a 
lovagi intézmény elfajul s a keresztesek seregei rabló
hadakká alacsonyodnak. A papi rendbe is beférkőzik 
a romlás, a püspöki székeken gyakran méltatlanok, 
gyengék, tehetetlenek ülnek s az emberinek az Isten 
dolgai fölé helyezése felhatol néha a pápai trónig. 

Az újkor szomorú vallási letörései nem lettek 
volna lehetségesek, ha az Egyház emberi elemében nem 
kaptak volna lábra azok az eltévelyedések, amelyek
nek gallikanizmus, jozefinizmus, febronianizmus a 
nevük. Hányszor volt, hogy az egyháziak túlságosan 
is meghajoltak a fejedelmi önkény előtt, túlságosan 
<'Sak a fényt s a külső biztonságot keresték, túlságosan 
csak a megszokottat, a hagyományosat nézték s :t 
dörömbölő, újszerű lelkipásztori feladatokat alig vet
ték figyelembe. Jaj, milyen gyenge az ember, még 
akkor is, amikor az Isten gondolatait képviseli a 
földön l 

Viszont amilyen elszomoritó az emberi elemnek ez 
a folytonos felszínre tolakodása még az Egyház életé
ben is, éppen olyan felemelő s ámulatbaejtő a másik, 
párhuzamos áramnak, az isteni erőhatásoknak meg 
nem szúnő keringése az Egyházbani Az Isten a rossz
ból is jót hozott ki, az emberi gyengeségben is istl!ni 
eszméket őrzött. A haeresisek csak arra voltak jók, 
hogy a tespedéstől óvják az Egyházat. A tévtanitó!t 
elJenében az egyházatyák s egyháztanítók imponáló 
kara fejlődött hatalmas rajvonallá, s a tévedések cáfo
lata közben megszületett Krisztus tanitásának tudom.\ 
nyos rendszeresitése, a keresztény teológia. Az elbu· 
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kók, a hitehagyottak számát bőven felülmúlta mindig 
a szentek és vértanuk bámulatosan szaporodó serege. 

Az önzés és emberi hiúság betolakodásával szem
ben újra meg újra felragyogott az Egyházban a kere~z
tény lemondás, a karitász, a bűnbánat és önfeláldozás 
millió lelki csodája, tündöklő hősiessége. Az egyház
tipró fejedelmek és politikusok megacélozták az Egy· 
ház szabadságának bátor és nagylelkű védóit. A szer
zetesi intézmények minden ellanitadását új meg új 
alapítások, cluny-i reformok, szakadatlan mélyülés és 
tökéletesülés váltották fel s a lovagi eszményeknek 
lelki sikon biztosítottak újszerű, többé el nem akadó 
fejlődést. 

A gyenge lelkű papok, főpapok és pápák ellené
ben szent papok, püspökök és pápák, új apostolok, 
egyháztanítók, hősök és hithirdetők támadtak s főleg 
a trienti és a vatikáni zsinat révén egészen új, pom· 
pázó tavaszt teremtettek a lombhullás helyébe. A XIX. 
századnak elóterében álló vallásközöny szintén inkább 
csak látszat volt, az előtér szemfényvesztő játéka, 
amely mögött szerény és szinte láthatatlan, de pazar
vizű kegyelmi források patakzoltak fel s készítették 
elő azt a vallási újjáéledést, amelynek ma mindeu 
világrészen s éppen a szellemi arisztokrácia köreib~n 
kétségtelenül tanui vagyunk. 

úgy látszik, Jézus nem akarja, hogy az emberi 
elem a maga botlásaival, bűneivel, dőreségével valaha 
kihaljon az Egyházban, s megengedi, hogy az emberi 
elemnek hibái folytán bizony néha rengeteg baj és 
betegség származzék a lelkek birodalmában. T al án 
azért engedi meg mindezt, hogy el ne bizzuk magun
kat 8 hogy Egyházának csodálatos virágzása ne emberi 
múnek, hanem az ember szellemi fogyatékossá~án 
keresztül érvényesülő kegyelem alakításának lássék. 
De ugyanakkor percre sem engedi elapadni Egyházá· 
ban az isteni elemnek állandóan termékenyitó kútfejeit 
s évszázadról-évszázadra, korszakról-korszakra, fejlő· 
dési állomásról fejlődési állomásra megbizonyitja raj-
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tunk az ő feltámasztó s éltető hatalmát, amint a7.t ötök 
időkre meg is ígérte: ,.A pokol kapui nem veszn!')k eröt 
az én Egyházamon!" 

* 
Fnnek a sokszerü, gazdag feltámadásnak únnepe 

a húsvét s nemcsak ünnepe, hanem folyton megújuló 
ígérete. Húsvétkor kegyelemteljes, boldog ünnepet, 
alleluját kívánunk egymásnak. Van okunk rá' Alle
luja! Hiszen mi a Feltámadottnak tanítványai, tehát 
az f:let eljegyzettjei vagyunk. Alleluja: siralomházban 
ülünk, de tudjuk, hogy nem fogunk elpusztulni. Alle
luja: betegek vagyunk, de akikre biztos gyógyulás 
vár. Alleluja: kicsinyek vagyunk, de bennünk isteni 
nagyság esirája ragyog fel. Alleluja: koldusok va
gyunk, de akik felé királyi örökség integet. A!leluja: 
szolgák vagyunk, de akiken a fiúváfogadás csodája 
hamarosan teljesül. Alleluja: boldog húsvétosok, mi, 
könnyek közt mosolygók, pálmalengetők, virágko.;zo
rúsok, örök élet hercegfiai, Jézus örököstársai! 

Alleluja, örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt, 
s minket is feltámaszt majd egyszer az utolsó napon! 

A búsvéti gyónás-áldozás kötelessége • 

., Vevé a kenyeret, és megáldd 
és nekik nyujld és megnyilának az 
6 szemeik." Luk. 24, 30-31. 

Húsvéthétfön. 

Húsvét táján a IV. lateráni egyetemes zsinat 
(1215) rendelete s az Egyházi Törvénykönyv előírása 
értelmében a katolikus embernek két szentséghez kell 
járulnia: a töredelem szentségéhez s az Oltáriszentség
hez. Más szóval: ilyenkor minden katolikusnak meg 
kell gyónnia s meg kell áldoznia. Főképpen ennek a 
kettős kötelességnek teljesítésén vagy nem teljesíté
sén szoktuk megállapítani, hogy valaki komoly, gya
korló, aktív katolikus-e, vagy nem. A zsúfolt gyón
tatószékek s a nagyszámú áldozó, különösen a húsvét 
előtti hetekben, mutatja, hogy hivő katolikusainknak 



. 169 

igen jelentékeny része kész örömmel teljesiti ezt a 
kettős, szent kötelességet. Fájdalom, viszont sokan, 
nagyon sokan elhanyagolják, néha hosszú éveken át 
elmulasztják e kötelesség teljesítését. 

Ennek a kötelességmulasztásnak különböző okai 
vannak. Nem szólok azokról, akik csak névleg kato
likusok, valójában pedig semmiféle vallást nem gya
korolnak, sőt talán hitetlenek és az Egyház ellenségei. 
Nem szólok azokról sem, akiknek lelkét megfertőzték 
az egyházellenes felfogások vagy az a hitközöny, 
amelybe környezetük, olvasmányaik, mások rossz 
példája ringatta őket. Vagy az az idegen, protestáns 
eredetű felfogás, amely sok katolikus ember lelkébe 
is beszüremkedett, mintha a gyónás a keresztény élet
ben felesleges, az áldozás lényegtelen dolog lenne. 

Merő papiros-katolicizmus az, amely azt hiszi: 
az is elég, ha valaki hisz az egy Istenben és keresz
ténynek nevezi magát, beéri néhány Miatyánkkal, 
néhány kenetes szólammal, áldással-békességgel; de 
minden pozitivumot, minden parancsot, egyháztör
vényt, szentséget mellőz és fölöslegesnek ítél. Sajnos, 
vannak aztán ezeken az álkatolikusokon kívül sokan 
olyanok is, akik egyébként hivő s vallásukat amúgy 
szerető katolikusok, talán misére is járnak, csak éppen 
a húsvéti gyónás-áldozástól maradoznak el. Vajjon 
miért? 

Ennek az elmaradozásnak egyik legfőbb oka a 
kényelem és feledékenység. Ma nincsen kedvem, 
nincs hangulatom hozzá, mondja akármelyik, mikor a 
húsvét ideje elközeleg; majd a jövő hetek egyikében. 
No, ráérek még, gondolja magában húsvétkor; elég, 
ha Szentháromság vasárnapjáig elvégzem a gyónást
áldozást. Akkor aztán esetleg közbejön megint valami, 
s a húsvéti gyónás arra az évre végérvényesen elma
rad. A következő esztendőben meg már azért is halo
gatja az ilyen ember a gyónást, mert resteli, hogy 
tavaly lemaradt s most már a multévi gyónás-áldozás 
elhanyagolásával is vádolnia kellene magát. Ez újabb 
okot ad neki a halogatásra s igy marad el a szentsé-
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gek vétele évről-évre, néha minden különösebb rossz
akarat nélkül, néha 30-40 éven át. 

A másiknál a· fő akadály a bánat hiánya. Bánat 
nélkül tudvalevőleg nincs érvényes gyónás, és bánat 
viszont nincs megtérési szándék nélkül s komoly erős
fogadás nélkül. Már most akárhány embernél itt a 
bibi. Gyónni csak meggyónna, de javulni nincs szán
déka. Aki pl. nem akar bizonyos búnös szenvedélyek 
dédelgetésérő l, tiltott élvezetek- folytatásáról lemon
dani, aki nem akarja a jogtalanul szerzett vagy meg
tartott vagyont visszaadni, haragosával megbékülni, 
törvénytelen házasságát rendbehozni, az természete
sen lapul és húzódozik a gyóntatószék mellől s nem 
egyszer azzal hitegeti magát, hogy elég lesz majd a 
halál előtt meggyónnia. Ez persze szintén nem mindig 
sikerül, hiszen elég sok esetben hirtelen halál a szo
morú büntetése ennek a tusakodásnak az isteni kegye
lem ellen. 

Végül vannak, akik merőben azért maradnak 
el a gyónástól. mert félnek tőle. A gyónás nagy 
magunkbaszállást jelent, komolyságot, megalázkodást, 
leszámolást a multtal. A gyónás amolyan lelki fürdö 
s ahogy vannak emberek, főleg gyermekek, akik fél
nek s fáznak a hideg víztól s a mosakodástól. úgy 
vannak emberek is, akik inkább tovább hordják a 
lelkükön a bún szennyét, minthogy erőt vegyenek 
magunkon s legyőZV'e minden huzódozást, tisztára 
mossák a lelküket. Az emberek kevélyek s akárhány 
inkább tovább cipeli a bún átkát a lelkén, semhogy 
levetve minden gögösködést, alázatosan, megtört szfv
vel odatérdeljen a búnbevallás és búnbocsátás ke
gyelmi törvényszéke elé s Isten bocsánatát keresse. 

E megtévedésekkel szemben lássuk csak röviden, 
miért is szép és nagyszerú dolog a gyónás, áldozás, 
miért kell azt lelkes meggyőződéssel elvégeznünk. 
Hadd erősödjön meg e megfontolás által bennünk, hit
életet élőkben is ennek a két szentségnek szeretete és 
nagyrabecsülése s hadd okuljon belőle az is, aki eddig 
idegenül nézte ezt a kettős, szent, húsvéti kötelességet. 
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Jó katolikus ember a húsvéti gyónás·áldozáshoz 
örömmel járul mindenekelótt azért, mert itt komoly 
parancsról, kötelességről van szó. Ha egyszer a töre
delmet s az Oltáriszentséget az úr Jézus rendelte, ha 
ó akarja, hogy fóleg e két szentség által újítsuk meg 
magunkban s növeljük a kegyelem életét, akkor ko
moly katolikus ember szemében ez az ó akarata egye
dül is elég indíték. 

A parancs parancs. Nem mondhatod, hogy jó ke
resztény vagy, ha nem teszed meg, amit az Úristen 
parancsol. Hiába hivalkozol talán arra, hogy nem 
érzed a szükségét, hogy téged a gyónás nem elégil ki 
stb. Hiába hivalkozol arra, hogy hiszel, hogy imád
kozol, talán jót is teszel a felebarátaiddal, hogy jó 
hazafi és becsületes ember vagy. Ez mind szép és szük
séges, de nem elég. Ha lsten parancsa az, hogy gyón
jál és áldozzál is, nem lehetsz lstennek hüséges gyer
meke, ha meg nem teszed, amit ó tóled parancs alak
jában kíván. 

Már most, hogy lsten parancsolja-e ezt? Ebben 
józanul semmi kétséged nem lehet. Parancsolja az 
Isten kétféleképpen: egyenesen és az Egyház által. 
Kezdjük ez utóbbival, az egyházi paranccsal. 

Itt pet:sze mindjárt baj van azokkal az idegen ha
tások alá került katolikusokkal, akiknek az Egyház 
parancsa nem imponál. Akik azt hiszik, az Egyház 
csak valami magántársaság, klerikális alakulat, a pa
pok és püspökök magánegyesülete, amely parancsol
gat ugyan, de amelynek nem kell szótfogadni. 

Ezt az egyházfogalmat azonban meg kell javítani, 
mert ez ellentétben van Jézus rendeléseiveL Az Egy
ház nem magán-társaság, nem emberi szervezet, ha
nem Krisztus titokzatos teste és az igazsdg oszlopa és 
szildrd alapja. Az Egyház az a test, amely által Krisz
tus, a fej, a földön müködik. Az Egyháznak Krisztus 
adta meg a lélekkormányzati jogot, amidön az egész 
hívónyáj legeltetését legfóbb fokon Péterre ruházta. 
"Aki titeket hallgat, engem hallgat s aki titeket meg
vet, engem vet meg." (Luk. 10, 16.) Az oldó és kótó 
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hatalom, melyet Jézus az ő Egyházára hagyott, nem
csak. bűnbocsánati hatalmat, hanem általában kor
mányzati és törvényhozó hatalmat jelent. Más szóval 
ez annyi, hogy amit az Egyház a lelkünk érdekében 
parancsol, amit a vallási és kegyelmi életre vonat
kozólag előír, azt Jézus nevében és megbízásából 
teszi, azt tehát visszavezethetőleg maga Jézus akarja, 
parancsolja, sürgeti. Ha az Egyházat megvetem, Jézus 
szava szerint "pogány és vámos" vagyok, azaz ki
rekesztem magam Jézus kegyelméből s az Isten orszá
gából. 

Ahogy nem lehetek jó magyar hazafi, ha az állam 
törvényeit megvetem, úgy nem lehetek jó keresztény 
sem, ha az Egyház törvényeit semmibe veszem. Tehát 
az az egy tény, hogy az Egyház a húsvéti gyónást és 
áldozást súlyos parancsként előírja, hivő katolikus
nak elegendő arra, hogy benne Isten törvényét s aka
ratát ismerje fel. 

Nincs igazuk azoknak, akik az egyes egyházi eló
irásokkal szemben, pl. a tiltott könyvek, vagy a há
zasság, vagy akár a halotthamvasztás kérdésében 
minduntalan kl akarják oktatni az Egyházat, hogy dog
matikai szü.kségesség-e ennek vagy annak az egyházi 
törvénynek a fenntartása. Hivő katolikusnak elég, ha 
az Egyház valamit parancsol; ő abban máris Isten ren
delését látja s gyermeki szeretettel, lelkes együttérzés
sel azonnal melléje áll. 

Az Egyház parancsa magában is elég volna a hús
véti kettős kötelesség megállapítására. Azonban to
vább is van; a gyónás és áldozás egyenesen krisztusi 
előírás. Igy mindenekelőtt a gyónás. 

Evangéliumismerő ember előtt nem lehet kétsé
ges, hogy Krisztus Urunk húsvét estéjén tanítványai
nak. (s természetesen azoknak is, akik az ő apostoli 
hivatalukat öröklik) megadta a bűnbocsátó és bún
fenntartó hatalmat: "Akiknek megbocsátjátok bűnei
ket, megbocsáttatnak nekik s akiknek megtartjátok, 
meg vannak tartva". (Ján. 20, 23.) Más szóval: Jézus 
az Egyházra bízta, hogy kegyelmi törvényszéket léte-
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sitsen s azontúl ő döntsön Jézus nevében a bünök alól 
való feloldozás vagy fel nem oldozás felől. Jézus ren
delése értelmében tehát mindenkinek, aki az lstentól 
bűnbocsánatot akar kapni, az Egyház bűnbocsátó 
fórumához kell fordulnia, máskép nincs bűnbocsánat 
s így nincs üdvösség sem számára. 

Igy hitte és gyakorolta ezt az ősegyház is; ebben 
nincs semmi kétség. Az ősegyházban külön amiatt 
támadtak eretnekségek, mert egyes túlzók helytelení
tették, hogy az Egyház a töredelem szentségében min
den bűnt, még a legnagyobbakat is megbocsátja. A ma
nicheusok a II. században és a novatianusok a III-ban 
azért váltak ki az Egyházból, mert szeriotük erkölcsi 
lazaságra vezetett az, hogy az Egyház még bizonyos 
nagy bűnöket is, mint a bálványimádást, házasság
törést és gyilkosságot, feloldozott. Sőt az ősegyház
ban, mint tudjuk, nemcsak magángyónás volt, hanem 
nyilvános gyónás is, bár ez az utóbbi minden való
színűség szerint már nem tartozott a szentség lényegé
hez, hanem inkább elégtételi, jóvátételi, vezeklési jel
legű volt. 

Hasonlókép tudjuk, hogy az Oltáriszentséget Jé
zus szerezte. Aki egyszer elfogulatlanul elolvassa a 
Szent János evangéliumának 6-ik fejezetét s összeveti 
azt az utolsó vacsora igéivel és Szent Pálnak I. Ko
rinthusi levelével (11, 23-31), az nem kételkedhetik 
benne, hogy Jézus az Oltáriszentséget, az ő kenyér 
s bor színe alá rejtett szent testét s vérét tette meg 
azzá a titokzatos eróforrássá, amelyen keresztül ben
nünket az ő megváltói kegyelmeiben részesíteni akar. 
"Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok 
az ó vérét, nem leszen élet tibennetek." (Jn. 6, 54.) 
"Aki nem eszi az én testemet s nem issza az én vére
met, abban nem leszen élet", mondja Jézus. Mert "az 
én testem bizonnyal étel s az én vérem bizonnyal 
itali" 

Lehet-e ennél világosabban szólni? Itt nyiltan ki 
van mondva, hogy áldozás nélkül nincs üdvösség. 
Nem lehetek eleven tag Jézus testén, nem lehetek 
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szólóvesszó rajta mint örök szólótón, ha az ó szent 
testének s vérének vétele által nem élesztems tápJá
lom magamban az ó boldogító s erősítő közösségét. 
Enélkül száraz venyige vagyok, melyet letörnek, amely 
lehull a szólőtőról, amelyet összekötnek s tűzre dob
nak. (Jn. 15, 6.) 

Ha tehát vétkes ember vagyok - s ki tagadhatná 
magáról, hogy vétkes ő is? -, akkor a bűneim bocsá
natára igénybe kell vennem a töredelem Jézus ren
delte szentségét. S ha gyenge, bűnrehajló ember va
gyok - és ki tagadhatná magáról, hogy ó is az? -, 
akkor a lelkem táplálására, erősítésére, kegyelemmel 
eitöltésére magamhoz kell vennem az Or szent testét 
és vérét, ahogy ő ezt oly nyomatékosan sürgette s 
elrendelte. 

Lehet, hogy nem hiszek Jézusban, hogy nem va
gyok keresztény. De hogy az ó világos rendelkezéseit 
félrelökjem s akkor mégis kereszténynek nevezzem 
magam, az nem lehet, az egyszerű önámítás. 

A töredelem szentségéhez járulnom, vagyis gyón
nom tehát kell, és áldoznom is kell; ezt Jézus akarja. 
Az Egyház csak Jézus parancsát ismétli és sürgeti; 
mindössze azt a minimumot határozza meg, hogy mi
kor, hányszor, mily alkalommal kell e Jézus rendelte 
szentségekhez járulnom: legalább egyszer egy évben, 
húsvét táján. 

A kötelesség tehát világos és félreérthetetlen. 
Azonban szomorú vallásosság volna az, amely 

csak parancsokra hallgatna és csak azt nézné, mi a 
szigorú kötelesség; mi az, ami nélkül bűnt követünk 
el s elkárhozunk. Bún, pokol emlegetésével kelljen a 
keresztényt a mennyei Atyához csalogatni? A Jézus
ban hivő s az ó kegyelmét őszintén sóvárgó lélek nem 
rideg parancsot keres, hanem a gyónásnak és áldo
zásnak főleg a belső szépsége, gazdag kegyelmi tar. 
talma, nagyszerű lelki hatásai indítják arra, hogy 
.Jézusnak ezzel a két felséges ajándékával örömmel és 
gyakran éljen. Nem is csak egyszer egy évben, hanem 
amikor csak alkalma van rá. 
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Mert hát mi is az a gyónás és az az áldozás? A két 
legszebb ajándék, amivel bennünket Jézus megajándé
kozott. A gyónás a legnagyobb rossztól szabadít meg 
minket. Mi a legnagyobb rossz a világon? A szegény
ség? Dehogy! A betegség? Nem! A gyász? Még az 
sem! A becsületünk elvesztése? Nem. A legnagyobb 
baj és veszteség az, ha az Istent elveszítjük a bún 
által. 

A legnagyobb szegénység az, ha lsten kegyelmét 
tékozoljuk el. A legpusztítóbb betegség az, ha a lel
künk kórságos. Magának az életnek elvesztése sem 
olyan kár, mondja az Udvözítö maga, mint amikor a 
lelkünket döntjük kárhozatba. A bűn a lélek fekélye, 
hontalansága, irányvesztése, halálos nyavalyája, mely 
az lsten szemében útálatossá, gyűlöletessé tesz min
ket s örök büntetésre méltóvá. 

Mily szörnyű szavakkal írja le az evangélium 
azokat az örök büntetéseket, amelyek azokra várnak 
odatúl, akik búnben halnak meg! Kételkedtek a pokol 
létezésében? De az örök igazság szavát nem lehet 
megváltoztatni. Pokol van s akkor a bún, amely a 
poklot maga után vonja, csakugyan a legborzasztóbb 
teher, ami az ember lelkét nyomhatja. Ha mindenedet 
elvesztetted: apádat, anyádat, gyermekeidet, felesége
det, vagyonodat, házadat, hazádat, becsületedet az 
emberek elótt, állásodat, kenyeredet, egészségedet, ez 
még mind összevéve sem olyan rossz, mintha csak 
egyetlenegy súlyos bún terheli a lelkedet. Ha minden 
összeesküszik ellened: emberek és elemek, ha koldus 
vagy és rongyokban jársz, ha megfagysz az út szélén, 
ha fekélyeidet, mint az evangéliumi Lázárét, kutyák 
nyalják, ha nyársen sütögetnek, mint a vértanukat, ha 
börtönt és rabszolgaságot kell elviselned évekhosszán, 
ha halálraítélnek s kivégeznek: ez még mindig nem 
olyan nagy baj és kár, mintha egyetlenegy súlyos 
búnnek a terhe nyom. 

Lehet, hogy a vallástalan ember ezt nem érzi, 
talán kiveri fejéból az lsten gondolatát, nem gondol 
a halál utáni számadásra s az örök sorsra, csak a má-
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nak él. De aki hisz, az tudja, hogy nem lehet borzal
masabb sors, mint Isten ellenségének lenni l Az ilyen 
ember érzi is a lelkén az átok súlyát; jártában-kelté
ben, néha még álmában is felriad s reszketve gondol 
a szömyű adósságára, amit elóbb-utóbb meg kell fizet
nie "az utolsó fillérig". Ez a bűntudat, ez a szörnyű 
adósságérzés megkeseriti minden szórakozását, min
den örömét, elrabolja minden nyugalmát. 

Már most Jézus, aki tudta a mi lelkünk nagy 
gyengeségét, gyógyszerül a bűn ellen kigondolta s 
legszebb húsvéti ajándékul elénk állította a törede
lem szentségét. Oszinte, mély megbánás, javulási szán
dék, alázatos bűnbevallás és a pap feloldozó szava: 
"én téged feloldozlak bűneidtól az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében", s akkor megtörténik a leg
nagyobb csoda, a legbámulatosabb halott-támasztás: 
a bűnös mint megigazult áll fel a gyónószékból, az 
Isten ellenségéból ismét Isten kedves gyermeke lett, 
a tékozló fiúból boldog hazatalált, a lelkileg leprás
ból, betegból, kórságosból, kárhozatravalóból Isten 
házának egészséges és teljesjogú polgára. 

Lehet-e ennél szebb és boldogabb változás? 
Sokszor kérdezem magamtól: vajjon van-e igazi 

hitük azoknak a katolikusoknak, akik tudják, mit 
jelent a gyónás és mégis húzódaznak tőle? Tudják ök 
vajjon, ki az Isten, mi a lélek, mi az örökkévalóság, 
örök mennyország és örök pokol? Tudják, mi a bűn 
s mily rettenetes itélet fenyegeti azokat, kik maka
csul megmaradnak a bűn állapotában? Hivó és gon
dolkozó emberek ezek? Bajosan. Mert tudni a veszélyt, 
látni az örvényt, amelybe rohanunk, látni a rnentö
eszközt is, amelynek elérését az Isten könyörületes
sége oly könnyűvé tette - és mégsem nyúlni utána, 
hanem megmaradni a halálos veszedelemben puszta 
lustaságból, kényelemből, gondatlanságból, ez vagy 
az öngyilkosságnál is megdöbbentöbb őrület, vagy a 
hitnek végleges elalvása, kihűlése a lélekben. 

Tudod-e, szegény bűnös, mit nyersz te a feloldo
zás által? 
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Gondold, hogy beteg vagy, hónapok óta nem sziv
tad a szabad levegőt, állapotod egyre rosszabbodott, 
a halál csiráját hordtad a testedben, szinte nem volt 
már remény a felépülésedhez. S egyszercsak arra éb
redsz, hogy hirtelen meggyógyultál. Minden lázad 
elmúlt, minden sebed behegedt, minden tagod ismét 
ép. Ugyanígy jársz a gyónás és feloldozás által. 

Vagy gondold el: adós vagy, anyagi gondok s 
terhek nyomnak, már nem tudod, honnan teremtsd elő 
a kamatokat s adósságod terhe még csak egyre nó. 
A hitelező a törvény szigorával fenyeget, el fogsz 
veszteni mindent, a fejed alól húzzák ki a párnát, nem 
lesz egyetlen filléred sem a tieid eltartására. S akkor 
a hitelezöd egy szép nap azt mondja: Elengedem min
den tartozásodat, nem kell fizetned semmit, sót még 
én ajándékozlak meg bóségesen s a fiammá, örökö
sömmé fogadlak ... 

Nos, a földi hitelezők, a kereskedők és bankok 
ritkán beszélnek így, de az Isten így beszél. Mindössze 
azt a semmiséget kívánja tőled, hogy kegyeskedjél 
kinyujtani a kezedet a pazar, a megmentő ajándékért. 
S te nem teszed, te még erre is kényelmes vagy J Csak 
hadd vesszen minden, csak hadd jöjjön a nyomor s 
a kétségbeesés, de te nem vagy hajlandó - nem is 
mondom: segíts magadon, mert hiszen itt erről sincs 
szó, hanem csak megtűrni és kegyesen elfogadni azt, 
hogy az Irgalmas Szamaritánus segítsen rajtad! Hát 
ember, eszes lény vagy te még? J::s tudod-e, hiszed-e, 
mi az: Isten ellenségének vagy Isten gyermekének 
lenni? 

Vagy gondold el: halálra ítélt ember vagy. Ki
mondták fölötted a végzést minden fokon: méltó vagy 
a halálra. Nincs emberi fórum, amely kegyelmet sze
rezhetne neked. Ki fognak végezni s te máris a sira
lomházban ülsz. A halálnak minden rettenete, a bitó
nak minden szégyene mint hollófekete árnyék suhog 
az öntudatod fölött: akárhová tekintesz, nincs menek
vés, nincs reménység. S akkor egyszerre csoda törté
nik s valami váratlan békehírnök kegyelmet, mene-

Bangha : Osszep;yüj lött munkái. X X. 
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külést, sőt dicsőséget s felmagasztaltatást hirdet ne~ 
ked. Bilincsed lehull, börtönöd ajtaja kitárul s te ismét 
élhetsz, szabadon, boldogan, családod tagjai közöttl 
Mindössze alá kell ímod, hogy elfogadod a felmentő 
végzést és előzőleg persze magadba kell szállnod és 
szent bánattal ígémed, hogy többé nem követed el 
azt, ami miatt a halálbüntetést magadra vontad. Me
lyik halálra ítélt nem fogadná kitörő, ájuló örömmel 
ezt az üdvözítő fordulatot? Melyik.-e? Te, testvér, aki 
még akkor is inkább megmaradsz a börtön sötétjében 
s a bilincsben, amikor tudod, hogy innen az út már 
csak. a vesztőhelyre visz, ha magadba nem szállsz s a 
mentöjobbot meg nem ragadod! 

Vagy hogy evangéliumi példázatot hozzak.: bá
rány vagy, aki eltévelyedtél a nyájból, aki elhagytad 
a lelked pásztorát s most bojtorjánba, tövisbe kerül
tél, meredély szélére siklottál s most örvények fenye
getnek alul, tépő, fogvicsorító farkasok jobbról-balról 
s a tövis felvérzi a tested, a félelem és magadrahagya
tottság égeti a lelked ... Es akkor a Jó Pásztor, aki 
utánad ment a pusztaságba s leereszkedett éretted a 
meredély szikláján, a málló-hulló köomladékok közé, 
ki akar menteni, meg akar gyógyítani s vigasztalni, 
haza akar vinni a biztonságos béke helyére. Kinyujtja 
utánad karját. De nem, te ellököd, te nem akarsz tudni 
róla, neked a farkasok inkább kellenek s az örvény 
mélyén leselkedő halál kívánatosabb, mint a Jó Pász
tor mentö keze, szerető ölelése, gyógyító gondos
kodása! 

Tékozló fiú lettél, messze elkerültél az atyai ház
tól, vad idegenben éhséget szenvedtél, sertések őrévé 
szegödtél, irigyelted még az állatot is, mert neked 
már moslékot sem adtak többé ... S akkor megtudtad, 
hogy atyád várton-vár, könnyezve epekedik utánad, 
lesi az országutat, nem kerül-e elő rajta valahol 
messze az ő bútlen és hálátlan fia, hogy akkor azon
nal eléje fusson, összeölelje, lecsókolja róla a port, a 
szennyet, a verejtéket s bevezesse ismét, egyetlen 
zokszó nélkül, megbocsátó szeretettel az atyai házba 
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s új köntöst öltessen rád s új sarut a lábadra s gyűrút 
az ujjadra s lakomául leölesse számodra, ó nem is a 
hízott állatot, hanem a saját örök, áldozatra szánt 
Fiát . . . De nem, te hallani sem akarsz róla, neked 
nem kell a bocsánat s a visszafogadtatás, nem kell 
az atyai ház melege, derüje, édessége, békessége, 
neked tovább is csak a buja élet s a rabszolgaélet kell, 
a sertések társasága, a hontalanság és elsorvadás. 

Hát ember, mondd: van neked ép eszed? :Es főleg: 
van hited, ha ilyen kincset, ilyen jótéteményt ily 
könnyelműen s ily érzéketlenül ellöksz magadtól? 

S még ez sem lllindeni Ha a húsvéti gyónás a leg
nagyobb rossztól szabadít meg minket, viszont a hús
véti áldozás meg a legnagyobb jóban részesít, amit a 
földön el tudunk képzelni. A szeDtáldozásban Jézus 
testét-vérét vesszük magunkhoz eledelként a lelkünk 
táplálására. 

Megint azt kell kérdeznem: tudod, testvér, mit 
jelent ez? 

Az áldozás jelenti mindenelőtt a legnagyobb 
istenközelséget, a legbensőbb egyesülést Istennel, 
amely a földön lehetséges. lsten mindenütt jelen van 
s különösen is jelen van a lelkünkben a Szentlélek
nek bennünk lakó kegyelme által. De sohasem oly tel
jesen, oly mindenestül, oly megható s érezhető köz
vetlenséggel, mint itt. Az áldozás személyes találkozás 
Jézussal, az ő édes ránkborulása, belénk szállása, szí
vünkbe hullása. A szentáldozás boldog pillanataiban 
a Teremtő csókját érezzük égni a homlokunkon, Jézus 
Szivét érezzük dobogni a szívünkön, tiszta szent vérét 
érezzük az ereinkbe átömleni. 

Vakmerőnek hangzanak e kitételek? Egyik sem 
vakmerőbb, mint amit ő maga használ: "Ez az én tes
tem, egyétek; ez az én vérem, igyátok!" Az anya csak 
tejével táplálja gyermekét, Jézus a vérévell Más csak 
a gondjait, szeretetét ajándékozza oda kicsinyeinek, 
Jézus önmagát adja, mindenestül. A megtestesülésben 
elrejtette istenségét, hogy meg ne riadjunk az ő föl
ségétől; itt még az emberségét is elrejti, hogy ne vona-

t2• 
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kodjunk táplálék, eledel gyanánt egyenesen magunk
hoz venni, szinte magunkba forrasztani. A szentáldo
zás után az Ö véré piroslik arcunkon, az ö édes, tiszta
ságos teste nemesíti meg testünket. Altala vérroko
naivá válunk a Háromszemélyű Istennek, benne a 
mennyország tartja bevonulását a mi földiségünk sze
gényes betlehemi istállójába. 

Lehet-e nagyobb leereszkedést csak elgondolni is, 
teljesebb Isten-leszállást, s az ember részén felségesebb 
magasbaszállást? Ha a világ legelókelőbb fejedelme, 
legszebb és leggazdagabb embere jelentené be nálunk 
látogatását, nemde örülnénk neki? Nemde buzgó gond
dal diszítenők fel jövetele elébe a házunkat s eldicse·· 
kednénk vele minden ismerősünknek: képzeljétek, 
milyen hallatlan tisztesség éri a házunkati Itt pedig 
nem földi király, nem mulandó kincsek és veszendő 
bájak birtokosa készül betérni hozzánk, hanem az Isten 
Fia maga. S mi mit teszünk? Eltorlaszoljuk az útját! 
Hátat fordítunk neki l Ki üzenjük a cseléddel, hogy 
nem vagyunk otthon a számára. Hát nem eszement 
viselkedés ez? 

Es ha még csak maga és üres kézzel jönne! De 
nem, magával hozza adományait is, éppenséggel azo
kat az adományokat, amikre nekünk oly régtól s oly 
égetően szükségünk van. 

Mi kell nekünk inkább, mint vigasz, béke, bátorí
tás ezekben a rettenetes, nehéz időkben 1 Mi kell job
ban, mint eleven hit, amely az örök javakat pillana
tig sem téveszti szem előtt s egy hitetlen és hitközö
nyös világban fensőséges, keresztény, krisztusi gon
dolkodásra tanít? Mire van inkább szükségünk s mi
nek vagyunk jobban híjával, mint a lelki erőnek, ellen
állóképességnek a mindenfelől ránk törö kísértésekkel 
szemben 1 Tisztaságnak egy érzéki lázban égő világ 
közepén, szeretetnek a gyűlölet és irígység lángcsóvái 
között, szociális igazságosságnak az önzés és versen
gés poklában? Állhatatosságnak a jóban, éberségnek 
a veszedelmek között, a bűnbánat szellemének a multM 
tal s a reménynek a jövővel szemben. Mindezt Jézus 
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nyujtja nekünk az Oltáriszentség által. :es csak az 
által. Aki nem eszi az ő testét, mondja ő maga, abban 
nem leszen élet, azon nem tud érvényesülni az ő gyó
gyító, talpraállftó, erőtadó, izmosító, vigasztaló ke
gyessége. 

:es mi mégis mit teszünk? Mintha bizony nagyon 
is gazdagok volnánk lelki erőben, vigaszban, hitben, 
reményben, szeretetben, szociális igazságérzetben, er
kölcsi tisztaságban, ellökjük magunktól a minden erők 
örök forrását, minden gyógyszer mennyei osztogató
ját. Megint csak azt kell mondanom: nem esztelenség-e 
ez, de a legfőbb fokon? 

:es nemcsak esztelenség, hanem hálátlanság is és 
alacsony lélekre valló érzéketlenség. Visszautasítani 
az Istent! Az ő legszebb ajándékait, az ő leggyengé
debb, legleereszkedöbb szeretetétl Jézus testét s vérét! 
Minden más leköt és érdekel, csak ő nem! Onthatja 
a vérét a Golgotán, mi oda se nézünk. Kínálhatja az 
élet kenyerét, a mennyei vigasságak kelyhét, mi vál
lat vonva suhanunk, lopódzunk tovább. A kártya fon
tosabb, a főzés fontosabb, a meccs, a politika, a heve
rés fontosabb, az emberek fontosabbak, de még az álla
tok is, még az oktalan tárgyak is, mint lsten, lélek, 
örök élet. 

Hát emberek vagyunk mi még? Keresztények? 
S akkor még nekünk, akik ilyen vakmerően hív

juk ki Isten büntetését önmagunk ellen, van merszünk 
odaállni s nagyképűen arról vitatkozni, lehetséges-e 
a pokol és van-e az Istennek joga örök pokollal suj
tani azokat, akik ennyi isteni jótéteményt ilyen sértő 
és csökönyös módon visszautasítottak? Nem, Uram! 
távol legyen tőlünk ekkora farizeusság! 

Húsvéti ajándékaidat kínáló, rajtunk szánakozó, 
lelkünket mindenáron megmenteni szomjazó Jézus! 
Nem, mi nem leszünk ilyen esztelenek és hálátlanok, 
hanem szeretettel fogadjuk szereteted pazar ajándé
kaiti Minket ne korbácscsapással kelljen űzni a jóra; 
mi a húsvéti szent időt örömmel felhasználjuk arra, 
hogy nem is egyszer, hanem többször s azután is 
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minél gyakrabban éljünk a bűnbocsánat kegyelmi 
ajándékaival és az Eucharisztia szentségévell 

A görögök regéje szerint Narcisszus gyönyörű 
szép ifjú volt s midön egyszer a tó tükrében az ön
maga képmását meglátta, annyira beleszeretett e kép
másba, hogy ölelésére lehajolt a vízre s addig hajolt, 
mfg a vízbe merült s a habok elnyelték. Ennek a halál
nak emléke volna a monda szerint a fehér nárcisz-virág. 
Egy miszti.k.us lelkületű spanyol költönö a XVII. szá
zadban ebből a regéból oltáriszentségi drámát alkotott 
,.El Divino Narciso" eimmel. A drámában Jézus az a 
ménnyei szépség, aki bennünk emberekben saját kép
mását ismerve fel, lehajolt hozzánk s irántunk való 
szeretetböl a halálba ment értünk. De halálának helyén 
fehér virág támadt: az Oltáriszentség fehér ostyája, 
mely örökre hirdeti a mi mennyei szerelmesünknek 
hozzánk való jóságát. 

Hófehér nárcisz, eucharisztikus Jézus, szeress min
ketl Tanits meg minket arra, hogy mi is szeressünk 
téged! Szeressük bűnbocsánatodat és szeressük oltári
szentségi ajándékaidatt 

Kettészakadt kereszténység. 

,.Eljöve Jézus, mególia középen 
és mondó nekik: Békesség nektek!" 
Ján. 20, 19. 

Húsvét után t. vasárnapra. 

Jézus első szava a feltámadás után, első köszön
tése, első üdvüzenete a tanítványokhoz: a békesség 
szava. Sokatmondó, kifejező, teljességgel jézusi kö
szöntés. Hiszen mit kínált s ígért, mit hozott s adott 
ö az embereknek inkább, mint békességet: azt a bé
két, amelyet a világ nem ad meg? (Ján. 14, 27.) 

Elszomorító érzés, ha arra gondolunk, hogy csak
nem kétezer évvel a megváltás után hatalmas tábo
rok vannak, amelyek magukat kereszténynek s Krisz
tus híveinek vallják s ugyanakkor nem a békesség s 
egység, hanem a széthúzás, elszakadás és gyűlölködés 
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alapján állnak. Felekezetekre szakadoznaki Holott ha 
valami, hát az aztán igazán bizonyos az evangélium
ból, hogy Jézus egy egyházat, egy országot, egy akolt 
s egy pásztort akart! 

Kettészakadt kereszténység! Nem is ketté, hanem 
százfelé szakadt Krisztus-családl Nem gúny-e ez? Nem 
ellentmondás? Nem szomorú és rettenetes megtéve
lyedés? 

Osszetartozó dolgoknak a kettészakadása mindig 
fájdalmas. Fájdalmas, ha egy család, egy nemzet ketté
szakad. Majdnem époly fájdalmas, mint mikor egy 
ember meghal: teste és lelke, anyagi és alaki elve E-gy
mástól elszakad! Erkölcsi egységek kettészakítása nem 
jelenti mindkét részen okvetlenül a halált, de minden
esetre az egység és egységes erő halálát s ezenkívül 
nagyon sokszor a részek elsorvadását vagy egyes ré
szek lassú elhalását. 

A keresztény tömegtesten két állandó jellegű, 
nagy hasadás mutatkozott eddig: a keleti egyházszaka
dás és a protestantizmus. A nyugati kereszténységet s 
hazánkat is elsősorban ez a második illeti és érdekli 
R azért a következőkben csak az utóbbiról lesz szó. 

l. 

Baj-e, hogy a Nyugat kereszténysége s hazánké 
is 400 év óta kettészakadt? S ez a szakadás állandó
s.ult? Vannak, akik ezt tagadják. Vannak, akik szerint 
csak igy, a szakadás és sokszerűség révén bontakoz
hatik ki Krisztus eszméinek egész gazdagsága; mert 
így az egyik egyház ezt, a másik azt a krisztusi 
gondolatkincset fejti ki s ragyogtatja különösképpen. 

Ezzel a felfogással szemben két észrevételt kell 
tennünk. 

Egyik: a krisztusi gondolat belső gazdagságát leg
különbözőbb módon s irányban lehet ragyogtatni a 
ketté- (és százzá-) szakadás tragikwna nélkül is; így 
magán a katolikus hitközösségen belül is rengeteg 
árnyalati lehetősége van a kultusznak, a dogmák filo-
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zófiai, esztétikai, erkölcsi feldolgozásának, a keresz
tény életeszmény stílusbeli megvalósításának, anélkül, 
hogy ezek a stílusbeli különbségek megszüntetnék 
a hitvallás vagy az egyházszervezet egységét. 

Milyen más pl. ugyanannak a katolicizmusnak 
stHusa Szent Agostonnál és Origenesnél, milyen más 
a kopt s a római szertartásban, milyen más, hogy 
példaképpen csak a három nagy Ferencet említsem: 
Assisi Szent Ferencnél, Xavéri Szent Ferencnél és Sza
lézi Szent Ferencnél l Milyen más a katolikus életstílus 
korszakok szerint tekintve, a katakombák pápáinál és 
XIII. Leónál, Nagy Károlynál és KetteJer püspöknél, 
Clairvaux-i Bemátnál és X. Piusnál, Szent Brigittánál 
és Lisieuxi Szent Teréznél! 

Második észrevételünk: Egészen más dolog, ha 
egy családon belül különböző életstilusok, jellemvoná
sok, egyéni sajátságok virágoznak egymás mellett a 
család különböző tagjaiban, de a család egységes ma
rad, és egészen más, ha a család tagjai végleg szembe
lordulnak egymással, megtagadják egymást, megszakí
tanak minden életközösséget s élesen szembefordul
nak egymássali Azt a szakadást, amely ma és 400 év 
óta katolikus s protestáns közt fennáll, mégis csak 
bajos volna az egységet sürgető Krisztus szándékának 
beteljesüléseként tüntetni fel, benne a krisztusi esz
mék gazdagságának teljes kivirágzását látnil 

A szakadás fájdalmas és káros voltát elvben keve
sen is tagadják. Jóakaratú emberek részén mindkét 
oldalon állandóan hangzanak fel panaszok a jelenlegi 
állapotok miatt. Hogy a katolicizmus nem szúnt meg 
a vallási visszavonást bajnak s átoknak tekinteni, any
nyira közismert dolog, hogy nem szorul hosszabb bizo
nyításra. 

De protestáns részen sem hiányzoltak soha han
gok, amelyek ezt a megoszlást és ellentétességet meg
siratandónak s megszüntetendőnek vélték. Mindig vol
tak értelmes és melegszívt'\ protestánsok, akik a ketté
szakadt nyugati kereszténység újraegye.sítésén fára
doztak. A régiek közül Leibniz magaslik ki e téren; 
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az újabbak közül az upsalai Söderblom, akinek kez
deményezése, a stockholmi és lausanne-i konferencia 
eredetileg ennek az újraegyesülésnek útjait akarta 
tanulmányozni. Sajnos, nem a legszerencsésebb alapon 
és egyelőre eredménytelenül. 

A fájdalmas kettészakadás hatásai befelé és kifelé 
is érezhetők. 

Befelé azért, mert a tanítás terén káoszt, érzelmi 
s erkölcsi téren a szeretet állandó megsértését fog
lalja magában. A tanítás terén káoszt; hiszen a feleke
zetek tanítása, hittana a szélrózsa minden irányában 
eltér egymástól és eltér a katolicizmustóL A szabad
kutalás elve szellemi anarchiát eredményezett: min
denki azt hiheti, azt tarthatja igaznak, amit akar; ahány 
fej, annyi vélemény. Az elszakadt felekezetek dogma
tikája, amennyiben erről még egyáltalában beszélhe
tünk, mint az ellentmondások és szembehelyezkedések 
teljes összevisszasága áll előttünk. S még nem is ez 
a legfőbb baj. 

A legfőbb baj az, hogy mihelyt a tanegység elvét 
felfüggesztjük, mihelyt nemcsak az egyetemi dokto
roknak, hanem a kubikusoknak és gyümölcsárusító 
hölgyeknek is megengedtetik, hogy dogmatikai kérdé
sekben azt vallják, amit akarnak, nincs fék és gát 
többé, amely a kereszténységnek akárcsak alapvető, 
elemi tételeit is megőrizze a mindent tagadó, mindent 
kétségbevonó negativizmustóL A történelmi felekeze
tek felállíthatják az ó hitvallásaikat, a szabadkutatás 
elve által teremtett alanyelviség elrobog felettük s 
nem kíméli ezeket sem. 

Egy pillantás a német, az angol, az amerikai pro
testáns hittudósok irataiba meggyőz erről bennünket. 
Ezek a professzorok rég túl vannak már a heidelbergi 
kátén, vagy a második helvét hitvalláson. Náluk a 
Szentirás régóta nem szent írás többé, Krisztus nem 
lsten, a Szentháromság tana mese, a keresztség nem 
szükséges az üdvösségre, sót magának a személyes 
Istennek a léte sem tartozik a kereszténység által 
okvetlenül vallandó igazságok közé. 
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A tömeg pedig, elsősorban az értelmiség, levonja 
a tudós professzorok hitetlenségéból a következtetést 
és néhány általános szólamon és gondolatfoszlányon 
kívül végül alig őriz meg a kereszténységból mást. 
mint a nevét. Vagy azt sem. A vallási megoszlásnak 
ezen az úton az a felekezet- és hitvallásnélküliség a 
végállomása, amelyhez csak az Egyesült Állarnokban 
eddig közel 60 millió ember eljutott. Akinek szemében 
ez sem baj, azzal nehéz tovább vitatkozni. 

Kifelé pedig a kereszténység e megoszlásának nz 
a legfájóbb következménye, hogy ilykép a keresztény
ség szükségkép elveszti azt a kultúrirányító erejét és 
jelentóségét, amelyben egyik legfőbb, történelmi fel
adata rejlik. Ahol a kereszténység szervezetileg meg
szűnt szoros egység lenni, ott kifelé ható átütő ereje 
is csekély, rnert nem léphet fel egységesen. Egy had
sereg, amelynek csapattestei egymással is harcban 
vannak, külsó ellenféllel szemben alig nyerhet hábo
rút. Ahol pedig a kereszténységnek még elvei, tanai, 
gondolatai is rnegszúnnek határozott s egységes esz
mei irányt képviselni, ott nem lehet elképzelni többé, 
rniben rnutatkozzék kultúrirányító, életet formáló, tár
sadalrnat átitató szelleme. 

Ha például a házasság kérdésében a keresztény
ség nem vall egységes nézetet, ha erre nézve nincse
nek határozott s közösen vallott elvei, pl. a házasság 
szent jellege, egysége és felbonthatatlansága körül, ter
mészetesen nincs is rnire egységesen törekednie s leg
följebb a kontemporán, egyidejű többnejűség lesz az, 
amivel egységesen fog szembehelyezkedni. 

A tengerentúli, pogány rnissziókban ez a feleke
zeti megoszlás máris rendkivül gátlólag érezteti hatá·· 
sát s minden elnevezésú evangéliumterjesztő ajkáról 
csalt már ki keserves panaszokat. Hiszen a pogány né
pek, akik elé egyszerre tízféle felekezet igehirdetói 
lépnek, gúnyosan utasitják vissza valamennyit azzal, 
hogy: elóbb egyezzetek meg magatok között s aztán 
hirdessétek nekünk az egységes evangéliumott Hiszen 
ti magatok közt is hadakoztok s amiról az egyik azt 
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mondja, hogy egyedül üdvözítő, ugyanarról a másik 
azt mondja nekünk, hogy ámítás és tévedési Hagyja
tok meg hát bennünket a mi bálványaink vagy a mi 
Buddhánk és Mohamedünk hitében! 

Erkölcsi szempontból szomorú és szégyenletes 
a kereszténységnek ez a kettészakadása azért, mert 
a kereszténység a szeretet vallása, a Krisztusban való 
egységé s a felekezeti ellentétek már magukban is, de 
még inkább tényleges megnyilatkozásaikban minden 
kétséget kizáró módon ennek a szeretetparancsnak 
folytonos megcsúfolása. Ez a szakadás egyetlen égő 
szégyenbélyeg Krisztus nagy családjának homlokán, 
kiabáló megtagadása a szeretet és egység Krisztus
hirdette elvének. Most ne keressük, kinek van igaza, 
kinek nincs; ki volt oka a szakadásnak, ki nem; kinek 
kellene a közeledés felé az első lépést megtenni s ki· 
nek a másodikat. 

Annyi azonban egészen bizonyos, hogy a keresz
tény elnevezéseknek ez az évszázados farkasszemet
nézése, ez a könyvtárerdőket megtöltő kölcsönös vá
daskodás, szakadatlan támadás, szeretetlenség, rága
lom és gyűlöletszítás csak mégsem lehetett Jézus Krisz
tus akarata, ez nem lehet a mennyei Atyának tetsző 
dolog, nem lehet a kereszténység hivatása a történe
lemben. Ennyit a felelősség és bűnösség kérdésének 
holygatása nélkül eleve meg kell állapitanunk, akár
melyik oldalhoz tartozunk. 

II. 

Ezt egyébként a komoly emberek minden oldalon 
el is ismerik. Hogy tehát segiteni kellene ezen a ba· 
jon, ezen a szégyenletes és átkos helyzeten, szintén 
belátják, akik logikusan gondolkozni tudnak. Csak
hogy a baj megszüntetését illetőleg azonnal ismét 
szerteágaznak a vélemények. 

Protestáns (és liberálisérzésű katolikus) részen az
zal szokták inkább elütni, mint megoldani a kérdést, 
hogy azt mondják: legyünk türelmesek! Legyen fele-
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kezeti békei Ne hozakodjunk elő egymással szemben 
oly vitapontokkal, amelyekben eltérünk egymástól! 
Higgye mindenki a maga hitét, gyakorolja a maga 
felekezeti életét s egyik se tekintse a másikat hely
telen, törvénytelen úton járónak, eretneknek l Gyakor
Jati példával élve: a protestáns ismerje el a katolikus
nak azt a jogát, hogy a pápának hódoljon; viszont 
a katolikus ne tekintse a protestáns templomban kötött 
vegyesházasságot érvénytelennek s ne követeljen a 
gyermekek katolikus vallására vonatkozó reverzálist! 

Ez a "megoldás" azonban még merőben közömbös, 
pártatlan alapon is: nem megoldás. Ez a vitának egy
oldalúan protestáns értelemben való elintézése. Aki 
azt kivánja a katolicizmustól, hogy ismerje el maga 
mellett egyenlő jogú egyházközösségnek a protestan
tizmust, hogy ne tekintse a szakadást tévedésnek, 
"eretnekségnek", ne tekintse magát egyedül törvényes 
egyháznak: talán jóhiszeműen beszél, talán nem veszi 
észre, mit kíván, dehát tényleg a katolicizmus meg
semmisltését kívánja. Azt kivánja, semmivel sem 
kevesebbet, minthogy a katolicizmus alakuljon pro
testáns felekezetté. Pápát tisztelő, hét szentséget va1tó, 
Szűz Máriához fohászkodó, de lénye~ében mégis pro
testáns felekezetté. Mert az a katolicizmus, amely nem 
tekinti magát az egyedül törvényes, leqális egyház
nak, amely elismeri a felekezetekre oszlás megenge
dettségét, nem katolicizmus többé. 

A felekezeti békének az az értelmezése, arnelv 
szerint "mellőzzük azt, ami szélválaszt és keressük 
azt, ami egyesit", elvben és gyakorlatban a katoliciz
mus meqsemmisítésére irányul. Nem vehetjük zokon 
a nemkatolikusoknak, ha ezt - a maguk protestáns 
vallási felfogásuk alapián - nehezen értik meg. Vi
szont a katolicizmus lényegét meqértők előtt perciq 
sem lehet kérdéses, ho~y ez csakuqyan igy van. A ka
tolicizmus nem katolicizmus többé, ha a polgári türel
messég útjáról a dogmatikai türelmesség útjára lép. 
Mert ez a dogmatikai türelmesség annyi, mint feleke-
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zetekre-bomlás, adogmatizmus; annyi, mint az egység 
elvének megtagadása, vagyis: a katolicizmus halála. 

Azonkívül - s ezt protestánsok is könnyebben 
megértik - ez a megoldás azért is rossz, mert a dog
matikai türelmesség útja a vallási közömbösség útja. 
Vagy fontosnak tartom a vallási kérdéseket, a vallá
som tanításait, vagy nem tartom. Ha fontosnak tartom, 
nem áldozhatom fel csak úgy, semmiért, emberekért, 
békéért, a társadalmi együttélés kedvéért. Krisztus 
"nem békét jött hozni a földre, hanem kardot". Ha 
nem tartom fontosnak, akkor már közömbös vagyok s 
a vallási kérdések minden elkendőzésével, minden el
laposításával csak még rnélyebbre süllyedek a közöm
bösségben. 

Más dolog a gyakorlati és polgári vallási türel
messég, amely minden elkerülhető vallási harcot el
kerül s a máskép gondolkozóval szemben sohasem fe
lejti a keresztény szeretet parancsát; és más a hittani 
türelmesség, azaz a hittani kérdésekben való egy
kedvűség, amely a béke kedvéért a hitbeli igazságo
kat is könnyen feláldozza. Ez megint. olyan álláspont, 
amelyben minden komoly katolikus és komoly protes
táns elvileg meglehetősen megegyezik. 

Végül (amit túlságosan ritkán hangoztatunk) az 
igazi kereszténység alapján nem lehet megoldás a "fe
lekezeti béke" és "felekezeti türelmesség" nemcsak 
azért, mert felekezeti béke nincs és voltakép nem is 
lehet, hanem azért sem, rnert a felekezeti béke - nem 
elég. A szeretet több, mint a béke. Több mint a türel
mességi A szeretet annyi mint egység! Micsoda nem
zet az, amelyben az egyes nemzetrészek csak éppen
hogy valamikép békében vannak egymással, valarni
kép "rnegtúrik" egymást, de nem szeretik egymást 
életben-halálban! 

Micsoda család lenne az, amelyben a családtagok, 
férj és feleség, szülők és gyermekek, s a testvérek 
egymás közt, csak éppenhogy valamikép türtőztet
nék magukat egymással szemben s valamiképpen el· 
tűrnék egymást! Azt is csak úgy, hogy elhallgatják 
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egymás közt a legbensöbb gondolataikat, mert his~en 
azokat nyilvánitani veszedelmes, minthogy akkor egy
szerre nyilvánvalóvá lenne, hogy feneketlen szakadé
kok választják el őket egymástóli Krisztus egységet 
akart, "tökéletes egységet". Ezzel is megférhet az időn
kint mutatkozó véleménykülönbség, amelyet azonban 
szeretettel kell kiegyenlíteni s végleg elsimítani, de 
nem fér meg a szétválás, különlakás, különszervezke
dés, egymással szembehelyezkedés és az egymás elleni 
izzó hangulatnak szenvedelmes tovafútése. 

Nézzük csak meg a protestáns hittankönyveket, 
nézzük meg felekezeti lapjaikat: mi van ott más, mint 
folytonos tüzelés, befeketítés és gúnyolódás a katoli
cizmus ellen? S akik ezeket a könyveket írták és tanit
ják, ugyanakkor kifelé állandóan a felekezeti békét 
hirdetik! Vagy nem teszik ezt őszintén s akkor már 
nagy baj van, akkor hát a felekezeti békét ők maguk 
sem akarják; vagy őszintén teszik s akkor meg ez 
azt bizonyítja, hogy a felekezeti béke kevés. Az a fele
kezeti béke, amely csak a szembetalálkozás pillanatá
ban mosolyog és paroláz és hangoztat békenyilat
kozatokat, odahaza pedig veszedelmesen szítja tovább 
is a gyűlöletet, mindenféle eszközzel: vajjon az a ,.tö
kéletes egység"-e ez, amelyet Krisztus Urunk oly 
nyomatékosan hangoztatott s kötött tanítványainak lel
kére a búcsúzás szent perceiben, az utolsó vacsorán? 

Nem, a ,.felekezeti béke" nem evangéliumi !SZÓ; 

sót: fából vaskarika. Mert ahol felekezet van, ott már 
nincs és nem is lehet béke. Ha teljes béke volna, mi
nek kellene akkor felekezet, elfelekezés, elszakadás, 
különélés? 

Sőt mintha a nemkatolikus felekezeteknek egye
nesen szük.ségük volna a gyúlölet szítására, a külön
állás érzetének s az ellenségeskedésnek fenntartására 
a hívek szívében. A hazai és európai protestantizmus 
kényszerűségből, létérdekból nem szakft a befeketí
tés és gyúlöletkeltés hagyományos módszereivel. Mert 
mihelyt ezt abbahagyná, Olihelyt csakis pozitiv, hit
buzgalmi irányban dolgoznék, az emberei tömegestől 
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visszatérnének az ősegyház kebelébe. Mert ott a pozi
tivumot, a hitbuzgalmat százszor elevenebb formában 
kapják meg. 

A protestantizmusnak számos olyan tétele van 
(pl. éppen a különválás gondolatának hangoztatása, 
V"lgy pl. a predesztináció tana, az akaratszabadság 
tagadása, az érdem fogalmának tagadása), amelyet 
annakidején talán a harc hevében, a sarokhaszorítta
tás elkerülésére, egyéb tanaik kényszerű következ
ményeképpen hirtelenében hirdetni kezdtek a refor
mátorok s amely éppen ezért benne is maradt az ö 
hivatalos hitvallásaikban, de amelyet elhinni, el
fogadni, igazolni, enyhén szólva, igen-igen nehéz. Sót 
talán dícséretükre legyen mondva: a legtöbb protes
táns maga sem hiszi, még a lelkészek sem. Nem tud
ják hinni és nem tudják igazolni; ennek a jele az is, 
hogy erre vonatkozólag a katolikus polémia meg-meg
Íijuló kérdéseire sohasem válaszolnak. 

Szóval: amíg a felekezetek felekezetek akarnak 
maradni, amig a szakadást fenn akarják tartani, addig 
bizony a felekezeti békének bensőleg ellentmondásos 
jelszavát maguk sem vehetik komolyan. S igy a krisz
tusi parancsot megtartani, a kereszténység egységét, 
kifelé s befelé való hatóerejét visszaállitani a puszta 
felekezeti béke jelszavának alapján nem lehet. 

III. 

Ez tehát nem megoldás. Vajjon van-e jobb? 
Sajnos, ha őszinték akarunk lenni, ki kell mon · 

d~nunk: nincs. Csak egy van, de ez a legnehezebb: 
a szakadást mindenestül vissza kellene csinólni. Pro
testáns testvéreinket, főleg azoknak értelmes és vallá
sos vezetőit meg kellene lassan győznünk arról, hogy 
vissza kell térniök az elhagyott alaphoz, a katolikus 
egységhez. 

Hát ennyi az egész tudományunk? - hallom fel
sóhajtani egyik-másik olvasómat. Hát ez megoldás? 
Ha két versenyző félt ki akarok békfteni, nem kiván-
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hatom, már okosság szempontjából sem, hogy egysze· 
rüen az egyik alázkodjék meg és kérjen bocsánatot, 
a másik meg szépen adja a győztest! Ezen az alapon 
ugyan kár a szakadás megszüntetéséről tanácskozni! 

Kilátástalan tehát a helyzet? Talán mégsem egé
szen. Még akkor sem, ha az alkudozás és kölcsönös 
egyezkedés gyakorlati útját kell. ezen a téren keres
nünk. Mert bármennyire változtathatatlanul szigorú is 
természetesen a katolikus Egyház dogmatikai állás
pontja s szervezeti egységének érinthetetlensége, némi 
lehetőség az alkudozásra és tárgyalásra itt is marad. 
Lehet, hogy katolikus félen erre a lehetőségre még 
kevesen mutattak rá; talán éppen ezért célszerü annak 
rövid vázolása. 

Ha én egy mindenképpen értelmes, okos, belátó, 
krisztusi lelkületü és jóindulatú protestánssal, akit még 
hozzá - tegyük fel - meleg egyéni barátság vagy 
éppen rokonság füzne hozzám, kezdenék erről a kér
désről tárgyalni, valamiképpen így szólnék hozzá s 
a következő párbeszéd fejlődhetnék ki közöttünk: 

En: Testvér, te talán csodálkozol, ha azt mondom: 
P.n sokat megértek a protestantizmus történetében és 
kialakulásában. 

Ö: Persze azt, úgy-e, hogy Luther iszákos, köte· 
kedó fráter volt, Kálvin pedig egy meghasonlott szo
fista. 

En: Nem, barátom, hagyjuk ezt; sokkal lényege
sebbel. Nem kutatom most sem Luther, sem Kálvin 
belső alkatát, csak az általuk indított szellemi moz
galmat nézem. Megértem, hogy ennek a mozgalomnak 
olyan váratlanul nagy sikere volt. 

O: Persze, úgy-e, mert a bírvágyó emberek mel
Jéje állottak! Mert Angolországban VIII. Henrik rá
únt a feleségére ... Mert Erzsébet féltette trónját a ka
tolikusoktól . . . Mert a németalföldiek a protestantiz
musban látták a nemzeti szabadulást a spanyol Habs
burgok uralma alól ... 

En: O, igen, ez is. De nemcsak ez a fontos. Fon
tosak a katolikus egyháznagyok hallatlan mulasztásai 
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és vétkei is abban az időben . . . Fontos kétségkivül 
a nagyszámú visszaélés is, amely nemcsak éppen a 
búcsúk hirdetésében, de ezer más ponton, számos he· 
lyen beférközött az egyházi körökbe. Fontos az a pasz
torális elmaradottság és tehetetlenség is, amellyel az 
akkori papság jókora része a hivatalát gyakorolta s 
áiDely mulasztások nélkül elképzelhetetlen volna, hogy 
oly sokan csatlakoztak az új hithez; nem mindig csak 
a bírvágy és nem mindig csak a szabadabb erkölcsök 
kedvéérti · 

O: Te, ezt mint katolikus elismered? 
En: Hogy elismerem-e? Jobban, mint ti! Nincs az 

1 kemény szó, amelyet nem alkalmaznék szívesen 
ezekre a mulasztásokra. Vallom, igenis, hogy sem 
l.uthernek, sem Kálvinnak a mozgalma nem ért volna 
oly gyors és messzemenö sikert, még a VIII. Henrikek 
és Hesszeni Fülöpök közreműködése mellett sem, ha 
az egyházi hierarchia képviselői csak némileg is szín
vonalon álltak volnal 

Ö: Talán még a pápákat is elítéled? 
En: A mulasztásokat s balfogásokat illetőleg őket 

is, mindenesetrel Sót! Nincs fájdalmasabb témám, mint 
ez! Ha Pastor Pápatörténetét olvasom s figyelem azo
kat a visszaéléseket, amelyek akkoriban a pápai ud
varba is beszüremkedtek, amelyekért egyes pápák is 
teljes mértékben felelössé tehetök, akkor bizony azt 
kell mondanom: én nem tudom helyeselni a hitújítást, 
nagy hibának, nagy megtévelyedésnek tartom, de lélek
tanilag sokat megértek benne! 

Az úgynevezett avignoni fogság, a nyugati 
e~yházszakadás (1378-1409), a konstanci zsinat, a bá
zeli zsinat, a szükséges reformok folytonos és sokáig 
hiábavaló sürgetése nemcsak a taktikus incselkedók, 
hanem a legderekabb katolikusok részéról is, az any
nyira kívánatos reformzsinatnak folytonos halogatása, 
egyes pápáknak túlságosan egyéni, kicsinyes célkitű
zései, megalkuvása, családi politikába temetkezése, 
E-gyoldalú reneszánsz-pártolásai és mecénáskodásai 
emberileg mind nagyon érthetők, a korviszonyok zilált-

Bangha: OsszeiYUJtött munluU. XX. 13 



194 

ságával is sok tekintetben magyarázhatók, de nem 
menthetőkl Ha e miatt a belső reformok évtizedröl· 
évtizedre elmaradtak, ha egyes európai egyház
megyékben s egész országokban botrányos állapotok 
fejlődhettek s ezeknek intézményes gyógyítására ve
zető, felelős helyen senki sem gondolt: ez bizonyos 
magasállású egyházi vezérférfiaknak oly nagyfokú 
felelősségél jelenti Isten s a világtörténelem előtt, 

amely sok tekintetben megérteti velünk az elégedet· 
lenségnek azt a felcsigázottságát, amely végül is for
radalmi kirobbanásra vezetett. Arra, amit ti refonná· 
ciónak neveztek. 

O: Megérteti, de nem menti, úgy-e? 
En: Nem menti, úgy van. Itt van a lényeg. Vagyis 

hogy: vajjon egyénileg s az lsten szeme előtt menti-e 
a forradalom megindítóit, ki tudhatja? Erről beszél
nünk vakmerőség nélkül nem lehet. Tudod, te, azt 
a kuriózumot, hogy Emmerich Katalin a látomásai
ban Luthert a tisztítótűzbe helyezi? Nem a pokolba, 
hanem a purgatóriumba. De ez nem fontos és sehogy 
sem tartozik hozzánk. Fontos azonban, hogy tárgyi
Jag, jogilag menthető volt-e a forradalmi lépés? Mi 
természetesen azt mondjuk, hogy nem. Azért, mert 
az apa vétkezik, a családnak szétesnie nem szabad. 
Azért, mert a király vétkezik, az alkotmányt félre
lökni (főleg ha Istentől rendelt alkotmányról van szó) 
nem szabad. Itt van köztünk az egyetlen egészen lé
nyeges különbség. Nektek lélektanilag megvolt az 
okotok, hogy zúgolódjatok, de jogilag és hittanilag 
nem volt igazatok, amikor a bajt a még nagyobb haj. 
jal tetéztétek. Ti forradalommal akartatok gyógyítani. 
A fogfájást úgy szüntettétek meg, hogy a páciensnek 
a fejét vágtátok le. 

O: De ha nem csinálunk forradalmat, a dolgok to
vább penészesedtek volna! 

En: Lebett Ez sajnos, nincs kizárva. Még egyideig 
tovább penészesedtek volna. Zendülni akkor sem volt 
~zabadl De nem biztos, hogy a romlás tovább haladt 
volnal A trienti zsinat talán nem következett volna 
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be olyan hamar, de bekövetkezett volna. Kétségtele
nül; hiszen már II. Gyula is összehívta végre a reform
zsinatot s csak a halála akadályozta meg a zsinat be
fejezését. Az Egyháznak sokszor voltak már zavaros 
állapotai, nemcsak a XVI. század elején. Mondhatnám: 
voltak annál még sokkalta zavarosabb állapotai is. 
Mégis mindig talpraállította a Gondviselés; mindig kül
dött férfiakat, hol a pápai széken, hol magánosokat, 
akik meghozták a szükséges reformokat. Gyógyítottak 
zendüiés nélkül is. GondoljWlk ClWly-re, gondoljunk 
általában a szerzetességre, a hierarchia hibáinak erre 
az Isten-rendelte nagyszerű korrektorára, gondoljWlk 
Hildebrandra, Clairvaux-i Bernátra s ha nem ijedsz 
ineg tőle: Loyolai Szent Ignácra. O meghozta volna 
a maga reformját, a belső, exerciciumos reformot, min
den protestantizmus nélkül is, ahogy csakugyan nem 
a protestantizmus miatt hozta azt létre. 

ű: Igen, de ezek csak feltevések! 
En: úgy van, de nagyon valószínű feltevések. 

Válaszok arra a te feltevésedre (mely szintén csak fel· 
tevés), hogy ha nem jön Luther és Kálvin, akkor 
a belső egyházi reform szintén nem jött volna meg. 
A lényeg azonban, ismétlem, más: az, hogy visszaélé
seket forradalommal, zendülésseJ gyógyítani nem sza
bad és nem lehet. Te magad is tudod, hogy ebben 
dZ esetben mennyire nem lehetett. Mert amit ezúttal 
a "reform" hozott, nem volt reform. Hisz azt ma már 
a hivatásos felekezeti agitátorokon kivül igazán nem 
mondja senki sem, hogy a protestantizmus mint ilyen, 
mint új vallás, a hitéletnek és keresztény erkölcsiség
nek a felvirágozását jelentené. Hogy igazi reformáció 
lett volna, a hitnek és krisztusi erkölcsnek megú.iho
dása. 

O: Indirekte kétségtelenül. 
En: Igazad van, indirekte igen; amennyiben a 

pusztítás által, amelyet okozott, a katolikus Egyházat 
homlokon ütötte és így szinte kényszerítette arra. hogy 
a maga benső reformját most már haladéktalanul csi
nálja meg. De igazolja-e a tűzvészt az, hogy utána 

13• 
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szebb, újabb tetőzetet kellett a házra rakni? Azért a 
tűzvész mégis csak tűzvész. J:s aki a tűzvészt okozta, 
örülhet annak, hogy cselekedete révén a háztető meg
újult, de azért a tettéért mégsem vállalhatja a felelős
séget. A tetőt máskép kellett volna megújitani. S lá
tod, ebben rejlik ami mai helyzetünk egész tragikuma, 
ziláltsága, hogy ti ezt persze nehezen látjátok be s az 
egyházi zendülés elvét tovább is a törvényesség alap
jának tartjátokt Mi azt, amiért egykor támadtatok, 
régen megváltoztattuk, megjavítottuk; ti pedig tovább 
is megmaradtatok a támadás alapján. 

O: Megváltoztattatok egyet-mást, de nem változ
tattatok meg mindent. 

En: Testvér, hidd el, ezt már csak a polémia el
mérgesedése láttatja így veled. Nem hiszem, hogy 
volna egyetlen tanunk, amelyet épúgy el ne fogadhat
nátok, mint ahogy a legmélyebb szellemek és leg
élesebb elmék nálunk elfogadják; ti is elfogadnátok, 
ha kellőképpen ismernétek. A dogmatika terén igazán 
nincs mitől félnünk; hiszen tudományos polémia rég
óta nincs is már, s ami van, tanyai veszekedés és félre
magyarázások ismételgetése csupán, s éppen nem min
dig tiszteletreméltó hangon. Halljuk csak: mi Szúz 
Máriát imádjuk, a pápát imádjuk, az eretnekeket meg 
akarjuk égetni, nem Krisztustól, hanem a jócselekede
tektól várjuk az üdvösséget . . . Mondd pajtás, komo
lyan hiszed te, hogy mi mindezt tanítjuk? Hányszor 
utasitottuk vissza ezeket a ráfogásokatsa ti felekezeti 
vezetóitek soha még csak meg sem kísérelték ránk bi
zonyítani, hogy mi csakugyan ilyen szörnyűségeket 
hirdetünk. De azért a bunkózás, a handabandázás vi
dáman megy tovább. Mutassátok meg, mi az, ami hit
és egyházrendszerünkben nem helyes, nem jobb, mint 
az ellenkező! Reformra mindig lesz szükség, amíg em
berek vannak a világon; hiba akad, sajnos, elég, a mi 
híveink sorában is. De azt már igazán nem vonhatja 
kétségbe senki, hogy hitélet, ingathatatlan, vértanú
ságra is kész hit, lelkiség és evangéliumi szellem sok
kal, de sokkal nagyobb mértékben van meg nálunk, 
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mint nálatok. Es akkor meg1s ti akartok reformálni 
minket? Es nem is minket, hanem az ősegyház taní· 
tását? 

Bizonyos, hogy mihelyt nem a szenvedély és el· 
fogultság, hanem a szeretetteljes igazságkeresés és a 
megérteni akarás vezetné a tólünk elszakadt testvére
ket, ezen vagy azon az úton hamarosan visszatalálná· 
nak ők is az igaz ösvényre, Jézus Krisztus Egyházába. 

IV. 

Mármost: mit tehetünk mi egyes emberek, hogy a 
kettészakadt kereszténység újra egybeforrjon? Hogy 
az áldatlan viszálynak vége szakadjon s Jézus őszinte 
hívei megint egyesüljenek a hitben? 

Főleg három dologra volna szükség. 
Első: Hogymagunk ismerjük jól és alaposan vallá

sunk tanait. Nemcsak azt, hogy mit tanít az Egyház, 
hanem azt is: milyen alapon tanítja, mik az érvei, 
miért kell így tanítania. 

Csak aki megfelelő hitvédelmi képzettségre tett 
szert, csak az mozdíthatja elő eredményesen a tévely
gők felvilágosítását, visszavezetését Nagyon sokan 
folytatnak vallási vitákat társaságban, hívatalban stb., 
de sok vallási vita meddő, sót akárhányszor ártalmas 
is, mert katolikus embereink néha meglehetősen tudat
lanok és képzetlenek a hitben. Csak ötölnek-hatolnak, 
ha vitás vallási kérdésről esik szó, vagy olyan érve· 
ket hoznak fel a katolikus tétel védelmében, amelyek 
csakugyan helyt nem állók s talán nevelséget kelte· 
nek. Vagy legalább is nem értenek ahhoz, hogy érvei· 
ket okosan, meggyózően s e mellett kedvesen, szeli
den és megnyerően fejtsék ki. 

Ezért nem lehet eléggé ismetelni: olvassunk, ta· 
nuljunk, foglalkozzunk hitvédelmi irodalommal' Egye
sületeinkben, egyházközségi életünkben, a Mária· 
kongregációkban, munkásgyúléseken, kultúrdélutáno
kon vegyünk elő egy-egy érdekes és sokat vitatott 
kérdést (pl.: a hatnapi teremtés kérdését, a bibli· 
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olvasási "tilalmat", az inkvizíció t, a halotthamvasztást, 
a reverzálist stb.) és világosítsuk meg alaposan és 
meggyőzően a helyes, katolikus álláspontot. Ennek 
egyebek közt az a nagy haszna, hogy ezek a kérdések 
mindig érdeklik is a közönséget s az ilyen előadásokra 
az emberek máskor is szívesen eljönnek; míg a merő
ben elméleti vagy pusztán buzdító jellegű előadásokat 
könnyen elúnják. 

Második teendő: Nemkatolikus honfitársainkkal 
való érintkezésben tegyünk mindig különbséget a jó
hiszemű és igazságot kereső emberek és a hányaveti, 
szenvedélyes, dölyfös és kötekedő emberek között. 

Az előbbiek lélekben sokszor katolikusok, anél
kül, hogy tudnák. Szelíden, türelemmel, az ő állás
pontjuk megértése és figyelembevétele mellett magya
rázzuk meg nekik, ha szóbajön, a katolikus állás
pontot; erőteljesen és elvi engedmény nélkül, az igaz
ság elmosása és elkenése nélkül, de mégis úgy, hogy 
a másik fél is megértse azt, gondolkozóha essék s 
kedve támadjon a kérdés további tanulmányozására. 
A jóhiszemű protestánsokkal szemben csak ártunk a 
jó ügynek, ha kemény szavakat használunk, ha mind
járt "eretnekeknek" csúfoljuk öket, ha bántó s le
kicsinylő hangon szólunk az ő hitükről vagy intézmé
nyeikről, ha nem engedjük meg nekik azt sem, ami
ben esetleg igazuk van. Az ilyen nemkatolikusokkal 
szemben nem is annyira vitatkozásnak van helye, mint 
inkább szeretetteljes eszmecserének, az álláspontjuk 
világos, egyszerű, minden élesség nélkül való leszöge
zésének, megokolásának. 

Egészen más a helyzet azokkal szemben, akik nem 
jóhiszeműek. Akik tele vannak felekezeti dühvel és 
őrülettel, akiknek célja nem az igazság felderítése, ha
nem mindenáron a maguk álláspontjának védelmezése 
"csak azért is" alapon és az útban álló katolikus igaz
ság lehengerelése. Az ilyenek előszeretettel kapasz
kodnak bizonyos emberi gyengeségekbe és vissza
élésekbe, amelyeket katolikus oldalon tapasztaltak 
(pl. egy-egy rossz papra hivatkoznak) s végnélkül sze- . 
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retnek ismételni olyan vádakat is, amelyeket a törté
nelem, a statisztika rég megcáfoit. Ezekkel csak akkor 
bocsátkozzunk vitába, ha jól fel vagyunk készülve és 
vakmerő állításaikat csakugyan azon nyomban nevet
ségessé tudjuk tenni. Akkor sem igen remélhetjük, 
hogy ők maguk észretérnek, inkább csak azt érhetjük 
el, hogy legalább a többi jelenlevők látják, hogy a ka
tolikus igazságot nem lehet büntetlenül kipellengé
rezni, másfelől a támadó maga is észreveszi, hogy jobb 
fegyverek után kell néznie, ha a katolikus igazságot 
támadni akarja. 

Egyébként az ilyen vitákból ritkán van haszon s 
egyes esetekben még inkább felhevíti s felingerli az 
ellentmondókat Az ilyenekkel szemben általánosság
ban szólva leghelyesebb eljárás, ha az ember méltó
ságteljesen kitér a vita elől s mindössze annyit jegyez 
meg, hogy ezeket a kérdéseket felületes hangnemben 
s kellő lehiggadás nélkül, elnagyolt jelszavakkal és rég 
megcáfolt vádaskodásokkal elintézni nem lehet. Hivat
kozhatunk arra is, hogy nagyon sok protestáns lett 
már katolikussá, mihelyt nyugodtan és szeretettel kez
dett foglalkozni s megismerkedni a katolikus egyház 
érveivel s tanaival. 

Harmadik teendőnk a kettészakadt kereszténység 
újraegyesítése érdekében az, hogy tekintsük a keresz
tény újraegyesülés ügyét Jézus ügyének, az ő Szive 
vágyának, szent és apostoli feladatnak, amelyet első
sorban természetfölötti eszközökkel kell szolgálnunk. 

Tehát mindenekelött: sokat imddkozzunk érte. 
Végezzük el a szokásos imahadjáratot a keresztények 
újraegyesüléséért (január 18-25.) s azonkívül is imád
kozzunk sokszor az eltévedt testvérek visszatalálásáért 
az atyai házba, az Egyház anyai keblére. 

De aztán a magunk részéről is éljünk ragyogóan 
szép, magával ragadó, vonzó és imponáló katolikus 
hitéletet. A kereszténység első századában a pogányok 
sokszor azzal lettek figyelmessé a kereszténység szép
ségére, hogy megfigyelték a keresztények erkölcsi 
életét, mindenekelótt szeretetét: "Nézzétek, hogyan 



szeretik egymást!" Ma is a leghatásosabb térítő és fel
világosító eszköz nem a szó, az ékes beszéd, hanem 
a tett, a példa, az· élet. "Ne nagyokat mondjunk, ha
nem nagyokat tegyünk", mint Szent Ciprián mo~dta 
(vértanupüspök a III. században). Eletünk tündöklő ter
mészetfölöttisége legyen hitünknek legszebb védelme, 
Egyházunknak legfényesebb apológiája. 

Ha ma a nemkatolikusok szemében az igaz Egy
ház sokszor megvetés és bírálat tárgya, ennek oka nem 
az Egyház tanításának vagy intézményeinek gyenge
sége, hanem a katolikus hivek nagy részének vallási 
lanyhasága és erkölcsi erőtlensége. Egy-egy igazán 
katolikus lélek még akkor is nagyhatású prédikáció az 
igaz hit mellett, ha soha ki nem nyitja az ajkát hit
védelmi vitára. Hány protestáns házastárs tért meg 
már egy-egy igazán katolikus házasfélnek nem a rá
beszélése, hanem az angyali példája s önfeláldozó jó
sága láttán! 

Ne az ajkunk, hanem a szívünk, az életünk, az 
egyéniségünk prédikálja szüntelenül az igazság fel
söbbrendű erejét s fejezze ki belekapcsolódásunkat az 
Udvözitő utolsóvacsorai imájába: "Hogy mindnyájan 
egyek legyenek!" (Ján. 17, 21.) 

A katollkus papság . 

.,Sn vagyok a Jó pásztor." Ján. 
to, t t. 

Húsvét után 2. vasámapra. 

Jézus a jó pásztor. Amilyen természetszerű, nap
fényesen világos tétel magában ez, épolyan megosz
lást okozó, mihelyt vele kapcsolatban azt a kérdést . 
tesszük fel: milyen formában és kik által pásztora Jézus 
a lelkeknek? Azoknak is, akik sokszáz évvel az ő 
földi élete után élnek? 

A katolikus felfogás szerint Jézus az ő pásztori 
hivatalát apostolaira és ezeken keresztül az Egyház 
püspökeire és papjaira ruházta át. A törvényesen fel· 
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szentelt papok által tanít, irányít, kormányoz, szentsé
gekben részesít s vezet minket az üdvösség felé, 
időtlen-időkig. 

Papok r Ez az, amiről sokan nem akarnak tudni r 
A papgyűlőlet vagy leg?tlábbis a nagyfokú bizalmat
lanság a papsággal szemben korunknak valósággal 
ismertetőjegye lett, már a felvilágosodás ideje óta. 
Az emberek vallásosak szerelnének lenni, de lehető
leg pap nélkül; lstenben hinni az evangéliumra tá
maszkodni, keresztény művelődést ápolni, de közben 
papot minél kevesebbet látni. 

Vagy hát jó, mondják sokan, elfogadjuk a pap
ságot az oltárnál és a szószéken, imádkozzék és pré
dikáljon, kereszteljen és temessen, de már az élet 
irányításába, ifjúság nevelésébe, törvényhozásba, köz
művelődésbe, társadalomba és közéletbe ne akarjon 
befolyni, mert az klerikalizmus és ultramontanizmus. 

Sokakat öntudatlanul rabul ejt ezen a téren egy 
bizonyos nemkatolikus egyházfelfogás, amely az egye
temes papság elvét vallja, külön hierarchikus tekin
tély nélkül. Avagy azt az újkori autonóm erkölcs
bölcseletet, amely forradalmakon és demokratikus jel
szavakon keresztül annyi önállóságérzést s annyi túl
zott önelégültséget vitt bele a nép széles rétegeibe, 
hogy sokan azt tartják, vallási téren sincs szüksé.gük 
közvetitőre Isten és a lelkük között, hivatott és Isten
tól rendelt segítőre az üdvösség útján. Úgy érzik, 
mintha szabad személyiségük jogos függetlenségén 
esnék csorba, mihelyt vallási és lelkiismereti kérdé
seikben papi befolyásolás alá kerülnek. 

Bizonyos emberek hozzászoktak már ahhoz a fel
fogáshoz, hogy a pápa ugyan nem csalatkozhatatlan 
a hit kérdéseiben, de ők maguk annál inkább csalat
kozhatatlanok; a papok nem a Szentlélek szócsövei, 
eJlenben ők maguk állnak a Szentlélek közvetlen veze
tése alatt, ők a maguk papja és püspöke, akiknek 
minden nézete s ötlete valósággal az Isten megnyilat
kozása bennük. 
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I. 

Igaz-e, hogy a modern emberiségnek nincs szük
sége papokra többé? Hogy épúgy boldogul, sót épúgy 
lehet jó keresztény papság nélkül is? Nem gyermekes 
beszéd-e ez? Nem tragikus észre nem vétele az emberi 
természet belső gyöngeségének s tehetetlenségének? 

Azt mondod: "Pap nélkül is érintkezhetern az Isten
neU" Igen, érintkezhetel, de nem veszed-e észre, hogy 
ahol a papot megvetik és mellózik, ott az emberek 
lassankint elfelejtkeznek az Istenról s materializmusba, 
nyers evilágiságba süllyednek? 

"En a pap tanítása nélkül is tudom, amit lstenról 
tudnom kell." Igen? De a tapasztalás azt tanítja, hogy 
ahol egyszer a pap oktató szava elhallgat, ott szégyen
letes vallási tudatlanság, világnézeti zűrzavar s nem 
ritkán babonás fejetlenség kap lábra. 

"A pap erkölcsi prédikációja nélkül is tudok er
kölcsösen élnil" Úgy ám, de megint csak a tapasztalás 
tanusitja, hogy ahol az emberek nem hallgatnak az 
Egyház prédikálására, ott .,a néperkölcsiség végzetes 
zuhanást mutat. 

"Nekem nem kell a pap vigasztalása, magam is 
meg tudom vigasztalni magam, ha bajba jutok!" S a 
szomorú valóság az, hogy minden mulatozási kedv és 
mámoros kicsapongás mellett valami mélységes levert
ség és szomorúság üli meg a modem lelkek ezreit s a 
vigaszt többé nem találó életúntság járványszerűen 
kergeti öngyilkosságba a könnyen kétségbeesőket 

Egy bizonyos modem erkölcsbölcselet addig sza
valt erkölcsi autonómiáról és önmegváltásról, "auto
szótériáról", míg végre az erkölcsök terén félelmete
sen általános lett a már semmiben sem hivő közöny és 
a semmi természetfölötti célért sem lelkesedő ciniz
mus. Az "önmegváltott" emberek ezrével hullanak 
bele a megváltatlanság erótlenségébe, a mindenben 
csalódott és mindenból kiábrándult lelkek menedék
telenségébe. 

Nem kell a pap? Aki így beszél, bátran hozzá-



teheti azt is: nem kell Krisztus sem. Hiszen a keresz
ténység első főpapja s a papi rendnek első létesitője 
maga Krisztus volt. 

II. 

A rnodern, papellenes felfogásokkal szemben min
denelőtt emlékeztetnünk kell arra, hogy a katolikus 
papi intézménynek maga Krisztus az alapítója. ö az, 
aki az apostoli intézményben papságot létesitett, 
amelynek, mint az Egyháznak magának, a világ végéig 
fenn kell maradnia, s erre a papságra bízta az igaz hit 
tanítását és terjesztését, a kegyelmi eszközök oszto
gatását s a lelkek kormányzását az üdvösség útján. 
,.Aki titeket hallgat, engem hallgat és aki titeket meg
vet, engern vet meg:· (Lk. 10, 16.) Ez a krisztusi szó 
világítja meg legteljesebben s minden ellentmondást 
kizáró rnódon azt a viszonyt, amelyben Jézus rende~ 
lése szerint a híveknek az Anyaszentegyház papjaival 
szemben állniok kell. 

Ez természetesen nem annyit jelent, hogy a papok 
mindentudók vagy bűntelenek, vagy hogy egyéni éle
tüket kellene mindig és minden tekintetben mintaké
pül fogadni. A pap is tévedhet, sőt vétkezhet, sőt egyes 
esetekben árulója is lehet a szent ügynek. Mégis, a 
papi hivatal mint ilyen krisztusi rendelés marad, amely 
által kimondhatatlan áldás és krisztusi világosság árad 
szüntelenül a földre. Ezért Krisztus törvényes papjai
ban nekünk is fel kell ismernünk az örök Jó Pásztort, 
aki törékeny embercserepeken keresztül szól hozzánk, 
irányít minket s szentségeinek lelket üdítő vizével él
teti a tikkadt sereget. 

A katolikus papságnak legfőbb nemesi levele az, 
hogy ő Krisztus örök főpapságának részese. Krisztus 
az, akit az Apostol joggal nevez ,.lelkünk pásztorának 
és püspökének". (1. Pét. 2, 25.) 

A Messiásról már az ószövetség azt rnondja, hogy 
pap lesz. A 109-ik zsoltár, amelyet Krisztus önmagára 
vonatkoztat (Mt. 22, 43. kk.), azt mondja: ,.Megeskü
dött az úr és nem bánja meg: pap vagy te rnindörökké 



Melkizedek rendje szerint". (Zsolt. 109, 4.) Melk:izedek 
az a sálemi (jeruzsálemi) király és főpap volt, aki a 
győztes Ábrahám elé lépett s kenyér- és boráldozatot 
mutatott be érte hálából a Magasságbelinek. (Móz. I. 
14, 18.) Szent Pál a Zsidó-levélben bőven kifejti, hogy 
miként Melkizedek, úgy Krisztus is az Isten főpapja 
volt s egyúttal a béke királya, Sálem fejedelme. "Hű
séges főpap az Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép 
bűneit." (2, 11.) "Ki testének napjaiban imáit és kö
nyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással bemu
tatván Annak, aki őt megszabadithatta a haláltól, meg
hallgattatott az ó hódolatáért." (5, 1.) Krisztus papsága 
- Szent Pál szerint- ezerszer többet ér, mint az ószö
vetségi papság, "mert örökre megmarad" (7, 24.) és 
"ezért örökre üdvözith·eti is azokat, akik általa Isten
hez közelednek". (1, 25.) 

Az ószövetségi főpapok csak jelképes értékű áldo
zatokat mutattak be, "Krisztus azonban mint a jövendő 
javak főpapja jelenvén meg, a nagyobb és tökélete
sebb, nem kézzel készitett, azaz nem ebből a világból 
való sátoron át, nem is bakok vagy borjak vére által, 
hanem a saját vére által ment be egyszersmindenkorra 
a szentélybe, örök váltságot szerezve". (9, 11. k.) Ezért 
az ö áldozatát nem kell újból és újból megismételnie, 
"mert egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette 
azokat, akik meg akarnak szentelődni". (10, 14.) 

Ennek a krisztusi papságnak örökösei a katoliitus 
Egyház papjai. 

Mit is jelent i;l papi tisztség? E kérdésre Szent Pál 
így felel: "Minden főpap, emberek közül választatván, 
emberekért rendeltetik az Isten előtt való ügyeikre, 
hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bű
nökért; ki részvéttel tud lenni a tudatlanok és tévely
gők iránt". (Zsid. 5, 1. k.) Jézus az áldozat-bemutató, 
a közvetítő Isten és az emberek között, aki értünk, tu
datlanokért és tévelygőkért életének áldozatával nyuj
tott az Istennek elégtételt és kezességet. De mivel 
ennek az ó áldozatának minden embert el kellett 
érnie, azért rendelte ö el a megváltói áldozat jelképes 
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örök megújítását a miseáldozat által s ezért kellett a 
földön maradandó papi rendet is létesítenie. A kato
likus papság legelső hivatása és legfőbb méltósága 
abban van, hogy az oltáriszentségi áldozat minden
napos megújításában Krisztusnak segédkezik; hogy 
Krisztus az ő keze által mutatja be testét s vérét nap
nap mellett örök engesztelésül a mennyei Atyának. 

A megváltói áldozaton kívül s annak előkészítése
ltéppen és kiegészítéseképpen Jézus maga a tanítás és 
lélekkormányzás munkáját is végezte, s ugyanezt a 
munkát a papjaira is ráhagyományozta. Igy vette a ka
tolikus papság Jézustól az eucharisztikus szalgálaton 
kívül a tanítás, lélekkormányzás és megszentelés hár
mas hatalmát. Amikor a katolikus papság a szószéken, 
a hitoktatásban, zsinaton vagy lelkipásztori életben Jé
zus tanait hirdeti, amikor keresztel, gyóntat, áldoztat, 
a szentkenet szentségében részesít, amikor az Egyház 
nevében a hívekkel együtt s a hívekért könyörög, 
amikor a híveket lelkileg kormányozza: mindannyiszor 
Jézus megbízásából s az ő művének folytatásaképpen 
cselekszik. Más szóval: Jézus az, aki általa tanít ben
nünket, aki általa megáld, vigasztal, megszentel, ke
gyelmekben, szentségekben részesít minket, aki felol
doz s az oltáriszentségi kenyérrel táplál, vezet, irányít, 
parancsokat közöl és felmentéseket ad általa. 

Szent Pál így fejezi ki ezt az igazságot: "Tehát 
Krisztus követségében járunk, mintha Isten buzdítana 
általunk". (Il. Kor. 25, 20.) A követ nem a saját nevé
ben szól és lép fel, hanem annak nevében, aki küldi, 
amiből az is következik, hogy aki a követet megbántja, 
megveti, az annak a küldőjét bántja meg és veti meg, 
s viszont aki a követet tisztelettel fogadja, az magát a 
küldőt tiszteli. 

Ezért is volt a katolikus papságnak már az ősegy
házban igen nagy tekintélye a hívek előtt. Szent Pál 
erélyes szavakkal hirdeti az egyházi rend méltóságát, 
pl. amikor az általa püspökké szentelt Szent Ti
mótheust oktatja főpapi kötelességeire és jogkörére. 
(l. Tim. 4, ll. kk., 5.) Az ősegyház egyik legelső s leg-



nevezetesebb vértanuja, Szent Ignác antiochiai püs
pök azt írja, hogy "akik Jézus Krisztusnak hívei, azok 
a püspökkel tartanak", 

Már ebből is következik, mennyire végzetesen és 
bosszantóan téves az a modern felfogás, amely a pap
ságot teljességgel evilági szemmel nézi, sőt amely 
talán vallásosságot, kereszténységet akar, de papság 
nélkül, a papságnak lehető legmesszebbmenő kikap
csolásával. 

"A klerikalizmus: ez az ellenség!" mondotta egy
kor a zsidó Gambetta a francia képviselőházban. Ke
resztény emberek milliói tették magukévá ezt a telje
sen Krisztusellenes és tökéletesen keresztényellenes 
elvet s nem ismernek nagyobb szégyent és bajt, na
gyobb vádat és megbélyegzöbb gúnyszót, mintha va
laki "klerikálisnak" nevezi öket. Jézus igenis kleriká
lis kereszténységet alapított s az apostolok klerikális, 
papi Egyházat hagyományoztak ránk. 

III. 

Aki hivő lélekkel közeledik Krisztus rendeléséhez, 
az a papságban a legtiszteletreméltóbb intézményt 
látja: azt, amely által Jézus az ő tulajdon művét foly
tatja köztünk, amely által a legcsodálatosabb hatáso
kat éri el Egyházában s legnagyobb jótéteményeit 
állandősi t j a. 

A pap Jézus művét folytatja a földön. 
Jézus mindenekelött isteni igazságra tanította a 

népeket. Megmagyarázta nekik, ki az a mennyei Atya, 
milyen érzelmekkel viseltetik ö velünk szemben, s mi
lyen érzelmekkel kell nekünk Övele szemben visel
kednünk. Elmondta, mi az életünk célja és rendelte
tése, mit kell tartanunk az ítéletről és az örök életről, 
mik az örök boldogság elérésének feltételei, s mik azok 
a parancsok, amelyeket meg kell tartanunk, hogy az 
életbe bemehessünk. Csodálatosan finom és tiszta 
tanok ezek, amelyeket a maga módján megérthet a 
gyermek s az egyszerű falusi anyóka is és amelyek-
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nek szédítő magasságaiba teljesen felhatolni a legna
gyobb tudós számára is elérhetetlen feladat. Nem elmé
leti, a~adémikus igazságok csupán, hanem életszabá
lyozók, gyakorlatiak, vigasztalók, erősítők, az egész 
világ, egy egész társadalom megújítására, meggyógyí· 
tására, egészséges megszervezésére alkalmasak. 

Ugyanezeket az igazságokat hirdeti, terjeszti, ál
landósítja a földön a katolikus papság. Tudós, teológjai 
értekezésekben, akadémikus előadásokban, gyártelepek 
és kicsiny falvak árnyas templomaiban s mezítlábas 
kis iskolás gyermekek előtt a katolikus papság ugyan
azokat a fölséges igéket magyarázza, védi, illusztrálja 
és alkalmazza, mint amelyeket egyszer Krisztus hirde
tett a hegyibeszédben, a Galileai-tó partján, a jeruzsá
lemi templom pitvarában s az utolsó vacsora Sion
hegyi termében. Hirdeti sokszor bősz farizeusok ra
vasz ellenvetései, materialista szadduceusok vállvo
nogatása, Pilátusok lekicsinylése és Heródesek gúnyo
lódása közben. 

Hirdeti élőszóval és tollal, tudománnyal és múvé
szettel, a legfelsőbb intelligencia nyelvén s a katfer
négerek és tupi-indiánok primitív felfogásához leeresz
kedő formában. Ami világosság és megnyugvás, erő és 
áldás, vigasztalás és nekilendülés ezekből a krisztusi 
igékből száz meg százezer lélekben fakad, azt lehet 
mondani, egyenesen vagy kerülő úton mind a katolikus 
papság igehirdetésén keresztül jut el a hívek lelkébe. 
Még akkor is, ha ezeket a krisztusi igéket közvetlenül 
nem a katolikus pap, hanem világiak: szülők, tanítók, 
nevelők, irók, sőt esetleg másvallású tényezők veszik 
is át tőle. 

Jézus megszentelte a lelkeket. Kegyelmi eszközö- , 
ket hirdetett, amelyek nélkül senki az Isten országá
nak tagja nem lehet, bűneire bocsánatot nem nyerhet, 
!lZ Udvözítő örök életet adó testének és vérének vételé
ben nem részesülhet. Ezeknek a kegyelmi eszközöknek 
a hatékonyságát pedig Jézus a Golgotán bemutatott 
keresztáldozat árán szerezte meg. 

A katoJik.us papság is ugyanebben a munkában 



serénykedik. Gcndoskodik arról, hogy a golgotai áldo
zat állandóan megújíttassék az oltár áldozata által s a 
kegyelem élő vize a szentségek és szentetmények 
aranycsatornáin keresztül állandóan el is jusson a 
hivők lelkéhez. Hány millió és millió embert keresz
telt meg a papság, amióta őt Krisztus a hit ter.ieszté
sére s a népek megkeresztelésére kiküldöttel Hány 
milliót részesített a bérmálás, az Oltáriszentség s a 
többi szentségek áldásaiban! Hány szegény búnöst 
békitett ki az Istennel s mosta le lelkéről a legégetöbb 
foltot s legkínosabb bélyeget, a bűnt! Hány ártatlan 
gyermeket készített elő az első szentáldozásra s készít 
elő újra és újrd, esztendőről-esztendőre' Hány eltik
kadt lelket üdít fel húsvétonkint a töredelem s az 
áldozás kegyelmével! Hány fáradt vándornak erősíti 
meg a lelkét a szentkenet szentsége által az utoisó 
sorsdöntő küzdelemrel 

Hány ifjú párnak áldja meg frigyét, hogy az álta
luk alapítandó új tűzhely a békének, boldogságnak. 
szeretetnek s áldott fejlődésnek legyen gyujtópont
jává' Hány nemes ifjú levitát edz meg és szentel ici 
Krisztus múvének folytatására a püspöki kézfeltétel 
s az egyházi rend szentsége általi Mily nagyszerűen 
tanítja a papság a híveket imádkozni, az Istent méltú 
tisztelettel dicsőítenil Milyen mély tartalmú, múvészi 
tökélyú, felemelő hatású az egyházi liturgia, az egy
házi év meg-megújuló változatossága, a szent szartar
tások eleven, sugárzó, ragyogó misztikájal Mily kifür 
készhetetlen mélységeibe vezet bele az istenköz:-~lség
nek az a hitbuzgalom s az a magasabb lelkiség, ame. 
lyet a katolikus papság hirdet és elsősorban gyako
rol isi 

Jézus végül a ·lelkek kormányzója. Elől megy, 
mint a jó pásztor a juhai előtt, egyenkint a nevükön 
szólítja valamer.nyit, farkasoktól óvja, a tévutaktól 
visszatartja, füves mezőkre irányítja őket. 

Ugyanezt teszi az ő nevében s az ő m~Rhagyil · 
sábó) a katolikus papság. Mik egyebek az egyházi 
törvények és előírások, mi mást céloz az egyházi fel-
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sőbbségek állandó gondoskodása, pápai, püspöki, lelki
pásztori megnyilatkozások, buzdítások, dícsé1etuk. 
óvások, feddések s ha kell fenyítések is, mint a hivek 
nek ezt a Krisztus-akarta mindennapi eligazításat al 
üdvösség útján~ Ahol ez a szaros és lelkiismerethe 
nyúló egyházkormányzat nincs meg, ott bizony szo · 
morú megtévedések mutatkoznak, a keresztér:yleter:. 
eszmeáramlatok akadály nélkül veszik birtokba al 
emberek lelkét. 

Míg ahova az Egyház kormányzó keze elér s ahol 
ennek a kéznek irányító hivatoltságát elismer.ili, ott 
legalább szabállyá nem lehet a tévedés, tömegjeler
séggé nem lehet a hitéleti és erkölcsi pusztulás. Ott 
nem kínozza az Istent kereső lelkeket örökké az a 
gond és kétség: vajjon helyes úton járunk-e, vajjon 
erre vagy arra a dologra kötelesek vagyunk-e, ez vagy 
az a cselekvésmód tilos-e vagy nem. Ott elég a Jelki
atyát vagy az egyházi hatóságot megkérdezni s az 
ember nyugodt lehet benne, hogy az Egyház s~ava 
által maga az Isten vezet, kormányoz és irányíl 
minket. 

Aki mindezen higgadtan elgondolkozik, annak 
meghatódva kell ámulnia azon a százezerszeres aidá· 
son, amelyet a katolikus papság munkája jelent t\.rÍSZ· 

tus hí veinek a mindennapi lelki életben. 

IV. 

A pap hivatása azért olyan nagyszerű a földön, 
mert Krisztus főpapságának ó a részese és folytatója. 
Éppen azért Krisztus Urunk bámulatos jogkörrel ée 
hatalommal ruházta fel az ó papságát. 

Mindenekelőtt igenis tőle tette függővé a mi 
üdvösségünket. Senki sem üdvözülhet az Anyaszent
egyház kegyelmi eszközei nélkül s ezeket a kegyelmi 
eszközöket a katolikus papság nyujtja nekünk. Nincs 
tehát igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy maguk 
is el tudják intézni a lelkük ügyét Istennel, nekik az 
üdvösség útján nincs szükségük papságra. Tévedés. 

Banghn: Osszegyüjtött munkói. XX. 1ft 
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annyira szükségük van, hogy az Isten egyszerűen 
megtagadja önmagát azoknak, akik az általa rendelt 
papi hivatal segítségét igénybevenni vonakodnak. 

Pap nélkül lehetek gazdag, lehetek tudós, lehetek 
múvész, lehetek hatalmas nagyúr, előkelő politikus, 
lehetek magasrangú köztisztviselö, lehetek szép, vi
dám és egészséges, kisportolt izmú és kifinomult ízlésű 
ember, parancsolhatok ezreknek és százezrek.nek, be
írhatom a nevemet a történelembe, csatákat nyerhe
tek, de egyet nem érhetek el a papság nélkül: az örök 
üdvösséget. Egyet nem bilincselhetek magamhoz: 
Jézus Krisztust. Egyben nem reménykedhetem: az 
Isten kegyelmében. Mert ha egyszer a jó Isten mind
ezeket a katolikus papság közreműködéséhez kötötte, 
akkor ennek a papi közreműködésnek a visszautasí· 
tása egyenértékű az Isten kegyelmének a visszauta
sításával. 

Ez persze egészen más felfogás, mint aminőt a mo
dern világ vall, amely a papnak únottan és gyűlöl
ködve tér ki az útjából. Ennek a modem világnak is 
azt kellene odamondani, amit az úr Jézus mondott a 
szamariai asszonynak: "Ha tudnád az Isten ajándékát 
és hogy ki az, ki neked mondja: adj innom, talán te 
kérted volna öt és ó é ló vizet adott volna neked." 
(Ján. 4, 10.) 

Az emberek nem is sejtik, milyen kincsektól foszt
ják meg magukat, milyen áldásos lehetőségek mellett 
haladnak el közömbösen, amikor idegenül és barát
ságtalanul nézik vagy éppen kerülik a papot s talán 
még babonás és goromba megjegyzésekkel is inzul· 
tálják öt: "Nincs szerencsém" és hasonlókkal. 

Valóban fejtetőre állított világ és a saját nevéből 
gúnyt űzö kereszténység az, amely Krisztus követeit 
és küldötteit gúnnyal és gorombasággal utasítja el 
magától és ugyanakkor azt hiszi, hogy békében lehet 
az úristennel és kereszténynek nevezheti magát. Ha 
ezek a szerencsétlen lelkek majd egyszer az örök Bíró 
elótt állnak, bezzeg örülnének akkor, ha életük folya
mán felhasználták volna azoknak az lsten küldötte és 
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Isten választotta embereknek a szolgálatait, akik Krisz
tus parancsára hirdették nekik a helyes utat s kinál
ták a kegyelmi élet megszenteló eszközeit. Akkor 
azonban már késő lesz a megbánás; az örök Bíró 
eszükbe fogja juttatni a szerencsétleneknek azt az ö 
szavát, amelyet a papsághoz intézett: "Aki titeket 
megvet, engem vet meg." 

Csodálatos hatalom a pap hatalma, mert nincs a 
világon az egy élő Istenen kívül senki és semmi, aki 
vagy ami az emberi lélek legkínzóbb terhét, a búni 
és bűntudatot le tudná hengeríteni róla. 

A bűnt voltakép csak az bocsáthatja meg és en
gedheti el, akinek az személyes sérelme, vagyis: az 
Isten. Azonban az Isten Fia még ezt az ö legsajátosab
ban egyéni hatalmát is megosztja a papsággal. Rájuk 
bízza a papokra, hogy oldjanak és kössenek az ő ne
vében belátásuk szerint s előre biztosit bennünket, 
hogy az ő oldó és kötő tevékenységük érvénnyel bír 
a mennyben is. 

Az úr más, rendes utat a bűnbocsánatra nem jelöl 
meg; aki Isten irgalmában részesülni akar s bűneitól 
szabadulást remél, annak a paphoz ·kell fordulnia. 
Ostorozhatod a testedet órák hosszat, böjtölhetsz he
teken át, elzarándokoibatsz a világ valamennyi búcsú
járóhelyére, kioszthatod vagyonodat a szegények kö
zött, könnyhullatásoddal és siralmaiddal megtöltheted 
a földet: ha bűneidet nem fekteted oda az Anyaszent
egyház oldóhivatala, a kulcsok hatalma alá, soha meg 
nem szabadulsz a bűneidtől. 

Viszont az egyházi bűnbocsánatnak nincs beszü
kító határa. Lehetnek vétkeid sötétek, mint az éjszaka, 
vörösek, mint a skarlát és számosak, mint a tenger 
fövénye, az őszinte bánat és papi feloldozás révén pil
lanat alatt megszabadulsz tőlük, ártatlan és tiszta le
hetsz ismét, Isten ellenségéből Isten jó barátja, a kár
hozat fiából az örökkévaló Királ y gyermeke lettél. 

Ki művelheti ezt a csodát a lelkedben a katolikus 
papon kívül? 

S nemcsak búnbocsánatot kapsz a papi feloldozás 
t 4• 
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és a töredelem szentsége által, nemcsak ujra magadra 
öltöd az istenfiúság drága, aranyfonatos öltönyét, ha
nem a segítő malaszt ígéreteiben is nagy fokban ré
szesülsz általa, úgyhogy ezentúl ne üsd meg oly köny
nyen a lábad s ne lankadjon el erőd a felfelé vezető 
úton. 

De még a bűnbocsánatnál is mennyeibb, csodála
tosabb, istenibb hatalom az, hogy a pap az Oltári
szentség áldozatában bármely pillanatban közénk hoz
hatja Krisztus testét és vérét, mintegy oltárainkra 
varázsolhatja magát a mindenható Istent. 

Jézusnak ez a mindennapi eucharisztikus földre
jövetele semmivel sem kisebb csoda és adomány, mint 
amikor a megtestesülés pillanatában a názáreti Szűz
nek méhébe szállt, vagy a betlehemi éjszakán köztünk 
megjelent. Sőt még csodálatosabb annál, mert gyako
ribb, állandóbb s az egész világnak minden pontján 
bármikor megismétlődő csoda. Az első megtestesülés 
eszközéül az örök Ige a Boldogságos Szűzet válasz
totta ki, a mindennapi eucharisztikus megtestesülés 
eszközéül pedig a katolikus papokat. Fölséges kivá
lasztatás s páratlan megtiszteltetési Ha a Boldogságos 
Szűzet rajongó szeretettel tiszteljük, mert az ő méhé
ben vált testté az örök élet szerzője s az ő karján 
pihent az Isten Fia, hasonlóképpen szeretettel s ámuló 
tisztelettel tekintünk fel a katolikus papra, akinek sza
vára száll le oltárainkra nap-nap mellett az örök Ige 
s akinek kezei közt jelenik meg mint áldozat s áldo
zati lakoma. 

Tudjátok, mekkora hatalom ez? A papságnak ez 
az eucharisztikus hatalma? 

Hívjátok össze a föld minden tudósait, művészeit, 
krőzusait és hatalmasait, a politikusokat és diploma
tákat, minisztereket és államfőket, a tábornagyokat 
és diadalmas vezéreket. Fejtsék ki minden pompáju· 
kat, hordják össze minden pénzüket, könyvtárukat és 
hadseregüket; tegyék össze minden erejüket, lelemé
nyességüket és zsenialitásukat és próbálják meg az 
Isten Fiát lehozni az oltárra. Dörögjenek az ágyúk és 
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ropogjanak a mozsarak, álljon oda az oltár elé a világ 
legfőbb hatalmassága s mondja el a kenyér és bor 
felett akár ezerszer az átváltoztatás igéit: az ég leg
feljebb bosszús haraggal válaszol a káromló merény
letre. Ellenben a világ hatalmasságainak helyébe lép
jen oda az oltár elé egy egyszeru, sarutlan szerzetes 
páter vagy egy tegnap felszentelt fiatal káplán, hajol
jon a kenyér és bor fölé s a felszentettetés hatalmának 
erejénél fogva mondja ki felettük Krisztus nevében 
az átváltoztatás szavait: Ez az én testem, Ez az én vé
rem - s a csoda megújul, az ég ismét megnyilik és az 
Isten Fia újból leszáll az ő hívei közé. 

A:z. ószövetségben, Józsue könyvében azt olvas
suk, hogy amikor Józsue Gábaonnál megverte az 
amorreusokat s a győzelem kizsákmányolására kevés
nek látszott a nap hátralevő szaka, Józsue így kiáltott 
fel: "Nap, ne mozdulj Gábaon felé és Hold Ájálon 
völgye felé!", akkor az úr megtette azt a csodát, hogy 
a Nap megállott az ég közepén s "nem siete lenyu
godni egy teljes napig". Mert "Az úr engedett az 
ember szavának. - Domino obediente voci hominis." 
(Józsue 10, 12. kk.) Ez a csoda ismétlődik minden szent
misében. Az úr enged az ember szavánaki A Minden
ható szót fogad az ő méltatlan, kicsiny szolgája hívó 
kérésének. 

Az első bűnbeesés óta évszázadokon és évezrede
ken át szállt ég felé a nyomorba zuhant emberiség 
imája a megváltóért. Próféták és pátriárkák könyörög
tek s áldozatok füstje gomolygott a felhők felé. Mintha 
az emberiség millió jaja és szenvedése folyt volna 
össze ebbe az izaiási imába: "Vajha szélszakítanád az 
egeket és leszállnál, és megolvadnának szined előtt a 
hegyek, és megemésztődnének, mint amit a tűz kiéget, 
felforrnának, mint a tűztől a vizek . . . Leszállanál és 
színed előtt megolvadnának!" (64, 1-3.) De íme, az 
ég soká, évezredeken át süket maradt, nem hallgatott 
erre a könyörgésre. Évezredekig kellett az emberiség
nek szomjúhoznia, mig a Megváltó élő forrásai meg
nyiltak előtte. 
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Itt pedig az történik, hogy a napnak bármely sza
kában, bármely pillanatában, bármelyik törvényesen 
felszentelt papunk,· még a bűnös is, még a tudatlan is, 
sót még a hitszegő és a hitehagyott pap is: egy-két 
szavával elérheti azt, amit pátriárkák, próféták és ál
dozatok évezredes könyörgése csak sokára tudott el
érni, az Isten Fiának földreszállását. Az ó szavára a 
templom új Betlebemmé válik, az oltár új Kálvária
heggyé s az elárvult nyáj közt ismét megjelenik az 
örök Pásztor, aki áldozatot mutat be értünk és lelkünk 
táplálékául hozzánk száll a pap keze által. 

A pap keze általi O áldó kéz, ó sebeket gyógyító, 
holtakat támasztó s békét hintó papi kézi O kéz, amely 
az úr testét mindennap diadalmasan a magasba eme
led s aztán a híveknek eledelül nyujtod, "ad vitam 
aeternam", az örök életre. Aranynál drágább kéz, 
amelyben a legékesebb ajándék pihen: a Kenyér, 
amely minden édességet és boldogságot magában fog
lal! O papi kéz, amely az Isten Bárányának vérét öntöd 
ki lelkünk sebeire, hogy azokat meggyógyítsd s hogy 
általa mi is az úr boldog asztaltársaivá lehessünk! 
Papi kéz, amely Krisztus vérrokonaivá avatsz minket 
azáltal, hogy Krisztus vérét öntöd át a mi ereinkbe! 

v. 
Az Egyház ellenségei mindezzel azt a vádat sze

retik szembehelyezni, hogy hiszen a papok nagy része 
nem áll hivatásának magaslatán. Hogy vizet prédikál 
és bort iszik; hogy hiú és haszonleső, tudatlan és egy
ügyű, akit nem lehet meghallgatni, aki nem érdemel 
tiszteletet. 

Ne beszéljünk most arról, hogy ez a vádaskodás 
az esetek nagyobb felében legalább is erősen túlzott, 
sokszor pedig elejétól-végig meró igazságtalanság. 
Ne beszéljünk arról, hogy bizonyos emberek mindent 
megbocsátanak önmaguknak és a maguk fajtájabeliek
nek, de a papnak minden szavát aranymérlegre teszik 
s még ott is hibát találnak benne, ahol a pap valójában 
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könnyelmű vádaskodás és pap-elítélés legtöbbször 
nem más, mint a ro.ssz lelkiismeret önleplezése, gyáva 
és - igaztalan kibúvó a vallási kötelességek teljesí
tése alól. 

Az igazság az, hogy ha akad is a papok között, 
mint minden pályán, megróni való, kötelességmulasztó 
és tökéletlen elem, azért a katolikus papság tudás, 
müveltség, erkölcsi -színvonal és magasztos hivatási 
öntudat dolgában átlag messze fölötte áll bármely más 
pályának és hivatásnak. 

Am nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy itt nem 
egyénekről, hanem elsősorban hivatalról van szó, ame
lyet Krisztus rendelt és amelyet akkor is tisztelnünk 
és szeretnünk kell, ha nem minden hordozója áll egyé
nileg tökéletesen a ·mi bíráló szemünk előtt. Az orvost, 
a gyógyszerészt, a jogászt, a mémökőt nem közösítjük 
ki, nem útáljuk, nem gyülöljük és rágalmazzuk, 
nem utasítjuk el szolgálatait, még ha akad is köztük 
-- esetleg bövebben, mint a papok között -- olyan, 
aki egyénileg nem tökéletes. Nem gyujtjuk fel az 
egyetemi kórházakat és klinikákat azon a eimen, hogy 
az orvosok uralkodni akarnak az embereken, hogy 
pénzt kémek és élni akarnak maguk is, vagy hogy 
akad köztük olyan, aki maga is beteg s nem követi 
mindenben az egészségügyi előírásokat. 

Aki azonban igazságos, nem tagadhatja, hogy a 
katolikus papság egésze a századok folyamán csodá
latos húséggel és páratlan eredménnyel törekedett 
magasztos tisztét teljesíteni. A papság csakugyan fő 
törekvésének tartotta, hogy az embereket, miként 
Krisztus, az Istenhez vezesse. "Jöjjetek utánam, 
mondta Jézus az apostoloknak, és én emberek halá
szává teszlek titeket." (Mt. 4, 19.) 

A papság csakugyan teljesítette ezt a magasztos, 
lélekmentő feladatot. Közel kétezer év óta prédikál, 
buzdit, int, bátorit, hogy a jókat a jóban megtartsa, a 
hitetleneket, tévelygőket és búpösöket a helyes útra 



térítse. Ahogy Jézus az igazságot hirdette, úgy az ö 
parancsa és megbízása alapján a katolikus papság is 
kiment a népek közé s minden nemzetet és minden 
teremtményt igyekezett megtanítani mindarra, amit 
Krisztus parancsolt nekünk. 

Ha a kereszténység elterjedt az egész földkerek
ségen, ez elsősorban a katolikus papság érdeme. Ha 
az emberek hisznek a gondviselö Istenben, az örök 
életben és örök igazságszolgáltatásban, a szeretet és 
az erkölcs parancsában, ezt a hitet a katolikus pap 
terjesztette el és tartja fenn az emberek között. Sokan 
gyülölik is érte, pedig éppen ez a legszebb bizonyság 
mellette. 

Papok vitték el az evangélium világosságát az 
összes népekhez s ők viszik el azt ma is ezer fáradság 
és áldozat árán a pogányokhoz s lesznek a Krisztus 
mellett való tanuskodásnak számtalan esetben vér
tanui. A hitterjesztés és hitmegtartás érdekében 
elsősorban a papok teremtettek tudományt, múvésze
tet, európai kultúrát, iskolaügyet, szociális intézmé
nyeket. Nincs még egy életpálya, amelynek tagjai 
annyit fáradtak s oly gazdag érdemeket szereztek az 
emberiség lelki müvelése, nemesbítése, Krisztus út
jára vezetése körül, mint a katolikus papság. 

Lényegesen szegényebb volna az emberiség, sivá" 
rabb és kietlenebb az élet, szomorúbb és vigasztala
nabb a szenvedés, ha a papok nem volnának. Mennyi 
lelki fölemelkedésnek, megtérésnek, jobbulásnak for
rása a prédikálószék, mennyi eligazodást nyujt a hit
oktatás, mennyi erkölcsi halottat támaszt fel s mennyi 
ingadozót erősít meg a gyóntatószék! Valóban a pap 
Jézust hozza mindennap az emberek közé. 

Az emberek oly könnyen feledik a lélek érdekeit, 
oly könnyen rendelik alá a lelket a testnek, a köteles
séget az érdeknek. A pap az, aki állandóan szembe
száll ezzel a rövidlátással és végzetes önámítássaL 
ö az, akibens aki által Jézus állandóan az örök igazsá
gokra int, aki mint jó pásztor védi az úr bárányait a 
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veszedelmekkel szemben, figyelmeztet a farkasokra, 
tápláló mezőkre vezeti őket s visszavezeti az eltéve
lyedetteket Ahogy Jézus az emberiség legnagyobb 
jótevője volt, úgy ~ pap is a legnagyobb jótétemény
nek a közvetítóje: 'az isteni igazságé, kegyelemé és 
vigaszé. 

A hivő nép tudja ezt s azért hálás szeretetlel 
csüng Kri~ztus igazi papján. Oly tisztelettel és biza
lommal van hozzá, mint senkihez a világon s mennél 
jobban gyűlöli a katolikus papot az istentelenek 
világa, annál forróbb kegyelettel ragaszkodnak hozzá 
az Istent kereső lelkek. Hány emlegeti holtanapjáig 
hálás emlékezéssel a hitoktatóját, a lelkiatyját vagy 
azt a papot, aki az úr útjaira visszavezettel A hála 
könnyei, melyekkel nem egy hivő áztatja az ö lelki 
orvosának és atyjának kezét, a legszebb drágagyön
gyök, amelyeket a világ valaha látott s amelyekkel a 
katolikus nép fizet azoknak, akikben a lelkek pászto
rát s Jézus küldöttjét ismeri fel. 

Hát még az utolsó órában, az élet végső és leg
válságosabb perceiben! Ahol nem segít többé sem 
gazdagság és előkelőség, sem tudomány és hatalom, 
ahol az orvos is már csak kétségbeesve vonogatja vál
lát, egyedül Krisztus papja az, aki békét és vigaszt 
hoz s mily mélységes vigaszt, mily igazi békét! A pap 
az, akinek feloldozó szavára megenyhül a biínös lélek 
halálfélelme s az üdvözülés boldog reménye deríti fel 
a földiekben végleg csalódott, halálba induló szívet. 

Hányan voltak, akik életükben csúfolták a papot 
s kerülték a templomot, de halálos vergődésükben 
hálásan szorongatták a pap kezét, aki az ítélet küszö
bén az isteni irgalom bocsánatát hozta meg a tékozló 
fiúnak. 

Gyönyörű hivatás, fölséges pálya: Jézust képvi
selni az emberek között, az ö irgalmát, szeretetét, jó
pásztori aggódását és gondviselését. Odaállni az új
szülött gyermek mellé s a keresztség szentségében 
Isten gyermekévé avatni fel őt! Búnöket bocsátani 
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meg, beteg lelkeket gyógyítani, az 'Siet Kenyerével 
táplálni az erőtleneket, óvni az ártatlant, megtériteni 
a bűnöst, megáldani az életfrigyre lépőket, a szent
kenet szentségében felvértezni a lelket és a testet az 
utolsó nagy küzdelemrel Atyának lenni, orvosnak, 
mesternek, tanácsadónak, szegények barátjának, ha
talmasok megfékezőjének, mindenek lélekhalás.zának! 
Krisztus követségében járnil (II. kor. 5, 20.) Klisztus 
szolgáinak lenni és Isten titkai sáfárainaki (1. Kor. 4, 1.) 

Vannak, igaz, kevésbbé méltó vagy egészen mél
tatlan papok is. De olyan nagy baj-e ez? Ha úgy talál~ 
juk, hogy valamely pap nem felel meg teljesen a hiva
tásának, ám van más pap is, forduljunk ahhoz. Ha az 
egyiknél nem szívesen gyónunk, akad azon kívül 
gyóntató ezen a világon elég, aki ellen nem hozhatunk 
fel hasonló panaszt. De még ha valamennyi pap .ki
fogás alá esnék is, még akkor is állna az az utasítás, 
amelyet az úr Jézus az írástudókról és farizeusokról 
mondott híveinek: "Mózes székébe az írástudók és 
farizeusok ültek. Mindazt tehát, amit mondanak nek
tek, tartsátok meg és .tegyétek; de tetteik szerint ne 
cselekedjetek." (Mt. 23, 2. k.) 

Nagyon sok húzódozás és ellenszenv a papsággal 
szemben onnan ered, hogy az emberek egyáltalán nem 
érintkeznek a lelkipásztoraikkal. Messziről, látatlanban 
ítélkeznek róluk, · mint valami török dervisekről vagy 
tibeti boncokról. 

Közismert az a tréfás eset, hogy egy mesterember 
szüntelenül habzó szájjal szidta a papokat, s mikor 
egyszer megkérdezték tőle, ismeri-e a papokat szemé
lyesen, azzal felelt, hogy gyermekkQrában ismerte a 
falujuk plébánosát. "Nem mondom, az derék ember 
volt, egyetlen szót sem lehetne mondani ellene" -
tette hozzá. Mire valaki talpraesetten így felelt neki: 
"Lássa, egyetlenegy papot ismert, s arról kénytelen 
elismerni, hogy jó pap volt; a többit pedig szidal
mazza, holott egyiküket sem ismeri közelről." 

A falusi papokat csakugyan rendszerint tiszteli 
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és szereti a nép, mert ismeri őket. Viszont a nagyvá
rosok és főleg kültelkek templomtól elrugaszkodott, 
elvadult lakossága azért kapható könnyebben a pap
gyűlöletre, mert talán évek óta pappal nem találko
zott és közelról nem érintkezett. Az Istent gyűlölő 
világ pedig felhasználja az embereknek ezt a gyenge
ségét és tudatlanságát s a papok meggyűlöltelésén ke
resztül szakítja el a tömegeket magától az istenhittól 
sa kereszténységtóL Itt már a "mysterium iniquitatis", 
a "gonoszság titka" dolgozik, az, amelynek egyetlen 
pap sem jó, tiszta és szent, aminthogy a legjobb, leg
tisztább és legszentebb papot, a kereszténység első 
főpapját, Jézus Krisztust is gyűlölte, rágalmazta és 
keresztre feszítette. 

A katolikus papságnak egyik legfőbb ékessége, 
hogy része van abban a gyűlöletben, amellyel a pokol 
gyűlöli Krisztust. 

VI. 

A pap is ember ... Hibái vannak, bajai, fogyaté
kosságaL Kinek nincsenek? Csak nála a hiba szembe
ötlóbb éppen azért, mert oly igen magas az állása s 
oly magas kivánalmakat támasztunk vele szembeni 

A pap is ember ... ö is anyától született, ó is volt 
gyermek, volt ifjú, neki is tanulnia, fejlódnie kellett, 
míg célt ért; sok-sok okuláson, tanuláson, szeminá
riumi fegyelmen, lelkigyakorlaton, talán sok-sok belső 
vivódáson kellett keresztülmennie, míg kialakult 
benne az apostol, a lelkek vezetője, Krisztus követe. 
S ma is állandóan küzdenie kell önmagával, küzdenie 
anyagiakkal, technikai kérdésekkel, híveivel, ellen
lábasaival, a romboló áramlatokkal, a kis falu és a 
nagy város kereszténytelen, ellenséges behatásaivaL 
Ovnia kell a népet, aggódnia érte, gondolnia kicsiny
nyel és naggyal, gazdaggal, szegénnyel, művelttel, 
műveletlennel, jókedvűvel, szenvedővel. :ereznie a 
felelősség súlyát, amely valamennyivel szemben ter
heli az Isten előtt. 
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Magános óráiban, Isten előtt töltött áhítatos per
cekben, egy-egy lelkipásztori diadal után, egy-egy 
keserű pohár kiurítése közben újra meg újra átszántja 
lelkét az aggodalom, a pásztori fejtörés, a vesét haso
gató tépődés: niit tehetne még jobban, hogyan fog
hatná meg a dolgot még szerencsésebben, milyen lelki
pásztori ügyességgel éljen, milyen új munkát és áldo
zatot vállaljon, csakhogy Krisztus országa el ne sat
nyuljon, el ne fakuljon az ó kicsiny parókiáján, ellen
séges emberek konkolyhintése el ne nyomja a tiszta 
búza vetését. 

O, ezek a lelkipásztori gondok, ezek a haditerv
szövögetések, fájdalmak és örömök! Ezek a szent lel
kesedéssel útnak indított tervek, fiatalos lángolással 
épített remények és sikertelenségen panaszkodó köny
nyes számvetések! 

O, a pap sem mind zseni s nem is mind született 
hadvezérl Elhibázza ó is vajmi sokszor, talán éppen 
akkor, amikor a legtöbb szeretettel s energiával fek
szik neki a munkánakl Az ó legnemesebb szándékaiba 
is belejátszbatik egyszer-egyszer némi hiúság, egy kis 
önzés, egy kis maradiság, egy kis csökönyösség, mert 
hiszen ember ő is. O is botlik, azért is jár gyónni, azért 
végez szentgyakorlatot, azért próbálja mindig előlről, 

hogy a Jó Pásztor nyomdokaiba lépve lassan ő is 
tisztává és nemessé válhasson, mint az ő örök esz
ményképe. 

De ennek a folytonos vívódásnak, tépelódésnek, 
nekifeszülésnek és nekilendülésnek - talán sok baj 
és hiba mellett is - mégis csak óriási, csodálatos, 
szinte tündéri és természetfölötti az eredménye! En
nek a csendes, félreismert, vívódó munkának gyü
mölcse a Krisztus-ország fennmaradása, fejlódése, vé
delme, helytállása millió és millió szívben az öt világ
rész minden pontján, minden zugában! 

Mi lenne hitből, erkölcsből, kereszténységbő!, ha 
a papság munkája az emberiség történelméból hiá
nyoznéki 
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VII. 

Nem tartozik a természetfölötti világrendbe, de 
a kérdés teljes megvilágítására alkalmas annak a fel
idézése is, hogy a pusztán emberi kultúra áldásainak 
közvetítésében is milyen oroszlánrésze volt kezdettől 
fogva a katolikus papságnak. 

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a katolikus 
Egyház közel kétezer év óta a világ legtermékenyebb 
és legáldásosabb művelődésalkotó és művelődésvédő 
tényezőjének bizonyult; hogy az Egyház teremtette 
meg az európai civilizációt, szelídítette meg az erköl
csöket, tanította az emberiséget békés állami és vá
rosi életre, iparra, művészetre, tudományra, honosí
totta meg köztünk a testvériség és egyenlőség eszméit, 
a szociális érzületet s a gyengébbek istápolásának 
intézményeit. Ha azonban ebben a vonatkozásban Egy 
házat mondunk, első helyen mindig a katolikus pap
ságot érthetjük rajta. 

Papok voltak Európa első civilizálói, a tudomd
nyok művelői, művészetek őrzői, iskolák alapítói, 
a szociális és karitativ intézmények alapvetői. Kato
likus papokkal bőven találkozunk a tudomány, az iro
dalom, a művészet minden ágában, minden országban 
és minden évszázadban s ma sincs a kultúrtörekvések
nek egyetlen osztálya sem, ahol katolikus papok ne 
haladnának az élen, a legelső sorokban. Egyetlen fog
lalkozási ág, egyetlen társadalmi osztály az emberi 
kultúráért annyit nem tett és nem tesz, mint a ka~o
likus papság. Mennyi találmány és felfedezés fűződik 
papok és szerzetesek nevéhez, kezdve a kótaíráson, 
az órán, a szemüvegen, a kerékpáron, a kininen, 
a siketnémaoktatáson át fel a Kopernikus-féle világ
rendszerig és a mendelizmusig! 

Hogyan van az, hogy mégis éppen ezeket az ér
demeket vonja kétségbe a világ? S ha már nem tagad
hatja kereken, legalább hallgat róluk célzatosan és 
csökönyösen. Papi torzalakok, valóságos papi szörnye-
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tegek csakúgy hemzsegnek a modem irodalom és 
sajtó termékeiben, a papok történelmi kiválóságát 
ugyanakkor ugyanezek a szerzök sunyi alattomossag
gal mellózik. 

Mekkora lármát csapnának vele, ha zsidók, 
szabadkőművesek és szabadgondolkoz6k sorában áll
nának olyan óriások, mint Origenes és Ambrus, Jero
mos és Agoston, Anzelm és Bemát, Tamás és Bona
ventura, Roger Bacon és Nagy Albert, Domonkos és 
toyolai Ignác, Xavéri Ferenc és Matteo Ricci, Bossuet 
és Segneri, Pázmány és Páli Vince, Ketteler és Kol
ping, XIII. Leó és Mercier biboros stb.J Mit tennének, 
ha övék volnának azok az érdemek, amelyekkel a 
katolikus szerzetespapság frta be nevét a nevelésügy, 
a karitász, a szociális gondoskodás s az erkölcsi nép
nevelés évkönyveibel 

Dehát a katolikus papság érdemeit észrevenni nem 
divat, nem szokás, nem "előkelő". Minden mezítlábas 
suhanc és minden újpogány izgató gúnyolódbatik a 
papi "butításon" és "sötétségterjesztésen" s a modem 
társadalom lelkiismerete már fel sem hördül az igaz
ságtalanság és történelmi tudatlanság e borzalmas, 
sorozatos megtévedéseini 

VIII. 

A legnagyobb kltüntetés s a legszebb boldogság a 
földön, ha valaki pap lehet, vagy legalább gyermekei
nek egyikét Isten papjává nevelheti. A pap hivatása 
:1 legszebb hivatás a világon. A pap Krisztus udvar
tartásának tagja, Krisztus házának kulcsárja. Senki 
oly szoros hivatásbeli életközösségben nem él Krisz
tussal, mint ő; hiszen az evangélium is mindenekelőtt 
abban jelöli meg az apostolok hivatásának első célját, 
"ut essent cum illo", hogy Jézussal legyenek. (Márk 
3, 14.) 

Nem fölséges hivatás-e: állandóan az úr arcának 
fényességében járni, az ö szent hegyén s az ö sáto
raiban lakni? Nap-nap mellett, mint egykor Mózes, 
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Udvözítőt mindennap kezünkben hordozni, mint egy
kor a Boldogságos Szúz hordozhattal Fejünket nap
nap mellett, mint Szent János, az úr kedvenc apostola, 
az úr keblére hajtani s mint az emmauszi tanitványok, 
szívünk lángolását érezni az ő közelében, amint újra 
és újra felismerjük őt a kenyértörésben! S közelből 
látni az úr dicsőségét, mint a táborhegyi elragadtatott 
apostoloki Emberek halászának lenni s mint valami 
élő szentségmutató, hordozni az Udvözítőt az emberek 
közöttl 

Lehet-e csodálkozni, hogy az Anyaszentegyház 
éppen e miatt különös tisztasógot és életszentséget 
hövetel a papjaitól? Hogy azt akarja, hogy apapszíve 
aranykehely legyen, amelybe Jézus vére csordul s az 
Isten Fiának vére ömlik! Orökmécs, amelyből a hálás 
szeretet izzó fénye lövell állandóan a Legszentebb felé! 
Imádság és hűséges kötelességteljesítés töltse ki éle
téti Hogy csak egy nagy vágya legyen, hogy minél 
több lelket vezessen az úrhoz s fordítva, minél köze
lebb hozza az emberekhez Krisztust, a fényt, a kegyel
met, az igazságot és az üdvösséget! Boldog, akit az 
úr erre a pályára meghívott s azon kegyelmével meg
tart, de boldogok a szülők is, akik gyermeküket erre 
a legszebb és legszentebb pályára szánják! 

A világ gyűlöli a katolikus papságot. 
Nem csoda, gyűlölte az Krisztust is. Akinek Krisz

tus nem kell, annak a katolikus pap sem kell. Aki 
azonban tele van élő hittel és Krisztus-szeretettel, aki 
komolyan vágyódik a lelke megtisztulására, megerő
södésére és üdvösségére, az hálás tisztelettel köszönti 
papjaiban Krisztus követét, Krisztus élő ajándékát, az 
úr Jézust magát. S boldog bizalommal, örvendő hit
vallással, tüntető pap-tisztelettel köszönti az Anya
szentegyház felszentelt szolgáit ezzel a gyönyörűséges 
és éppen papjainkra vonatkoztatva oly sokatmondó 
köszöntéssel: "Dícsértessék Jézus Krisztusl" 
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Távol az úrtól. 

"Még egy kis idő, és már nem 
Játtok engem, és megini egy kis 
idő, és megláttok engem." Ján. 
16, 16. 

Húsvét után 3. vasárnapra. 

Ez a titokzatos szózat annak a hosszú búcsúbeszéd
nek egy része, amelyet Krisztus Urunk az utolsó 
vacsora végén intézett tanítványaihoz. Oly különös ez 
a hangsúly, amellyel rövid időre való távozását, vagyis 
kinhalálát s aztán örvendetes visszatérését, vagyis 
feltámadását megjövendöli az úr. Az egész evangé
liumi részletnek belső összefüggése azonban azt sej
teti, hogy Krisztus Urunk itt nemcsak az önmaga 
halálát s feltámadását jövendölte meg, sőt nem is csak 
történeti jövendölést akart mondani az ő mennybe
távozásáról és mégis csodálatos visszatéréséről a 
Szentlélek által s titokzatos ittidőzéséről az apostolok 
közölt és Egyházában, hanem misztikus értelemben 
oly jövendölést is akart közölni velünk, amelynek ér
téke és értelme núnden egyes Krisztus-hivőre, az 
Anyaszentegyháznak minden egyes gyermekére ki
terjed. 

I. 

A jövendölés történeti része közvetlenül abban 
a tényben teljesült, hogy Krisztus Urunk az utolsó 
vacsora után azonnal megkezdte fájdalmas kínszenve
désének útját, amely rövid időre, néhány napra el
szakította őt tanítványaitól. A szomorúság, amelyet 
az Udvözítő érezhető jelenlétének elvesztése a tanít
ványokban okozott, csakhamar vígsággá, igazsággá 
vált, amikor a feltámadt Udvözítő megjelenéseivel, 
vigasztaló, diadalmas szavaival örvendeztette meg 
öket. De azután beteljesedett az a jövendölés ama 
hosszabb távollét értelmében is, amikor Krisztus a 
mennybemenetel napján Atyjához ment s tanítványait 
hosszú évekre látszólag magukra hagyta. A tanítvá-
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ny ok élete ettől ·kezdve fájdalmas zarándoklás volt, 
látszólag távol az úrtól s ajkukon nem egyszer han
gozhatott fel a panaszos sóhaj: "Peregrinamur a 
Domino", ameddig csak a testben vagyunk, zarándok
úton járunk, távol az úrtól. (Kor. II. 5, 6.) 

Krisztus Urunk megjövendölte nekik, hogy ezen 
a világon szorongattatásuk leszen s ez a jövendölés 
bizony túlontúl teljesedett rajtuk. Az emberek bezzeg 
nem úgy fogadták öket, ahogy várni lehetett volna, 
ahogy fogadni illenék Krisztus hírnökeit, az emberiség 
legnagyobb jótevöit, örök igazságok fáklyavivöit, 
krisztusi kegyelmek osztogatóit, halhatatlan remény 
és egyigaz vigasztalás közvetítöit. A bűnös világ nem 
tudta elviselni az ó tiszta és nemes tanításukat. A zsi
dók botránynak, a pogányok dőreségnek tekintették 
<JZ evangéliumot s az apostolok sorsa a börtön lett, az 
ostorozás, megkövezés, gúny és rágalom, végül az ele
venen megnyúzás, a keresztrefeszítés, a lefejezés. És 
mégis szomorúságuk már ebben az életben örömre for
dult, amikor Krisztus vetésének dús sarjadását szem~ 
Iéiték a lelkekben, amíkor az evangélium már az ő 
életükben Indiától Hispániáig és Afrikától Galliáig 
hirdetett, úgyhogy Szent Pál szavával bizonnyal 
valamennyien fel-felkiáltottak: "Túlcsordulok az öröm
tól minden szorongattatásom közöttl" 

Ugyanígy teljesült a jövendölés az egész Egy
házon is és annak egész történelmén. Voltak ebben 
sötét szakok, üldöztetések, eretnekségek támasztotta 
viharok, nem egyszer szégyenletes alulmaradása még 
az Egyház hivatalos képviselöinek is. Mégis, a meg
próbáitatásra mindig új és új tisztulás, felemelkedés, 
diadal következett. A cézárok háromszázados véres 
keresztényüldözését a milánói ediktumban hirtelen 
felváltotta a kereszténységnek államvallássá emelése 
az egész római birodalomban s amikor a hitújítás a 
XVI. században mílliókat tépett le az Egyház kebeléről, 
ugyanakkor hithirdetőink már ott hajóztak az Oceánon 
az újonnan felfedezett világrészek felé s egész orszá
gokat és népeket vezettek be Krisztus aklába. Az úr 

Bongho: összegyiljtött munkál. XX. 15 



néha mintha távol volna Egyházától, mintha aludnék 
a szélvészhányta, viharcsapkodta hajón, érezteti 
velünk árva, zarándok voltunkat ... De aztán fel-fel
ébred s egyetlen szavával nemcsak csendességet 
támaszt, hanem új és bőségesen csodás halfogásra 
vezeti küldötteit. 

Il. 

Jézus látszólagos távozásának és titokzatos, foly
tonos visszatérésének történelmi jelentése mellett 
azonban bennünket főleg a jövendölésnek misztikus 
értelme érdekel, mert az egyenesen is reánk vonat
kozik, minden egyesünkre külön-külön. "Peregrinamur 
a Domino". A mi életünk is folytonos zarándoklás, 
látszólag távol az úrtól. ú, ha Jézus maga élne köz
timk, ha láthatóan is itt járna kőrünkben, ha gyenge 
papi ajkak helyett az ő ajka hirdetné a szószékről az 
üdvösség igéit, ha a gyóntatószékben őmaga intene, 
buzdítana s vigasztaina minket s mutatná a szegény 
bűnösöknek az utat; ha bánkódásunk, gyászunk, beteg
ségünk óráiban őmaga kopogtatna be hajlékunkba s 
látható jelenlétével, édes, istenemberi szavával őmaga 
simítaná el homlokunkról a gondot: be könnyú volna 
akkor kereszténynek lennil ö azonban nem akarta 
így. Modicum tempus. Rövid időn át magunkra akart 
hagyni minket, emberekre, Egyházára bízott s azt 
akarja, hogy megpróbáltatásnak érezzük az életet. 

De azért vigasztalódjunkl Mert valójában nincs 
ő távol tőlünk s mindig újra megjelenik előttünk, hogy 
erősítsen és vigasztaljon. 

Hogyan? Csakugyan? Jézus itt van? Es zarándok
ságunkban érezhetőn is mellénk szegődik? ú, magya
rázzátok meg ezt a szót, mert túlságosan titokzatos 
ahhoz, hogy egyszerre megértsük, és túlságosan szép 
is, hogy elutasíthassuk magunktól. 

Hát igen, Jézus itt van velünk. Meg-megjelenik 
köz tünk. 

Megjelenik mindenek előtt a kegyelmével. Nincs 
igazunk, amikor vétkeink, rossz hajlamaink, akár 
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megrögzött búnös szakásaink láttára is kétségbe
esünk és szinte már lemondunk arról, hogy mi is 
lehessünk egyszer még tiszták, hősök, szentek. Nincs 
igazunk, ha azt hisszük, hogy nem vagyunk képesek 
helytállni a tisztaság, a harag, a jóra való restség 
kísértései között. Hogy nem tudunk állhatatosak lenni 
jó feltételeinkben. 

Jézus nem ígérte soha, hogy kegyelmével azonnal 
és érezhetően, szinte csodás úton fog megsegíteni 
bennünket, de megígérte, hogy megteszi. Ha mi is 
feléje tekintünk a küzdelmeinkben és nem hagyjuk 
abba a bizalmat és az esdő könyörgést. Lehet, hogy 
évelúg kell küzdenünk a magunk gyengeségével, 
éveken át kell viaskodnunk saját nyomorúságunkkal, 
bosszantó hitványságunkkal, leverő, elkedvetlenítő 

hangulatokkal, megszégyenítő visszaeséseinkkel s 
azzal a bátortalansággal, amely emezek nyomában 
iakad. De bízzunk, Jézus itt van velünk, közel van 
hozzánk, még a vétkeinkben sem felejt el; mindig 
újra megjelenik előttünk a gyóntatószékben és a szent
áldozásban, mindig újra kezdi bennünk az építő és 
gyógyító munkát és az ő kegyelmének erejével annak
idején majd csak boldog eredményt érünk. 

Aztán itt van Jézus az ő vigaszával is. Akarja, 
hogy szenvedjünk, mert szenvedés nélkül nincs lelki 
nagyság, nincs Jézushoz tartozás; a szenvedés a szen
tek közös sorsa és a hősök iskolája. Anyagi gondok, 
testi gyötrelmek, betegség, gyász, lelki vívódások, 
gáncs és mellőztetés az embertársak részéről: mindezt 
akarta Jézus. De nem hagy magunkra köztük s viha
ros éjtszakák sötétsége után, eredménytelenségek és 
gyötrődések végén egyszer csak minket is felkeres 
és az apostol tiberiástavi felkiáltásával mi is boldogan 
ébredünk rá: "Dominus est", az úr van itt! 

Legszebb és legtökéletesebb teljesülését azonban 
Jézus jövendölése az örök életben nyeri. Rövid ideig 
tart a szenvedés és a próba, de aztán ő eljön mind
egyikünkért külön-külön s az örök élet küszöbén való-

iS* 
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ban teljesedik az ő felséges ígérete: a ti szomorúság
tok vigasságra válik. 

A mennyország tana ma sok ember ajkán kétel
kedő mosolyt kelt. Az Egyház ellenségei annyira bele
szuggerálták és beledobálták az emberekbe azt a 
szabadgondolkodó és szacialista tant, hogy a túlvilág 
csak merő álom lehet és papi találmány, amellyel a 
kapitalizmus zsarnoksága alatt nyögőket hitegetik a 
papok s a vallástalan irodalom oly fölényes gúnnyal 
intézi el az örök élet kérdését, hogy nem csoda, ha 
végül még hivő keresztények is akadnak, akik csak 
amolyan félénk hittel hisznek benne. 

Pedig, ha a mennyország nem igaz, az egész ke
reszténység hamis és hamis annak a Jézusnak tanítása, 
aki semmiről sem beszél annyit az evangéliumban, 
mint a túlvilágról és az örök életről. A keresztény
ellenes mesemondók szerint Jézus a gazdagok ellen 
hirdetett harcot; ő volt az első szacialista agitátor. 
Csodálatos! Ezek az emberek annyira ismerik az evan
géliumot, hogy még azt is megtalálják benne, ami 
nincs is meg benne! Azt pedig, ami az evangéliumnak 
minden lapján, szinte minden során hangosan végig
vonul, a túlvilágot, egyszerűen nem létezőnek jelen
tik ki. 

Jézust bölcsnek, nagynak nevezik; de hát nem 
Jézus beszélt-e folyton a feltámadásról, az örök élet
ről és az örök halálbüntetésról? Nem ó írja-e le hosz
szasan az utolsó ítéletet, nem ő beszél-e a dúsgazdag 
felébredéséról a "pokolban" s Lázár boldogságáról 
Ábrahám kebelén? Nem ő int-e, hogy inkább a kezün
ket, lábunkat, szemünket veszítsük el, mintsem a 
gyehennára vettessünk? Nem ő mondja-e, hogy "mit 
használ az embemek, ha az egész világot megnyeri is, 
ha lelkének kárát vallja··? Nem ő figyelmeztet-e, hogy 
ne azoktól féljünk, akik a testet meg tudják ugyan 
ölni, de a lelket nem, hanem inkább attól reszkessünk, 
aki a testet is, a lelket is gyehennára vetheti. Nem ó 
igéri-e meg a hű és igaz szolgának, hogy majd be-
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vezeti "Ura örömébe", az. országba, amely "az Atya 
áldottainak öröktől fogva készíttetett" s amelyben 
őmaga szolgál fel majd nekik? 

III. 

De ha ez így van, akkor legyen a közeledő örök 
élet felséges reménye csakugyan egész gondolkodá
sunknak és érzésvilágunknak alapja. Akkor pillanatig 
se fájjon a "peregrinamur a Domino", az úrtól távol 
való zarándoklás ezer gondja és keserűsége. Pillana
tig se fájjon éhínség és szomjúság, betegség vagy 
gyász, magunkra-hagyatottság és mellőztetés. Pillana
tig se fájjon a küzdelem és lemondás; mert ezért a 
célért, egy örökkétartó boldogságért mindent érdemes 
áldozni, mindent érdemes elviselni. 

És akkor pillanatig se ingadozzunk., valahányszor 
földi jó vagy az úr hűséges szalgálala között kell 
választanunk. Van, aki a vagyonért áldozza fel Istent, 
van aki házasságért, van aki szerelemért, van aki 
gyönyörért, van aki kényelemért, van aki hiúságért 
könnyelműen odadobja örök jussát, legszebb örök
ségét. Aki meggondolja, mily rövid az élet s mily 
hamar jön az úr, nem fog ingadozni az ilyen válasz
tások perceiben, mert tudja, hogy a mennyországnak 
elébe helyezni semmit sem érdemes. 

S aki hisz az örök mennyországban, Jézus orszá 
gának eljövetelében, az könnyebben is fogja Jézust 
mindenfölött szeretni. Annak a szívében és élet
programmjában a "Peregrinamur a Domino" jelszava 
át fog alakulni erre "Peregrinamur ad Dominum" -ra, 
zarándoklunk, de az úr felé. 

Jézus egyszer értem is eljön, zarándokságom út
jának végén diadalkapú vár, amelyen ő vezet be 
engem országába és ott örökre együtt leszek vele és 
egy örökkévalóságon át egyenkint beszámolak neki 
életem minden órájáról, minden kiállott harcáról, min
den jótettéről, minden szeretetéröl és minden hely
telenségérőL Ha mindig erre gondolnék, bizonnyal 
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élénken érezném magamban a vágyat, hogy örök éle
tem Királyát már most barátommá tegyem, örök bol
dogságom szerzője iránt már most hálás legyek, sőt 
napról-napra, óráról-órára megörvendeztessem. 

S végül érdemes apostolkodnom is, felhasználnom 
az időt s figyelmeztetnem embertársaimat is a nagy
szerű végre, az örök célra. Hány ember van, akit 
Jézus nem érdekel, aki örök életére nem gondol, ílkit 
a földi élet bajai és örömei az egyetlen szükségestől 
elvonnak. Ha hiszem az örök életet, ha várom Jézus 
eljövetelét, nem lesz szebb feladatom, átérzettebb 
vágyam és boldogságom, minthogy mások is meg
ismerjék, szeressék, szolgálják Ot s az élet ezer baja 
és szomorúsága, ami az ő zarándokságukból sem 
hiányzik, valamikor őbennük is el nem múló vigas
ságra váljék. 

Lélek és Szentlélek. 

"Mikor pedig eljővend 6, az 
Igazságnak Lelke, 6 majd eligazít 
titeket minden Igazságban." Ján. 
16, 13. 

Húsvét után 4. vasámapra. 

Minél inkább távolodunk húsvét ünnepétől, annál 
többször juttatja emlékezetünkbe az Egyház Krisztus 
Urunknak azokat a vigasztaló szavait, amelyekkel azt 
ígérte, hogy maga helyett a Szentlelket küldi meg 
nekünk. "Az Igazságnak Lelkét, aki eligazít bennün
ket minden igazságban." 

I. 

A kereszténységnek ez a Szentlélek-tana minde
nekelőtt élesen elénk domborítja a lelkiséget általá
ban. Volt idő, nem is nagyon régen, amikor az embe
rek esküdtek a materializmosra és szinte már nem is 
számított tanult és müvelt embernek, aki a lélek való
ságát hitte s elfogadta. Lélek nincs, minden látszóla
gos lelki működés egyszerűen rejtett és finomabb 
anyagi funkció, hangoztatták. 
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S volt, aki hozzátette: a boncolókés az emberi 
szervezetnek minden titkát felfedezte már, de a lélekre 
sehol sem bukkant rá. Ez a divat azonban elmúlt, ma 
már nincs komoly tudományos fórum, amely ennek 
a nyers és merev anyagelviségnek szolgálatában 
állana. Elismerik a lélek jogait, a lélek szükségessé
gét, legfeljebb különbözőképpen magyarázzák annak 
mivoltát. 

Csakugyan: nem kell sok eszmélődés hozzá, hogy 
belássuk: nemcsak lélek is van, hanem egyenesen a 
lélek az, ami a szervezetlen anyagot élő organizmussá 
formálja s lélek nélkül halott és rideg volna minden 
a világon. A lélek az a hajnal, amely életet fakasztó 
mosolyával az éjtszakát elűzi; a lélek az a tavasz, 
amely a dermedt téli tájra kikeletet varázsol. 

Mi lenne az emberi test lélek nélkül? 
Az emberi test anyagi alkotóelemeit ismerjük: a 

testünk háromnegyedrészben víz, amelyhez aztán még 
mész, szén, vas és egyéb anyagi alkatrészek járulnak. 
Próbálja csak meg valaki: vagy 50 liter vizet s néhány 
kilogramm meszet, szenet stb. összekeverni s addig 
habarni, forrasztani, míg ez az emberi test megalakul 
belőle: ezekkel a végtelenü! finom hajszálerecskékkel, 
idegrostokkal és idegvezetékekkel, érzékszervekkel, 
szívvel, vesével, gyomorral, aggyal és izomzattal! Es 
ha sikerülne is valakinek ez a csoda (ugyancsak nem 
fog sikerülni soha!), próbálja csak valaki ezt a szer
vezetet odáig vinni, hogy mozogni is kezdjen, még
pedig magától, belső erőktől hajtatval 

Es még ha ez is sikerülne valakinek, próbálja meg 
odajuttatni ezt a csodálatos szervezetet, hogy a moz
gáson túl érezni is tudjon; sót nemcsak érezni, hanem 
gondolkozni és akarni is: fogalmakat alkotni, ítélni, 
következtetni, feltalálni; hidakat, vasutakat konstruálni, 
repülógépeket szerkeszteni, hőskölteményeket írni, 
művészetet teremteni; mi több: imádkozni, lstenhez 
szállni, a végtelent megközelíteni, az örökkévalóságot 
tűzni ki maga elé célul! 

Valóban: az emberiség egyik megismétlődő kis-
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korúságának szaka volt az, amikor az emberek azt 
hitték, hogy éppen . a legszebbnek és legnagyobbnak 
tagadásával, amivel bírnak: a lélek tagadásával előbbre· 
viszik a tudományt, a müvelődést s az emberi méltó
ságotl 

A lélek fölényének ez az újra és újra uralomra 
juttatása a kereszténység egyik legfőbb kultúrérdeme. 
Sajnos, bár ma elméletileg a materializmus megbukott
nak tekinthető, gyakorlatilag még igen messze va
gyunk attól, hogy uralmát a lelkekben megtörtük 
volna! Ma is nagyon sokan vannak, akiknek a test a 
fő s nem a lélek, az étel és az ital, a pénz és a testi 
szépség, a vér vágyai és az érzékek gyönyörei száz
szor fontosabbak, mint a lélek érdekei: a lelki béke, 
hit, vallás, erkölcs, üdvösség! 

II. 

Azonban a kereszténység nem áll meg a lélek 
hangsúlyozásánál, hanem hozzáteszi: a mi lelkünk ter
mészetfölötti életre van hivatva s ez ismét époly mér
földnyivel több és magasabb a lélek természetes életé
nél,· mint amennyivel a lélek fölénye túlszárnyalja a 
merő anyagot. 

A kereszténység szerint az emberi lélek termé
szetfölötti életre van hivatva, vagyis arra, hogy túl
haladva minden természetes hivatottságot, az istenfiú
ság életének legyen részese, s mint ilyen egykor az 
lsten színe-látásának boldog birtokosa. Ezt az Isten
gyermekséget a léleknek a maga becsületes erőfeszí
tése s helytállása révén kell megszereznie, de mégis 
úgy, hogy ebben az irányban egyetlen tapodtat sem 
tehet, hacsak felsőbb segítség, intés, nógatás, bátorí
tás nem késziti el útját s nem adja meg a lélek törek
vésének a természetfölötti értékét Ilyenformán egész 
belső életünk, egész igazi hivatásunk teljesítése két 
tényezón múlik: egyik a Szentlélek serkentő, megvilá
gosító s jóra vonzó kegyelme, a másik a mi szabad 
közreműködésünk. 



233 

Sokszor még a vallásos katolikusok sem tudják 
ezt eléggé; nem vetnek súlyt a Szentléleknek erre a 
csodálatos, belső tevékenységére az emberi lélekben. 
Pedig milyen csodálatos tevékenység ezl Hogyan ki
terjed mindenre l 

Látszólag csupán a lélektan törvényei érvényesül
nek bennünk s a valóságban mindenütt ott van ő is 
és gondolatokat, vágyakat ébreszt bennünk a jóra, el
mélyedésre hí, int, visszariaszt, támogat. Mindezt azért, 
hogy a kegyelem gyermekeivé avasson vagy a kegye
lemben megtartson s növeljen minket. Ahogy az Or 
keze milliószorosan dolgozik a természetben: milliárd 
fában, bogárban, füben, virágban, úgy a Szentlélek is 
állandóan szövi, építi lelkünkben a természetfölöttiség 
aranybrokátját, az Isten-gyermekség királyi köntösét. 

Mi azt hisszük, ez a jó gondolat, ez az egészséges 
belátás, ez a nemes buzdulás csak úgy magunktól van, 
holott a valóságban Isten keze irányította úgy a gon
dolatainkat, érzéseinket, akarásunkat, vágyainkat, fé
lelmeinket, felbuzdulásainkat, hogy ez meg ez a jó 
elhatározás megszülessék bennünk. Igy akármi jót 
teszünk, mindig azt kell mondanunk; ez elsősorban a 
Szentlélek Isten múve bennünk, mi csak annyival já
rultunk hozzá a létesüléséhez, hogy engedelmesen el
fogadtuk a Szentlélek sugalmazását s közremúköd
tünk vele. 

Karácsonykor a megtestülést ünnepeljük, a meg
váltás kezdetét; húsvétkor a kínszenvedést és annak 
betetózését, a feltámadást. Kétségtelen, a megváltás 
nélkül soha üdvösségre nem számíthattunk volna. De 
vajjon következik-e ebből, hogy a megváltással magá
val már adva van a mi üdvösségünk? Szó sincs róla! 
A megtestesülés és megváltás csak úgy válhatik lel
künk javára, ha annak gyümölcseit a Szentlélek előbb 
egyéni munkában mindegyikünkre alkalmazza, ha lel
künket, mindegyikét külön-külön arra diszponálja, 
szeliden arra vezeti, hogy a megváltás gyümölcseit 
befogadhassuk s magunkévá tehessük. 

Olyan ez, mint a makrokozmosz és a mikrokoz-
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mosz szerepe a természetben. Nemcsak makrokozmosz 
van: csillagok, napok, tejutak fenséges óriásai, hanem 
mikrokozmosz is: ezek a hatalmas égitestek nem áll
hatnának fenn az atómok belső alkatának szövevényes, 
bonyolult berendezése és funkcionálása nélkül, amely 
a természettudomány szerint époly csodálatos és bá
mulatrakeltő, mint a makrokozmosz csodái. Hasonló
képpen a megváltás makrokozmosza csak úgy válik 
bennünk eleven értékké, ha a saját lelkünk mikrokoz
moszában szinte újra megvalósul, a miénk lesz, egyé
nileg birtokba vesz, áthat s eitölt minket. 

III. 

Azt kérdezhetné valaki: De hát valóságon alapul-e 
a kereszténységnek ez a tana, a Szentléleknek ez a 
folytonos belső munkálkodása, építése, sürgölődése a 
lelkünk mélyén? Nem lehet ebben kétség. Hiszen Krisz
tus Urunk maga nem győzte hangoztatni, hogy a Szent
lélek az, akinek sugalmazása révén érthetjük csak meg 
igazán, amire ő minket tanított; hogy a Szentlélek jut
tatja eszünkbe mindazt, ami üdvösségünkre szük
séges. 

Azt jelenti-e ez, hogy a Szentlélek mindenkinek 
külön kinyilatkoztatásokat ad? Szó sincs róla! Ezt 
ugyan a XVI. század tévtanítói állították, hogy az 
Anyaszentegyház tanító tekintélye alól kibújjanak, de 
ennél kétségbeesettebb kibúvó aztán nincs is. Sehol 
Jézus nem mondja, hogy ne hallgassunk az Anyaszent
egyházra, hanem mindenki hallgasson a maga külön 
isteni kinyilatkoztatásaira; ennek éppen az ellenkező
jét nem győzi ő is, apostolai is hangoztatni. 

A Szentlélek csak arra tanít minket, amire már 
Jézus is tanított s amire a tanítással megbízott, Krisz
tus-rendelte Anyaszentegyház tanít. Csakhogy mfg az 
Egyház kívülről tanít, addig a Szentlélek belülről ösz
tönzi, simogatja, sarkallja a lelkünket, hogy ezt a taní
tást tiszta szívvel be is fogadjuk s szerinte éljünk. 
Hogy külön kinyilatkoztatást a Szentlélek nem ad a 
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híveknek, következik abból is, hogy hiszen éppen 
ebből az elvből fakadt a szektaképződés ezernyi zűr
zavara; s elég különös szerepet kellene juttatnunk a 
Szentléleknek, ha feltennők, hogy ahány fej, annyiféle 
kinyilatkoztatást ad: az egyiknek ezt, a másiknak 
talán éppen az ellenkezőt jelenti ki. 

Hogy azonban a Szentléleknek ez a lelket meg
világosító serkentése csakugyan reális dolog, arra bi
zonyos fokig maga a tapasztalás is tanunk. Nem vesz
szük-e észre, hogy néha olyanok vagyunk, mint a 
darab fa: semmi lelki, vallási igazság nem tesz ránk 
hatást, nem emel fel, nem világosít meg, nem erősit 
meg; vissza-visszahullunk a saját tehetetlenségünkbe, 
restségünkbe, ösztöneink és alacsony vágyaink szo
morú régióiba: csak az érdekel minket, ami föld és por 
és test és érzékiség? Máskor meg éppen ellenkezőleg, 
olyan könnyen megy minden, oly világos előttünk 
minden, amit a hitünk tanít, oly nagy kedvet érzünk 
a jóra, az Isten-szolgálatra, még a leghősiesebb csele
kedetek is valósággal jóleső érzések közt folynak le 
bennünk. 

Néha sötétségben botorkálunk, máskor meg min
den verőfényes a szemünk előtt. Néha nem tudjuk 
kételyeinket eloszlatni, nem tudunk teendőink közt el
igazodni; ha másokat a jóra rábírni kívánunk, nem 
találjuk meg a megfelelő szót és pillanatot. Máskor 
meg mindez oly könnyen és simán megy és annyi 
sikerrel jár! Mi ez? Nem szinte kézzelfogható-e itt a 
Szentlélek erősebb vagy gyengébb munkálkodása 
bennünk? 

Sőt néha egész korok mintha tele volnának a 
Szentlélek járásával: az első századok a vértanuság 
hősi lendületével, a népvándorlás kora a keresztény 
hit lelkes befogadásának hevével, a keresztesháborúk 
kora a vallásos idealizmus hősiességével . . . Máskor 
aztán valóságos mélypontra süllyedt alá a lelkek élete: 
a hitújítás előtt és után, a francia forradalom idején, 
a XIX. század materializmusa és liberalizmusa fény
korában. Ma ismét mintha sok tekintetben a vallásos 
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újjáéledés lélekjárását figyelhetnők meg a múvelt 
világban ... Nem több-e ez, mint egyszerűen az esz
mék változó divatja, a történeti és lélektani tömeg
hatások véletlen összejátszása? 

IV. 

l!s a Szentléleknek nemcsak a munkálkodása 
reális bennünk, hanem ennek a munkának a gyümöl
csei is. De mennyire! Hiszen legfőbb kincseink, leg
szebb értékeink a Szentlélek e munkálkodásából fa
kadnak! ö nélküle, Jézus Lelke nélkül semmi, semmi 
üdvösséges, természetfölötti élet nem fakadhatna 
bennünk. 

Itt van pl. a hit kegyelme! Mily öröm az: hinni, 
mily felemelő s ugyanakkor értelmileg is mennyire 
megnyugtató érzés! Hány van, aki irigyel minket hivő
ket és siránkozik azon, hogy nem tud hinni ... A hivő 
lelkület pedig elsősorban a Szentlélek munkálkodásá
nak eredménye lelkünkben. Hiszen hányszor tapasz
latjuk, hogy a legfényesebb érv sem elég, a legszilár
dabb biztonság is lepattan a lélekről: nem melegít fel, 
nem ragad magával. Mígcsak egy felsőbb megvilá
gosítás nem ér s nem ejti szinte észrevétlenül birtokba 
a lelkünket! 

Hasonlókép a remény! Ez is páratlan szellemi 
kincs, pótolhatatlan és nélkülözhetetlen erő- és vigasz
forrás. Tudni, hogy "jó úrnak szolgálunk", hogy 
"Atyám, a te gondviselésed kormányoz", hogy lehe
tek szegény és beteg, megalázott és megvetett, lehe
tek haldokló vagy halott: nem történhetik velem rossz! 
Nem nyomorult pusztulás lesz a végem, hanem ellen
kezőleg: egy kimondhatatlanul szép és gazdag élet az 
Isten kebelén ... Am a remény sem támad fel puszta 
észokokra a lélekben; ahhoz is valami belső indítás, 
biztatás, megnyugtató simogatás kell: a Szentlélek 
édesgető, bizalomra gerjesztő munkája. 

l!s a szerelell Az a kiváltság, hogy Jézust jóbará
tomnak nevezhetems tudhalom s magamat az ő barát-
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jának érezhetemf Hogy a Legszebbet, Legjobbal, Leg
fölségesebbe!, Leggazdagabbal belső szeretetviszony
ban élhetek, mindig odahajthalom fáradt -fejemet az 
ő szívére, s ebből a szívből mindig kihallom a részvét, 
a jóság, az együttérzés és megbecsülés zöngéit az én 
nyomorult kis szívem iránt: mily kegy, mily szerencse, 
mily vigasztalás, mily erő! Ennek is csak a Szentlélek 
lehet megnyitója s éltetője; hiszen a lelki szeretet 
sohasem puszta emberi okoskodásnak vagy merőben 
emberi érzelmeknek szülöttje. 

f:s a tisztaság! Jobbra-balra ezer csáppal fonja be 
áldozatait a testiség polipja; sokan vannak, akik talán 
egy napig, egy óráig sem tudnak meglenni bűn és 
szenny, és nemtelen gyönyörködések nélkül; úgy érzik 
sokan, hogy e nélkül élni sem lehet . . . S akkor jön 
egy jó gyónás, jön egy jó elmélkedés az örökkévaló
ságról, jön egy lelkigyakorlat, jön egy áldozás, jön 
egy jó olvasmány, jön az apostoli segítés vágya s 
egyszerre oly semmisnek, oly hitványnak, oly feles
legesnek, szinte tárgytalannak és céltalannak érzek 
minden érzékiséget . . . Nem a Szentlélek csodálatos 
hatása-e mindez bennem, hogy így valósággal önma
gam fölé növök? 

S végül, hogy minden egyebet mellőzzek: a Szent
lélek öröme! Az a csodás, megnyugtató érzés, hogy 
jó úton haladok, hogy nem vagyok egyedül, hogy 
minden napom érték az örökkévalóság szempontjából, 
minden cselekvésem szent s minden igyekezetem Isten
nek tetsző . . . O, az a boldog biztonságérzet, amely
ből aztán a megelégedés és öröm érzete fakad, a lelki 
békéé, amely minden evilági örömet messze túlhalad 
tisztaságban, fényben, maradandóságban! A "Vigasz
taló" munkája a lélekben, ahogy Jézus a Szentlelket 
nevezte! 

v. 
Nem tartozunk-e mélységes hálával a Szentlélek 

Isten iránt? Nem kell-e mindennapi örömmel üdvözöl
nünk, mint isteni vendéget, aki a mi lelkünk mélyére 
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száll s ott a mi jobbik énünket állandóan vezeti, ka
lauzolja? Nem kell-e mélyen átéreznünk vele szem
ben a felelősséget is: hiszen borzasztót ártunk magunk
nak, valahányszor az ő szavát figyelmen kívül hagy
juk s intéseit mellőzzükt 

:f!s nem kell-e gyakran fohászkodnunk az Egyház 
imájával: Jöjj el Szentlélek Úristent Jöjj el nap-nap 
mellett a mi szívünkbe, vedd birtokba gondolkozásun
kat; érzelmeinket, akarásainkat, cselekvéseinket, egész 
lelkünkett Jöjj el azokhoz is, akik eddig nem fogad
tak be téged; a tévelygőkhöz és bűnösökhöz, az el
esettekhez és megkísértettekhez, a szomorúakhoz és 
szenvedőkhöz, betegekhez és haldoklókhozt Jöjj el a 
családjainkba, hogy ott állandóan béke és szeretet 
legyen, hit és keresztény lelkület; jöjj a mi gyerme
keink lelkébe, hogy százszorosan kikeljen bennük a 
jó mag, amit megpróbálunk elültetni bennük! Jöjj el 
az országok vezetöihez, az Egyház vezetőihez, hogy 
nehéz feladatukat helyesen tudják megoldani s úgy 
vezessék a népet, hogy annak földi és örök boldog
ságát biztosítsák! 

Jöjj el Szentlélek lsten! Nélküled sivár, letarolt, 
téli dermedtség üli meg a lelkek világát. Jöjj els azon
nal fénybe öltözik, megújul, megelevenedik, felvirág
zik és az örök életre gyümölcstermövé lesz minden! 

Az igazi s a hamis béke. 

"lsten Báránya, aki elveszed a 
világ bűneit, adj nekünk békessé· 
getl" Mise-kánon. 

Húsvét után 6. vasárnapra. 

Az emberi nyelvnek gyönyörűségesen szép szava, 
amely az P-gyházi nyelvhasználatban is gyakran fel
merül: a béke. A világ Udvözítöje már a jövendölések
ben e címen szerepel: Princeps pacis, a Béke Feje
delme. (Iz. 9, 6.) Amikor az Isten-Fia emberré lett s 
megszületett a földön, belépője, megváltói szereplésé-



239 

nek mintegy nyitánya a békesség szava lett, melyet 
angyalok kara hirdetett. 

Jézus maga, az ó adományai között, melyeket a 
világnak hozott, szerette a békét emlegetni: "Békessé
get hozok nektek, az én békességemet adom nektek; 
nem miként a világ adja, adom én nektek". (Ján. 14, 
27.) Feltámadása estéjén, mint megváltói halálának 
egyik legszebb gyümölcsét: a békét hirdette apostolai
nak s így köszöntötte őket: Pax vobis, Béke veletek! 
Tanítványai is így beszéltek: az apostoli levelek kö
szöntő formulái közt állandó a béke kivánása. "Kegye
lem és békesség!" "Es az Isten békessége - írja Szent 
Pál oly szépen a filippieknek-, mely minden értelmet 
felülhalad, oltalmazza meg szíveteket és elméteket a 
mi Urunk Jézus Krisztusbanl" (Fil. 4, 7.) Ugyancsak 
Szent Pál a Szentlélek gyümölcsei közt felsorolja a 
békét is. (Gal. 5, 22.) 

Az Egyház minden szentmisében hangos szóval 
imádkozik vagy énekel a béke, az Isten békéjének 
adományáért s kit ne ragadna meg ez a megrázóan 
szép és mélyértelmű könyörgés: "Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, dona nobis pacem". - Isten Báránya, 
ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk békességet! A 
legrégibb nyugati szerzetesrend, a bencés rend pedig 
egyenesen rendi jelszavának tekinti e szót: "Pax" -
békesség. A közfelfogás maga is a vallásos élet egyik 
legszebb velejárójának tartja azt a lelki békét, amely 
az istenes életet kiséri s mintegy jutalmazni szokta. 
Még akik a hitélet gyakorlatától távol állnak, azok is 
sokszor irígylik ezért a lelki békéért a vallásos embe
reket, még a legszigorúbb szerzetek tagjait is. 

I. 

Miben áll hát ez a béke s hogyan juthatunk el a 
birtokába? 

Mindenekelótt lássuk, miben nem áll. Mert ma 
mint minden szép és szent szóval, a béke szavával is 
szeretnek visszaélni az emberek. Lelki békéről, lelki-
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ismereli nyugalomról beszélnek olyanok is, akikben 
egészen bizonyosan nincs meg az igazi lelki béke, 
Krisztus békéje. 

Az igazi lelki béke mindenekelőtt nem annyi mint 
elfásultság, a hitetlenség lelki passzivitása. Béke nem 
annyi mint eltompultság, nem annyi mint a problémák 
észrenemvétele, a lelki igények és természetfölötti aspi
rációk tagadása, nem az az értelmi önérzéstelenítés, 
amely egyszerűen nem lát, nem hall, nem érez és nem 
kérdez többé, hanem gondolat nélkül elzárkózik a leg
nagyobb kérdések elől. Sokan azt hiszik, az hozza meg 
nekik a békét, ha sohasem gondolnak Istenre, szám
adásra, túlvilágra, ha zavartalanul és lelkiismereti há
borgás nélkül élik a maguk könnyelmű s ösztönös 
életét. 

Ez azonban önámítás. Ideig-óráig el lehet altatni a 
lelkiismeretet, de állandóan mégsem s a megpróbál
tatás és magábaroskadás óráiban a lélek mélyéről 

mégis csak felsír a nyughatatlanság, mely érzi, hogy 
álmegoldásokban nem tud megpihenni. Tagadhatja az 
ilyen ember az Istent: az okság elve mégis újra rá
ébreszti arra, hogy a világmindenségnek teremtő-oká
nak kell lenni; tagadhatja a kereszténységet, de a tör
téneti bizonyosságok rávezetik arra, hogy Jézus az 
Isten-Fia volt; tagadhatja a katolikus Egyház isteni 
eredetét Józan meglátásaiban mégis el kell ismernie, 
hogy ez az Egyház Jézus intézménye, Isten rendelése. 
Tagadhatja a túlvilágot, de az elmúlás rohanó közele
dése akarata ellenére is újból meg újból figyelmezteti 
az el nem kerülhető elszámolásra. A hitetlenség nem 
béke, csak önáltatás. 

A lélek békéje nem azonos a lelkiismeret ela/ta
tásával sem. Hiába játsszák a vallásgyűlölők a békét s 
nyugalmat, mintha mindent bebizonyítottak és megcá
foltak volna, mintha a vallás csakugyan nem volna 
egyéb, mint az a "pestis", ami a népeket megmérgezi. 
Hiába fojtják bele az önvád szavát újabb és újabb bű
nök mámorába, ez legfeljebb önámítás lehet ismét, de 
nem igazi béke. 
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ó igen, az emberek csodálatos találékonysággal 
értenek ahhoz, hogy magukban a lélek szavát elhall
gattassák. Nem, nincsen Isten, vagy ha van, akkor 
majd csak elnézi nekünk, ha nem is vesszük túlságo
san komolyan a parancsolatait; megbocsát, hiszen ő a 
végtelen irgalom maga. Csak a papok okoskodnak, de 
az Isten nem olyan kicsinyes, mint a papok, majd csak 
megússzuk azt az ítéletet, ha arra kerül a sor. Más is 
így él, miért legyünk mi jobbak, mint a többiek? Igy 
hitegetik magukat. 

Jézus ugyan bűnbánatot hirdet, amely nélkül, úgy
mond, valamennyien elveszünk (Luk. 13, 5.), de ők év
hosszat nem érzik semmiféle bűnbánatnak a szükséges
ségét. Jézus hitet követel, amely nélkül az ember máris 
el van ítélve, de ők túlteszik magukat a hiten. Jézus 
azt mondja: aki nem eszi az ő testét, abban nem lesz 
örök élet, ők azonban a legnagyobb kedélynyugalom
mal évtizedeken át is távolmaradnak az Oltáriszent
ségtől. Jézus a bűnbocsánatot az egyházi feloldozástól 
teszi függővé, ők pedig skrupulus nélkül maradnak el 
a gyónástóL Jézus házasságtörőnek nevezi azt, aki há
zastársával szakít s új házasságot köt, ezek az embe
rek pedig úgy csereberélik a férjeiket s a feleségeiket 
szemrebbenés nélkül, mintha csak ruhát váltanának. 

Az Úristenre jóformán sohasem gondolnak, soha 
nem imádkoznak, soha templomba a lábukat be nem 
teszik, hacsak nem társadalmi szükségből. Cselekede
teikben soha az isteni törvény nem irányítja, sem az 
egyházi parancs nem feszélyezi őket; egészen magától 
értődőnek tartják, hogy minden valláserkölcsi tör
vényen lelkiismeretfurdalás és aggályosság nélkül túl
tegyék magukat. Van, aki lop és sikkaszt, talán tíz
ezrekkel károsítja meg a közt vagy a felebarátját és 
amellett tökéletesen megnyugtatja a lelkiismeretét, 
hogy egészen helyes, amit tett. Van, aki mást igazta
lanul nyomorba, szégyenbe, szomorúságba kerget s 
egyetlen nyugtalan éjtszakája nincs miatta. 

Van, aki keresztülgázol női erényen, családi szen
télyen, eskün, becsületszón, aki mint az állat, egyedül 

Banp;ha: Összl'gyüjtött mnnkúl. XX. i 6 
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a vad és zabolátlan ösztönei szerint él, aki mindent 
beszennyez és besároz, mindent összetör és összezúz, 
amihez ér, még a hitvestársa becsületét s a saját gyer
mekeinek üdvösségét is prédára veti, csak a maga 
brutális vágyait kielégíthesse - s akkor még szépen 
cirkalmazott védőbeszédeket tud tartani a maga ocs
mánysága mellett, a maga hitszegései és jellemtelen
sége mellett. Belemenekszik az erkölcsi fertót magasz
taló irodalom álokoskodásainak sáncába s elhiteti 
magával, hogy a fehér fekete s a fekete fehér. 

Jaj, milyen klasszikusan tudják az emberek áltatni 
s ámítani önmagukat! Milyen zseniálisan, milyen go
nosztevő-zsenialitással tudnak sűrű ködöt terjeszteni 
önmaguk körül, a saját szemük s a saját lelkiismere
tük előtt, amikor a gonoszságaikat önmaguk előtt ál
cázni kelll 

Nem, ők nem érzik magukat bűnösöknek. Mint 
ahogy a bírósági bűnügyi tárgyalásokon is csaknem 
minden gonosztevő azzal kezdi a védekezését, hogy 
"nem érzi magát bűnösnek". Ezek a modern emberek 
sem érzik magukat bűnösnek, amikor pedig nincs az 
Isten tízparancsolatának, az Anyaszentegyház ötpa
rancsának talán egyetlen pontja sem, amellyel hadi
lábon ne állanának. De ők oly körmönfontan ki tudnak 
magyarázni s el tudnak kenni önmaguk előtt mindent! 

Dél-Amerikában jártamban sokszor hallottam, 
hogy arrafelé sokan nagy katolikusnak tartják magu
kat akkor is, ha soha templomba nem járnak, sőt talán 
megkeresztelve sincsenek. De azért iszonyú sértésnek 
veszik, ha valaki katolikus voltukat kétségbe memé 
vonni. Ök igenis katolikusok, rendben van a széná
juk! Hány ilyen pogány katolikus él erre mifelénk is, 
aki még csak nem is aggódik a lelke állapota miatt, aki
nek a lelki békéje abban áll, hogy tudatosan, a jobb 
meggyőződése ellenére valósággal eltitkolja s elha
zudja önmaga előtt a maga nyugtalanító s veszélyes 
helyzetét. 

Vajjon igazi lelki béke az, amit ezzel az önámí
tással vásárolnak meg az emberek? Dehogy; éppen 
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ellenkezőlegi Ez a "béke" csak a lélek mélyén há
borgó kínos békétlenségnek, fel-felmorajló nyugtalan
ságnak s önvádnak az ideig-óráig való elfödése, elhall
gattatása. Az igazi lelki békének legmélyebb alapja 
az igazság: az, hogy a lélek a legtárgyilagosabb önvizs
gálat mellett is azt mondhassa magáról: rendben van 
a szénám, amennyire embernek a szénája az Úristen 
szent szeme előtt rendben lehet; nekem jogom van 
örülni és bízni. Ezeknél az embereknél azonban a lelki 
békének éppen ez az igazságalapja teljességgel 
hiányzik. 

Ezek az emberek, ha egyszer őszinték akarnak 
lenni, kénytelenek megállapítani, hogy rossz úton jár
nak. Kénytelenek azzal számolni, hogy az úristen egy 
hajszállal sem ítél majd fölöttük más zsinórmérték sze
rint, mint amelyet mindenkire nézve megjelölt s nem 
gyakorol külön kegyelmet csak azért, mert valaki a 
bűn elkövetésének pillanatában azzal a blaszfémiával 
altatja el a lelkiismeretét, hogy ő így is nyugodtan lép
het majd az örök Bíró ítélőszéke elé. 

A kinyilatkoztatás forrásaiban nem egy nyomaté
kos figyelmeztetést olvasunk arra nézve, hogy ne cse
réljük össze az Isten békéjét az önáltatás álnyugalmá
val. Már a próféták figyelmeztetnek arra, hogy "sokan 
beszélnek így: Békesség, békesség! holott nincsen 
békesség!" (Jer. 6, 14; 8, 11. 15.) Majd kereken kije
lentik, hogy "nincs békéjük az istenteleneknek" (Iz. 
48, 22; 57, 21), akik "a béke útját nem ismerik!" (Iz. 
59, 8.) 

Az Újszövetségben nemcsak Szent Pál figyelmez
teti az isteni parancsok megszegöit, a kicsapongókat és 
paráznákat, hogy "ne ejtsék tévedésbe önmagukat, 
mert az ilyenek nem bírják majd Isten országát" (I. 
Kor. 6, 10), hanem az úr Jézus maga is a legkülönbö
zőbb kijelentésekben teszi ugyanezt. Törvényeit min
denkire nézve, személyválogatás nélkül kötelezövé 
teszi, fenyegetéseit - igenis, véres és komoly fenyege
téseit - mindenki felé intézi. Az ítéletről s az örök 
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büntetésről szóló kijelentéseit nem lehet rettegés nél
kül olvasni. 

Kínszenvedése előtt meg egyenesen halmozza azo
kat a példabeszédeket, amelyeknek egyetlen értelmük 
a megrettentő célzat azokkal szemben, akik könnyen 
veszik az Isten parancsait. A szőlőművesek példabe
szédét pl. azzal zárja be, hogy a családos ember .,a go
noszokat gonoszul veszti el és szőlőjét más művesek
nek adja bérbe". (Mt. 21, 41.) A király lakomáján me
nyegzős ruha nélkül megjelenire a király által ezt a 
végzést hirdeti ki: .,Megkötözvén kezeit és lábait, ves
sétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogak 
csikorgatása". (Mt. 22, 13.) A tíz szűzről (szolgálóról) 
szóló példabeszéd is azzal végződik, hogy az öt balga 
szűzet az isteni vőlegény kizárja az örök menyegzőről, 
mert elmulasztottak olajat szerezni a lámpájukba. 
Hiába könyörögnek a szerencsétlenek, hogy .,Uram, 
Uram, nyisd meg nekünk!"; a felelet erre csak ez: .,Bi
zony mondom nektek, nem ismerlek titeket". (Mt. 25, 
1-12.) A talentumot elásó, haszontalan szolga sorsa is 
rettenetes: .,A haszortalan szolgát vessétek a külső 
sötétségre: ott leszen sir ás és fogak csikorgatása". (Mt. 
25, 30.) S mindennek betetőzéseként Jézus az utolsó 
itélet borzalmas büntetéseit helyezi kilátásba mind
azoknak, akik nem az ő parancsait tartották meg, ha
nem a maguk tetszése szerint éltek. 

Az önámítás és önáltatás hamis békéjével szem
ben mint valami elrettentő profécia hangzik Jézus aj
káról a szó: .,Sokan akarnak majd bemenni (az égbe), 
de nem tudnak. Mikor már felkelt a családatya és be
zárja az ajtót és ti kívül állva zörgetni kezdetek az 
ajtón, mondván: Uram! nyisd ki nekünk; ő majd fe
lelvén mondani fogja nektek: Nem tudom, honnét 
valók vagytok. Akkor azután mondogatjátok: Előtted 
ettünk és ittunk és a mi utcáinkon tanítottál. ö pedig 
azt mondja nektek: Nem ismerlek titeket, honnét 
valók vagytok; félre tőlem mindnyájan, ti gonosz
tevők!" (Lk. 13, 24-27.) A farizeusok magukat nagy 
istenfélőknek tartották, lelkiismeretüket a puszta 
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külső törvény pontos megtartásával ámították, Jézus 
pedig "képmutatóknak", "vak vezérek.nek", "kígyók, 
viperák fajzatainak" nevezi őket. (Mt. 23.) 

Ha a házam ég s a gyermekeimet is elragadta a 
tűz, én pedig nyugodtan szendergek s nem akarok tu
domást venni a szörnyú veszélyről, amely körülöttem 
tombol: vajjon joggal mondhatom-e akkor, hogy nincs 
semmi baj, teljes a békesség, nincs helye az aggoda
lomnak? 

Ezek tehát a hamis béke útjai, a békétlenséget el· 
hazudni s elpalástolni kívánó önámítások. Onmagun
kat elámíthatjuk ideig-óráig, de az Istent el nem ámít
hatjuk velük. 

II. 

Mi hát az igazi lelki béke? Az a minden bajon, 
szenvedésen, küzdelmen s megpróbáltatásan keresz
tül ingathatatlanul megőrzött lelki összhang s nyuga
lom, amely a hitből, a reményből s a szereleiből fakad. 

A hilből, amely megnyugtatja az értelmet, amidőn 
oly gyönyörű s kielégitő feleletet ad a lét és a lélek 
nagy kérdéseire, eligazít a világegyetem és a meta
fizika útvesztőiben, a legmélyebb és legkínzóbb titkok 
mellé odaállítja az Isten szaván nyugvó megoldások 
biztos válaszait. A reményből, amely minden történés
ben Isten jóságának s gondviselésének csodás hímző
rámáját látja, atyai szándékok s üdvözítő akarások 
nagyszerű és nagycélú játékát. A szeretetből, amely 
húségesen simul a minket nagylelkűen szerető Isten 
szívére, benne találja meg a legszebbet s a legszere
tetreméltóbbat, amit s akit csak szeretnünk lehet, s egy 
örökkétartó, vigasztaló s boldogító szeretet isteni 
igéretét. 

Lelki békéje annak van, aki tudja, hogy a helyes 
úton jár; azon, amelyet Isten mutatott meg nekünk, 
hogy járjunk rajta; aki nem zárkózik el a kegyelem 
szava előtt, hanem azt húségesen követi s így remél
heti, hogy a legfőbb Bíró előtt rendben van a szénája, 
biztos az örök sorsa. Lelki békéje annak van, aki Isten 
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előtt leszámolt a multtal, jelennel és jövővel: a mult
nak botlásaiért vezekel s búneinek bocsánatát keresi, 
a jelent a vallásos kötelességteljesítés szent alkalmá
nak tekinti s a jövőben Isten irgalmától biztosan várja 
a további kegyelem segítségét s ennek révén az örök 
életet. 

A lelki békének lényeges tartozéka: a bűnbánó 
szellem. A belátás, hogy vétkeztünk és vétekre haj
lunk s épp azért vezekelnünk kell s vigyáznunk, mert 
"félelemmel és rettegéssel"' kell üdvösségünket múvel
nünk, s aztán: az ennek a belátásnak megfelelő, aláza
tos, önfegyelmező s vezeklő élet. Ennek nyomában fa
kad aztán az a nem farizeusi önámítás, hanem szerény 
és alázatos tudat, hogy legalább amennyire emberi 
gyarlóságunktól telik, törekszünk lsten utain járni s 
az ö kegyelmét és bocsánatát elnyerni. Paradoxonnak 
látszik, de így van: az igazi lelki békének éppen ez a 
bűnbánó, vezeklő szándék az egyik legfőbb forrása. A 
Szentírás is ezt mondja: "Az úr félelme szívet derít, 
vígságot, örömet ád és hosszú életet". (Sir. 1. 12.) Nem 
az úr szeretetéről mondja ezt a Szentírás, hanem az úr 
félelméről l 

Ez a béke igazi lelki béke s mint ilyen, értékes 
kincs, mindennél értékesebb. Aki ezt a békét a lelké
ben hordozza, az mindig örülhet s mindig bízhatik. Az 
boldogan tekint fel az égre: neki a csillagvilág ott fenn 
az ürben nem hideg csillag-sivatag csupán vagy nagy, 
ezüstszöges koporsó, hanem fényes palota, amelyből 
az ö mennyei Atyjának jósága, nagysága és szeretete 
csillog feléje. Az ilyennek a föld nem börtön, hanem 
családi kert: minden fűszálban és szellőben, minden 
madárdalban s gyermekkacajban a szerető Isten jó
sága suttog és mosolyog felé. Az ilyennek az élet nem 
céltalan játék, nem bolondok-háza s nem őrült halál
tánc, hanem az örök élet nagyszerű előkészítő isko
lája. A szenvedés neki nem kegyetlen természeti erők 
romboló játéka s a halál maga nem kegyetlen ököl
csapás, hanem a szentség és Krisztus-követés fölséges 
iskolája. 
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Az ilyen nem fél még az enyészettő!, a vég köze
ledtétől sem, hanem ha arra gondol, akkor Prohászka 
püspök végrendeletének szavaival ő is igy fohászko
dik; "Orömmel térek meg az én mennyei Atyámhoz". 
Sőt Szent Pálla] így mondja: "Kívánok feloszlani és 
Krisztussal lenni". (Fil. 1, 23.) Az ilyennek a vallás 
maga nem merő kényszer és kaloda, hanem ellenkező
leg: az élet legszebb megdicsőülése, Jézus barátsága, 
amelynek birtokában az ember soha sincs egyedül és 
sohasem érezheti magát árván; s neki Jézus udvara 
is boldog otthona: Szűz Mária neki édesanyja, a szen
tek az ő gyámolítói s barátai, az angyalok az ő őrzői, 
a hivőtársak az ő testvérei s az Oltáriszentség révén 
vérrokonai. Eg és föld csupa derű és igéret neki, min
oen reggel egy új mennyet hódító alkalom, minden este 
egy lépéssei közelebb-jutás a célhoz, minden megpró
báltatás egy új záloga a kiválasztottságnak. 

Ha van a földön boldogság: ez az. Ha van irígy
letes sors: ez az. Valóban: az úr Jézus olyan békét ad 
nekünk, amely egészen más, mint a világ békéje. Ha 
ez hamis: az övé igaz; ha ez ingatag, az övé szilárd; 
ha ez zavaros, az övé tiszta, mint a kristály; ha ez mu
landó, az övé örök, mint ömaga. 

III. 

Lelki békei Annyi-e ez, mint kvietizmus és harc
nélküli, nyugodt és· kényelmes élet? ú nem. 

A lelki béke azért még nem jelent harctalanságot, 
nem jelent kvietizmust. Nem jelenti azt, hogy sem ki
felé, sem befelé nincsen semmi küzdelmünk és küz
denivalónk, hogy napsugarasan, zavartalanul, örök mo
solygásban élünk, mindenünk megvan, semmi sem iz
gat és tesz próbára minket, vagyis szélcsend van kö
rülöttünk és bennünk. Ha valaki, az úr Jézus volt bir
tokában az állandó lelki békének, mégpedig a legma
gasabb fokon s még ő sem volt ment, nem akart ment 
lenni sem a külső ellenségek támadásaitól, sem a fáj
dalom és szenvedés pörölycsapásaitól, sem még a belső 
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szomorúság és levertség, elhagyatottság és keserűség· 
érzés gyötrelmeitőL 

Nem abban áll a lelki béke, hogy kísértéseink ne 
legyenek, sem abban, hogy keresztet ne kelljen visel· 
nünk, sem abban, hogy az igazságért s hogy az Isten 
országáért ne kelljen harcolnunk s esetleg üldöztetést 
is ne kelljen szenvednünk. Hiszen az Udvözítő maga 
fejti ki a boldogságok tanában, hogy ellenkezőleg: ép· 
pen a helyes értelemben vett lemondásban, béketűrés
ben, üldöztetésben rejlik a boldogságnak egy-egy for
rása. Az apostolok élete, a vértanuké, a nagy szen
teké, hitvallóké, misztikusoké, apologétáké a szenve
dések és küzdelmek élete volt. S ezek az emberek 
mégis a legteljesebb lelki békét élvezték. 

A lelki béke nincs ellentétben a lelki szárazsággal 
sem: azzal a keserves lelki állapottal, amikor pillana· 
tokig minden elhomályosul előttünk, amikor nem érez· 
zük a kegyelem édes simagatását a lelkünk arculatán. 
Amikor kedvünk lenne a keresztrefeszített Udvözítő
vel együtt felkiáltani: En Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem! Mert ezekben a sötét, getszemáni
kerti és kálváriai órákban is változatlanul élhet a lel
künkben az Isten békéje. Ezek a zavaros hangulatok 
és depressziók egyszerű kísértések és megpróbáltatá
sok lehetnek, amelyeket a jó Isten csak azért bocsát 
reánk, amiért nagy szentekre is rábocsátotta azokat, 
hogy a lelki sötétség perceiben is megmutassuk hozzá 
való hűségünket és ingathatatlan bizodalmunkat. 

IV. 

Nincs kétség benne: ez a lelki béke a legnagyobb 
kincs a világon. A kegyelem visszfénye ez a lélekben, 
a Szentlélek bennünk lakozásának s a kiválasztatás
nak biztos jele s az örök béke boldog előíze. Az Isten 
gyermekeinek minden földi kincsnél és örömnél gaz· 
dagabb kiváltsága. 

Van-e ehhez fogható evilági érték? Lehetek 
nagyúr, gazdag, előkelő, a világ szemében közirígység 
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s talán bámulat tárgya, lehetnek sikereim, diadalaim, 
lehet vagyonom, palotám, birtokom, enyémek lehet
nek a föld legszebb gyönyörüségei, mindaz, amit szem, 
száj, szív és érzékt::k áhítanak s enélkül a lelki béke 
nélkül mégis csak roncs vagyok, szánandó koldus, 
halálraítélt rab. Vak és világtalan, siket és néma, be
teg és nyomorék. Nélküle az élet terhe százszoros 
ólomsúllyal nehezedik rám, a rázkódtatások könnyen 
letörnek, komoly viharban nem marad más út szá
momra, mint a kétségbeesés és talán az öngyilkosság. 

Szánandó emberek azok, akik homokra építik re
ményeik várát, akik pillanatról-pillanatra élnek s szi
lárd talajt voltakép soha az életben nem éreznek a lá
buk alatt. Akikre nézve a mult sötét, a jelen értelmet
len játék s a jövő bizonytalan rém. Akik nem nézhet
nek fel nyugodt lélekkel az égre, mert mögötte legföl
lebb egy megbántott, elhanyagolt, semmibe vett s ha
ragra ingerelt Istent sejtenek. Nem nézhetnek nyu
godtan maguk köré, mert számukra megfejthetetlen 
talány a természet, az élet, a világ. 

Nem pillanthatnak bele nyugodtan a saját lelki
ismeretükbe sem, mert ott üres gondolatnélküHséget 
találnak, megoldatlan kérdések összekuszált gombo
lyagát, vak szenvedélyek, ösztönök, hitványságok és 
bűnök pokoli kavargását. Az önvád és önszámonkérés 
sürgető, dörömbölő szavát talán azzal iparkodnak el
hallgattatni, hogy tagadnak vagy kétségbevonnak 
mindent, ami a jobb meggyőződésük szerint is szent 
és igaz, mesterséges ködöt terjesztenek maguk körül, 
bekötik a saját szemüket, eltompítják saját lelkiisme
retüket. Szánandó, árva, már itt a földön elkárhozott 
emberek! 

Mit tegyünk, hogy ezt a lelki békét megszerezzük 
s megőrizzük? 

Teljesítsük a feltételeit: erősödjünk a hitben, re
ményben, szeretetben, bűnbánati szellemben. :l:ljünk 
magasabb hitéletet: tanulmányozzuk az úr igéjét, ol
vassuk az evangéliumot, az Egyház tanftását, a szentek 
életét, az Egyház történeimét :J:s necsak olvassuk és 
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tanulmányozzuk, hanem éljük magunk is az Egyház 
imaéletét, használjuk kegyelmi eszközeiti A szenvedés 
és kísértés óráiban gyakoroljuk a remény erényét, az 
úr Jézus jóságába, hűséges Szívébe vetett bizodalmat! 
Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy iránta való sze
retetünket megmutassuk: szeressük az Oltáriszentsé
get, szeressük a Boldogságos Szüzet, szeressük az Egy
házat, szeressük a felebarátot, szeressük a szegénye
ket, szeressük azokat, akik ellenünk vannak. 

S végül: vezekeljünk! Elkövetett bűneink mellett 
ne térjünk egyszerre napirendre, még akkor se, ha a 
szentgyónásban már megnyertük azok bocsánatát. Mert 
a bűnbocsánat megnyerésén kívül még a vezeklés kö
telessége is ránk hárul; nemcsak a bűnökért, hanem 
még a büntetésekért is eleget kell tennünk. 

Salamon királyról azt olvassuk az ószövetségben, 
hogy amikor királlyá lett, nem gazdagságot és hatal
mat kért az úrtól, hanem csak egyet: bölcseséget. Mi 
is így imádkozzunk: Uram, ne érzéki élvezeteket adj 
nekem, ne vágyaim kielégítését, ne zajos ünnepeket, 
ne hízelgést, ne hiúságom legyezését, ne vagyont és 
vígasságot, hanem csak egyet: az igaz hiten s a te 
kegyelmed birtokán alapuló igazi lelki békét, az örök 
béke előízét! 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj ne
künk békességet! 



Elmélkedés Krisztus Urunk kínszenvedéséről. 

Miért kell lírisztus kínszenvedésére gondolnunkt 

Elmúltak a farsang bohóságai, itt a nagyböjt; a 
magunkbaszállás, a bűnbánat és megjózanodás ideje. 
Lehullott a hamvazószerdai hamu a fejünkre, viola
színbe öltözik az Egyház s széttárja előttünk ismét a 
Passió színpadjának kárpitját, az isteni színjátékét, 
amelynek Jézus a szenvedő höse. Felhangzik az ének: 
.. Keresztények, sírjatok!'' s az emberek lehajtott fővel 
jönnek, hosszú sorokban s magukra eszmélten, a 
keresztutat járó Jézus eleven stációi elé. 

Nagyböjt a Jézus kínszenvedésének, keserves 
meggyötörtetésének, kínos kereszthalálának az emlé
kezete. Gyerünk, elmélkedjünk róla mi is, kegyeletes 
szívvel, meghajtott fővel, áhítatos megtörődésseH 

Testvér, te félsz? Te vonakodol velünk jönni? 
Téged bánt és idegesít a kínszenvedésnek még a gon
dolata is? Talán azok közé tartozol, akik mégha egyéb
ként vallásosak is, a vallásban mindig csak a derűs, 
felhőtlen, a kínra, vérre s végre nem emlékeztető 
témákat kedvelik? Futsz a passió komor képei elől, 
mint ahogyan egyesek nem bírják hallgatni a Circum
dederunt-ot s nem tudják elviselni a gondolatot, hogy 
valahol a közelükben temető van, vagy egy ember 
haldoklik? Kínszenvedés? mondják sokan. Nem, nekem 
az élet maga úgyis elég kínszenvedés, ne hozakod
jatok vele elő jobban, mintahogy elkerülhetetlenül 
szükséges! Fiatal vagyok és élni akarok, nekem ne 
beszéljetek halálról és megfeszíttetésről! Kínszenve· 
dés? Nekem akció kell és nem passió, cselekvő, ele·· 
ven, mozgalmas és szervezkedő katolicizmus; elég 
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volt a szemlélódő, az álmatag, a Kálváriát járó vallá
sosságbóll 

Engedd meg, testvér, hogy megmagyarázzam 
neked, mennyire félreérti a passió igazi jelentését, aki 
igy beszél. Neked kell a passió, éppen mert fiatal 
vagy s veszélyekben forogsz. Eppen mert szenvedsz 
és passió a magad élete is, kell neked a Krisztus kin· 
szenvedésére gondolnod. hogy benne megenyhülj s 
erőt találj. Eppen mert aktív vagy és, nagyon helye
sen, az aktiv katolicizmusért lelkesedel, jó, ha tevé· 
kenységedet megtermékenyíted a legmozgalmasabb 
akció szellemével, amely a világon valaha lefolyt: a 
Krisztus szenvedésének életet sugárzó energiáivaL 

Miért kell nekünk keresztényeknek mindig újult 
buzgalommal sietnünk Krisztus keresztjéhez s miért 
kell mindig új szeretettel merülnünk el a kínszenvedés 
szemléletébe? 

Mindenelőtt a hűség és hála okából. Ne feledjük, 
hogy Krisztus Urunk nem szeszélyból, nem fanatiz
musból, nem öncsonkító fakir- vagy szanyasszi-kedv
ból vállalta a szenvedést, hanem nagy, pozitív célért: 
mihozzánk való szeretetból, a mi megváltatásunkért 
Vagyis szenvedett, mert rajtunk akart segíteni vele 
s mert tudta, hogy lsten örök végzése szerint minket 
másként a bűntől s örök haláltól megmenteni s meg
szabadítani nem lehet. 

Már pedig tűrhetetlen, hogy olyan valakire ne 
emlékezzünk szívesen, olyan valakinek a passiója s 
halála ne foglalkoztasson bennünket mindig új és 
friss emlékezéssel, aki nem önmagáért, nem is tőlünk 
idegen célokért, hanem egyenesen miérettünk s a mi 
megmentésünkért szenvedett. Olyan valaki mellett 
menjünk-e el közönyösen, "cuius livore sanati surnus' , 
akinek a "kékségei" (lz. 53, 5.), azaz sebei, megveret
tetése, összetipratása által gyógyíttatunk meg? 

Mi emberek tudunk nagyon hálásak lenni egymás 
iránt, de azt hisszük, az úr Jézus iránt nem tartozunk 
ugyanolyan meleg hálaérzéssel, oly kegyeletes emlé
kezéssel, mint valami embertárs iránt, akitól nagy j6t 
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vettünk. Itt a földön, egymás közt, nem bocsátjuk meg 
egymásnak, ha valaki köztünk hálátlan. Ha valaki 
beteg volt s azáltal menekült meg a gyötrő elsorva
dástól s kora elmúlástól, hogy más valaki vállalta 
helyette a betegséget és halált, vagy ha valaki börtön
ben, rabságban, számkivettelésben sínylődött s úgy 
szabadult ki, hogy egy jószívű ember őhelyette öltötte 
magára a bilincset, vagy ha valakit nyomasztó adósság 
terhelt, úgyhogy fuldokolt alatta s minden reménysé
gét már-már rombadölni látta s akkor egy jó ember 
ingyen, semmiért, nagylelkű szeretetreméltóságból 
kifizette minden tartozását s még gazdagon meg is 
jutalmazta, fel is öltöztette, fel is kelengyézte a 
szegényt: az, ha nem tuskó és katángkóró, ha nem az 
állatiasságig érzéketlen s hálátlan, ha emberséges em
ber, az kell, hogy holta napjáig a szívébe zárja s min
dennapi hálás emlékezésébe foglalja ezt az ö egyetlen, 
legnagyobb jótevőjét. 

Miért csak az Isten Fia legyen az, akivel szemben 
nem ismerjük a hála legelemibb kötelességét? Miért 
csak az az élő, véres Nefelejcs, akit Jézusnak hívnak, 
száradjon el és halványuljon fakó semmivé a lelkünk 
emlékezésében? 

Ne felejtsük, hogy ha keresztények vagyunk, ha 
életünknek magasabb értelmet tulajdonítunk, ha azon 
tlZ úton akarunk jámi az üdvösség felé, amelyet a 
kereszténység alapítója s Istene, Jézus, jelölt meg 
nekünk, akkor első életparancsunk és életfeladatunk 
csak ez lehet: az Isten szeretete s imádása, a Jézussal 
való belső életkapcsolat ápolása, örök életünknek s 
örök boldogságunknak végső célpontjával való egye
sülésünk már ezen a földön. Ha keresztények vagyunk 
s ha ez a felséges szó nem puszta sallang nekünk é<> 
nem puszta külső elnevezés, akkor a mi legszebb élet
hivatásunk s legelőkelőbb gondoskodásunk az legyen, 
hogy ezt a Jézust tanulmányozzuk, közelről megismer
jük, őt utánozzuk, kövessük, a lelkünk arcvonásait 
egyenkint alakítsuk át az ő lelkének fölséges és min
den fölött gyönyörüséges arcvonásai szerint. 



Mert ez a kereszténység lényege. 
úgy is az a baj, hogy mi keresztények nagyon 

kevéssé tudjuk, mi mindent jelent ez a szó: keresztény: 
Nagyon kevéssé gondolunk vele, hogy ennek a szónak 
belső tartalmát ne csak megértsük, hanem át is éljük. 
úgy is az a baj, hogy Krisztus nagyon idegen nekünk, 
messze jár tőlünk, vagy helyesebben: mi járunk 
nagyon messze tőle, nem értjük, nem ismerjük öt. 
Csak távoli ismerősünk. Nem él a szívünkben eleven 
valóságként, égő színekkel lobogó, eleven, sugárzó 
s éltető lángként, melynél jól éreznők magunkat. 
amelyhez vissza-visszatérnénk melegedni és megvilá
gosodni és akiben leghívebb vigasztalónkat, legjobb 
barátunkat s legokosabb tanácsadónkat ismernők fel. 

Kereszténynek lenni pedig mindenelőtt annyi, 
mint Jézussal benső, édes, állandó s eleven barátságot 
kötni, nem tudni megleruú nélküle egyetlen napig, 
egyetlen óráig sem, üresnek s ízetlennek találni min
den munkát, beszédet és szórakozást, ahol ő nincs 
velünk. Kereszténynek lenni annyi, mint Krisztust 
hordozni magunkban, homlokunkon, ajkunkon és szí
vünkben állandóan. 

Már most hol ismerhetjük meg Jézust jobban s 
hol szerethetjük meg mélyebben, mint az ő kínszen
vedésében? Minden ember akkor mutatja meg az igazi 
arculatát, jellemét, szívét, amikor szenved, amikor 
magára van hagyatva. A fájdalom órájában elsimul 
az emberek arcáról s eltűnik a viselkedésükből min
den, amit póznak lehetne tartani. Ekkor, éppen mert 
szenvednek s mert nem másoknak tesznek-veszn~k. 
beszélnek és élnek, hanem a maguk legbensőbb énjét 
élik, éppen ezért a legigazibb arculatukat is vetítik 
azok elé, akik szenvedésüknek véletlenül a tanut. 
A síró ember nem éppen szép ember, de bizonyos, 
hogy igazabban s őszintébben mutatkozik be a maga 
való mivoltában, mint az ereje teljében pompázó, a 
nevető, a diadalmas, a kifelé szereplő ember. 

Jézusnál talán kevésbbé találó ez a szembeállítás, 
mert ó kétségtelenül éppen olyan őszinte volt diadalai 
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perceiben, mint fájdalmában. Mégis még óróla is el
mondhatjuk, hogy sokkal mélyebb bepillantást enged 
önszivébe a passióban, sokkal többet s megrázóbbat 
leplez le a saját csodálatosan gazdag lelki életéb61, 
amikor szenved, mint mikor csodákat művel, oktat, 
rendelkezik s országát szervezi. Hát hogyne ragadnók 
meg az alkalmat, hogy a szenvedés jelenetein, mint 
megannyi meghasadt kárpiton keresztül beletekint· 
sünk ebbe a csodálatos és titokzatos lelkiségbe, Jézus 
belső életébe, érzelmeinek s gondolatainak titokszerú, 
rejtelmes birodalmábal Hogy megismerjük, megsze
ressük, eggyé olvadjunk vele, megszilárduljunk az ö 
szeretetében, szivünket belehorgonyozzuk az ö 
Szívébe, az ö barátságába. 

Erre valók a böjti elmélkedések, Jézus kínszenve
désének ájtatos szemlélete. 

További hiba, hogy mi emberek nagyon könnyen 
megfeledkezünk az elégtételnyujtás kötelességéről. 

Még a vallási életünkbe is belevisszük az önzést; 
csak azt keressük benne, ami felemel, vigasztal, han
gulatot ad. A vallásosság terén is szerelünk közép
pont lenni, amely körül forog minden. Mintha maga 
az Úristen is csak arra való volna, hogy minket szol
gáljon s legjobb esetben a mi nemes és legnemesebb 
passzióinkat ki elégí ts e! 

Pedig hát nem így van, a valóság szerint az nr
isten a középpont és minekünk kell körülötte forog
nunk és neki szolgálnunk. Es mivel az úristent meg· 
bántottuk, tehát tartozásaink is vannak vele szemben, 
amelyekről nem szabad megfeledkeznünk; amelyekért 
ha ízlik, ha nem, vezekelnünk kell és elégtételt kell 
nyuj tanunk. 

Mármost a passió ájtatos szemiéiele éppen ezt az 
elégtevő, vezeklő szellemet ébreszti fel bennünk g 

hozzá is edz bennünket a köteles istenszolgálatnak és 
elégtételnyujtásnak komoly, önhúsunkba-vágó, önma· 
gunkat fenyítő fegyelméhez. 

Mi több, a Krisztus kínszenvedésével való ájtatos 
foglalkozás szükségkép felkelti bennünk a Jézus iránt 
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való önzetlen szeretet lángját. Ez pedig minden 
vezeklő és elégtevő cselekedetünknek és minden 
kereszthordozásunknak csodálatosan sokszorozott, 
ragyogó értéket ad. 

A töredelem szentségéröl azt tanítja a hittudo~ 

mány, hogy a bünbánatból, gyónásból és feloldozásból 
álló szentségi ténynek kiegészítő alkatrésze az el~g

tétel, a lelkiatya által kiszabott penitencia s éppen 
azáltal, hogy még ez a penitencia is a szentségnek 
kiegészítő alkatrésze, bizonyos fokig reá is kiterjed a 
szentségnek "ex opere operato", vagyis dologi telje
sitmény, a puszta elvégzés alapján érvényesülő, Jézus
adta és csalhatatlan hatékonysága. úgy, hogy amil~or 
gyónás után az elégtételt elvégzem, ezt az elégtétel: 
még bizonyos értelemben Krisztus és az egész Egyház 
végzi bennem és azért mérhetetlenül nagyobb értékű, 
mint valamely magamtól választott vezeklés. Ha nem 
is ugyanily fokban és ugyanily értelemben, de némileg 
hasonlóan emeli át vezeklésként felajánlott vagy e!~ 

viselt szenvedéseinket felsőbb értékrendbe, ha azokat 
az úr passiójával egyesülve az úr Jézus iránt tisz1.a 
szeretetből vállaljuk; azért, mert ő is szenvedett 
értünk. 

Dehát nem magától értendő-e, egyáltalán magya
rázatra szorul-e, hogy a Krisztus kínszenvedéséről 

szóló elmélkedés mindenkép jó, időszerű és hasznos 
nekünk? Hiszen magunk is szenvedünk és panaszko
dunk, sokszor szinte leroskadunk már és kétségbe
eséssei vivódunk a ránk nehezedő terhek, csapások 
súlya alatt. Mi lehet a jajokban fuldokló embern~k 
vigasztalóbb és felemelőbb, mint Jézus szenvedésének 
a megfontolása? A gondolat, hogy az Isten Fia maga 
is szenvedett? Hogy a legártatlanabb maga is vért 
izzadott, ostorcsapásokat tűrt; hogy megköpdösték, 
keresztre szegezték őt. Hogy amikor ő, a legbölcsebb, 
a földre jött, minden kincsek közül, amelyeket neki a 
föld nyujthatott, egyesegyedül a keresztet, a vérontást, 
szégyent és halált kereste. Hogy nem az aranyunkat, 
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ezüstünket, selymünket és bársonyunkat kérte ki 
magának, hanem a kint, gyalázatot, a megtépetéstl 

Szabad-e annak, aki ezt meggondolja, gyáván 
panaszkodni és összetörni a kereszt súlya alatt? 
Szabad-e átoknak tekintenie, amit az Isten Fia bölcső
ajándékul kért magának s haláláig való nászajándék
ként tartott meg? Amit legfőbb áldásnak tekintett s 
minden megváltásnak forrásává emelt? lllik-e ellök
nünk magunktól, amit ő oly forrón ölelt magához, 
illik-e szégyelnünk, amire ö büszkébb volt, mint min
den evilági fejedelmi címre? Aminek ő jobban örült, 
mint minden dísznek, pompának, idilli nyugalomnak, 
édes názáreti csendnek, meghitt bethániai lelkek hű
séges hódolatának? 

Passió! Krisztus szenvedése! Te aranybrokát, te 
királyi fejék, te drágaköves korona, amely nyomorult 
kicsiségünkre, alacsonyságunkra és földi szenvedé·· 
seinkre ráborulsz, hogy azokat természetfeletti kin
csekké magasztosítsd, hogy minket koldussorsból 
fejedelmi magaslatokba lendíts! 

Mily kincs vagy te, Krisztus kínszenvedése! Te 
bölcseségek könyve, te szegények bibliája, te csodá
latos fényár, melyben a legszegényebb is olyan köny
nyen s boldogan megtanulja hétköznapi teherviselésé
nek mennyei értékeit! 

Mily könnyü a legnehezebbet is tűrni, a legkíno
sabbat is elviselni, ha a szenvedő Jézus képe áll előt
tünk! Ha itt érezzük öt a közelünkben! Öt, az Ölök 
kereszthordozót, a töviskoronás királyt! Mellettünk, 
velünk, körülöttünk, amint együtt jön velünk, lépteit 
a mi lépteinkhez egyenlíti és segít cipelni keresztün· 
ket, felfelé, mindegyikünkét a saját Golgotája útján! 
Mily édessé válik akkor minden olajfahegyi óra! Mi
lyen széppé szelídül minden undorral, félelemmel, ré
mülettel teli getszemáni-kerti vívódás! Minden anyagi 
gond és családi aggodalom, minden egyéni vérrel
verejtékezés! Ha Jézus itt vérez, verejtékez s vívódik 
velünk! Mily könnyü lesz a gúnyos pillantások, szúró 

Ban~&ha: Összegyűjtött munkái. XX. 17 



megjegyzések, kegyetlen ítéletek s meghurcoltatások 
·elviselése, ha Jézus jön velünk Pilátustól Heródesig 
és Heródestől Pilátusigl Ha ő fogja fel a szitkok ára
datát, türelmetlen szavak, megszégyenítő csúfondár
ságok özönéti Fájdalmas betegségek, metsző kínok, 
fizikai gyötrelmek ostorcsapásai édes zsibongássá, 
szinte lágy símogatássá csendesülnek, mihelyt a meg
ostoroztatott Jézust állítjuk szemünk elé. S magának 
a halálnak borzalmai hogyan elsimulnak, mennyire 
a hazatérés boldogságává enyhülnek, ha utolsó sóha
junkat a haldokló Jézus sebeibe leheljük bele! 

Szegény emberek, akik annyit szenvedtek és sok
szor nem tudjátok, miért szenvedtek és nem tudjá· 
tok, hogyan kell szenvednetek: a kínszenvedő, hal
dokló Jézushoz jöjjetek s egyszerre világos lesz előt
tetek a legkínosabb miért és a legnehezebb hogyan. 
A keresztrefeszített jobb lator is szinte elfelejtette 
szenvedését és szörnyű sorsát, mihelyt Jézus szenve
désének szemlélete őt is a titkok megértésének szen
télyébe vezette. Ugyanigy lesz velünk is. Csak egye
dül szenvedni borzasztó: Jézussal a szenvedés is édes
ség és dicsőség. 

A szentek úgy szerettek elmélkedni Jézus kín
szenvedéséről! A katolikos nép is mindenütt felállítja 
a maga keresztútját, feszületeit. A liturgia minden 
oltárra, a legelőkelőbb helyre a kínszenvedő Udvözítő 
képét állíttatja. Még áldásait is kereszt alakjában, 
a kínszenvedés jelképének felidézésével osztja az 
Anyaszentegyház. Keresztben a győzelem, keresztben 
az üdv. Nem volnánk keresztények, ha Jézus kereszt
jének titkába be nem hatolnánk, ha ennek a mi leg
főbb jelvényünknek csodás eszmei tartalma, ennek 
a mi legszebb nemesi címerünknek teljes jelentősége 
meg nem nyílna előttünk. 

Jöjj, testvér, s a nagyböjt folyamán merüljünk el 
szerető áhítattal a passió titkainak kegyeletes szem
léletébe! Kezd.iük akárhol s akármivel; hiszen a passió, 
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akárhol érjük, mindenütt szép s akármely mozzanatát 
ragadjuk ki, mindig, mindenben tanulságos. 

Jöjj! "Buzgó szívvel ünnepeljük Krisztus szenve
déseitl" 

Jézus elhagyatottsága a szenvedésben. 

Ezúttal egyetlen körülményt figyeljünk meg a pas
sió történetében: azt a fájdalmas és szégyenletes tényt, 
hogy Jézust mennyire magára hagyták hívei mindjárt 
a passió kezdetén s aztán annak egész folyamán. Ezt 
a mozzanatot, Jézusnak ezt a kínos elhagyatottságát, 
egyedüllétét, elárvulását talán még soha külön meg 
nem figyeltük. 

Pedig mi lehet borzasztóbb dolog, mint társtala
Hul szenvedni; nemcsak kint és gyötrelmet tűrni, szé
gyent s megaláztatást viselni, hanem ezenkívül még 
magunkra is maradni. Látni, hogy mindenki elpártol 
s megfutamodik tőlünk; hogy nincs, akinél vigaszt, 
támaszt, megértést találnánk. A legnagyobb szenvedés 
lS el~iselhetőbbé válik, ha van, aki szeretettel s rész
véttel osztozik kínjainkban; ha a gyengéd együttérzés 
bársonyos simogatása tartja bennünk a lélek ellenálló
erejét. Már a tudat, hogy valaki tud rólunk, gondol 
ránk, itt aggódik, itt könnyezik velünk, megenyhíti 
a test s a lélek gyötrelmét Amikor valaki kínos műtél 
alá kerül, mondjuk: elaitatás és érzéstelenítés nélkül, 
már az is valami különöskép jóleső enyhületet szerez 
neki, ha pl. gyengéd, ápolónői kéz tartja a fejét, mi
kozben tű és kés cikáz a beteg szeme előtt és seb 
tátong, vér piroslik, kloroformszag terjed mindenütt 
körülötte. 

Egyedül szenvedni, elhagyottan, kitagadottan: ez 
a gyötrelem legmagasabb foka s az úr Jézus olyan 
hős volt és úgy szeretett minket, hogy a szenvedés
nek ezt a legfájóbb módját választotta értünk. 

Az elhagyatott, magára maradt, kitagadott Jézus 
képéből sok fájdalmas és mégis vigasztaló tanulságot 
meríthetünk. Mi is sokszor érezzük a kétszeresen ölő, 

17• 
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fájdalmas magánosságot, az elhagyattatást a szenve
désbenl Tanuljunk meg ilyenkor Krisztusra pillantani, 
aki ugyanezen az úton járt, mégpedig készakarva, hoz
zánk való szeretetből! 

Jézust csakugyan mindenki magára hagyta a kín
szenvedésnek mindjárt a kezdetén; kivéve bizonnyal 
Szűz Máriát és a szent asszonyokat, akiket azonban 
valószínűleg egyáltalán nem engedtek akkor még 
hozzá; ők csak a keresztúton magán s aztán a kereszt 
aiatt, tehát már csak a kivégzés óráiban jöhettek .Jézus 
közelébe. 

Magára hagyta Jézust mindenekelőtt a nép, a tö
meg. Az a tömeg, amely néhány nappal előbb még 
hozsannát zengett, pálmaágat, zöld gallyakat lenge
tett feléje s ruháit, szőnyegeit terítette elébe. Ma pe
dig az izgatók és félrevezetők szavára hallgat s ho· 
zsanna helyett "Feszítsd meg"-et kiált reá. Tegnap· 
előtt még királlyá akarták kikiáltani, ma már kény
szerítik a pogány császár helytartóját, hogy végezze 
ki Jézust, mégpedig olyan halálnemmel, amellyel csak 
egészen elvetemült gyilkosokat és útonállókat volt sz~
bad sújtani, azokat is csak akkor, ha rabszolgasorban 
voltak. 

Az a tömeg viselkedik így, amely oly lelkesedve 
hallgatta Jézust. Amely a pusztába követte s ételről, 

ttalról elfeledkezett, csakhogy öt hallhassa. Amelynek 
gyermekeit Jézus meggyógyította, halottait feltámasz
totta, éhezőit táplálta, szomorúit megvigasztalta. Az 
ember rémülten kérdezi: hát csakugyan ilyenek va
gyunk mi emberek? Ilyen állhatatlanok és ilyen ön· 
állótlanok? Ennyire el tudjuk feledni a nyert jótéte· 
ményeket s ennyire ki tudunk fordulni a saját jobb 
mivoltunkból? 

Bizony így van s ez nagyon komoly intelem a hit 
őreinek s mindazoknak, akik a népet nevelni, vezetni 
hivatottak. Hogy ne hagyatkozzanak soha arra, hogy 
a mi népünk jó és vallásos, erkölcsös és hagyomány
tisztelő, hanem gondoljanak arra, hogy ez a derék nép 
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ingatag és befolyásolható is és nemcsak vezetni 
könnyű, hanem félrevezetni is. 

Ma az Isten hírnökeire hallgat, holnap a sátán 
csatlósaira. Ma az Egyház igéit követi, holnap az agi
tátorok jelszavaira figyel. Gondoljunk csak városaink 
ifjú-m~nkásságára: hogyan lett vallástalan s az isten
tagadó és egyházirtó szocializmusnak segédcsapata? 
Hiszen az apja, a nagyapja még jámbor, templomos 
földműves ember volt az akáclombos faluban. S íme, 
alig költöztek a városba, a második nemzedék már 
papfaló, templomkerülö, talán részeges, erkölcstE'len. 
Es persze esküszik az ő pártszervezetére és marxi saj
tójára! Mily váratlanul, mily észrevétlenül s mily gyö
keresen irtotta ki szívéből a nagyváros levegője a hi
tet, az Egyházhoz való ragaszkodást, a hagyományok 
szeretetét! S ha ma azt hisszük: legalább a földműve> 
nép mételyezetlen még s híven őrzi a Szent István óta 
szivébe oltott vallásosságot: vigyázzunk! Egy szép na
pon arra ne ébredjünk, hogy ez a derék és jámbor 
falusi nép is irtózatos frontfordulást csinál s a vörös 
agitátorok istentagadó szólamaihoz csatlakozik! 

Ne felejtsük a francia példát. Ott is csendesen, 
észrevétlenül, de megdöbbentő radikálizmussal tépték 
ki a földműves nép szívéből az ősi sokszáz éves val
lásosságot s ma Franciaországban az a különös hely
zet, hogy míg az értelmiség legmagasabb rétegei lel
kes katolikusok (pl. a világháborúban szereplő leg
nevesebb tábornokok csaknem mind), míg az Akadé
miák tagjai közt fellünő sok a hitvalló katolikus, addig 
« csekély műveltségű ipari munkásság mellett főleg 

a francia parasztság az, amely a vallástalanság tábo
rát gazdagítja. Miért? Mióta? Éppen az a szomorú, 
hogy nem is tudjuk megmondani, mióta, annyira észre
vétlenül jött ez a fájdalmas és végzetes változás. 

Jézust elhagyta népe s ez mindenekelőtt fájdal
mas volt neki. Hiszen minden hálátlanság fáj s annál 
inkább fáj, minél nagyobb volt a jótétemények száma, 
melyekben a hálátlan részesült s minél nagyobb sze
retetből fakadtak ezek a jótettek. De a fájdalmasságon 
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kivül szégyenletes és megalázó is volt ez a magára
hagyatottság: hiszen az úr Jézus müvének szégyenbe
fúlását, megsemmisülését látszott jelenteni. Most Jézus 
ellenségei valósággal gúnyolódhattak azon, hogy ime, 
hol vannak hát a tömegek, amelyek öt eddig hallgat
ták? Hol vannak Jézus imádói, csodálói, dédelgetett 
kedvencei, meggyógyítottjai? Hol van az ö országa, 
az ö hatalma a szíveken? Hol van a csodatevő erő, 
amellyel az embereket magához láncolta? Ime, szél
hullott a varázs; mégis csak ámító volt, szélhámos, 
gonosztevő. Es mégis csak Béliál volt az, akinek ere
jével látszatos csodajeleit müveltel 

Ha a nép csak ingadozó volt, a nép vezérei annál 
tudatosabban gonoszak s elvakultak voltak az úrral 
szemben. Ez is mélyen fájdalmas és mélyen megalázó 
lehetett Jézusra nézve: hogy hiszen nem a pogányok 
adták halálba, hanem a saját népének hivatott veze
töi, elvakult fejei. Nem a hitetlenek, hanem a hivők. 
Nem a törvény nem ismerői, hanem éppen a törvény
tudók, írcísmagyarázók, a hagyománytisztelők. A mes
siás-várók, akik a próféták irásával kezükben, az 
ószövetségi Szentírással érvelve követeltek halált az 
ő fejére. A Messiást várták s mikor eljött, megöllék. 
Szabadítóról álmodoztak s mikor az igazi szabadító 
megérkezett, rabbá tették s bitóra szegezték. Királyt 
áhítottak s egyetlen, igazi királyukat tövissel koronáz
ták s gúnypalástba öltöztették! 

Külön talány a farizeusoknak és zsidó főpapoknak 
ez a csökönyös, nemcsak meg nem értö, hanem egye
nesen megtéríthetetlen elvakultsága. Ök, akik az igaz 
Istent imádták, akik választott nép voltak, akik a 
törvénytiszteletben inkább túlmentek a határon, mint 
innen maradtak rajta: mikép keményíthették meg 
ennyire a szívüket? Mikép homályosodhatott el a gon
dolkozásuk, az ítélőképességük ennyire? 

De nem látjuk-e napjainkig ennek a lelkületnek 
szomorú, mindennapi példáit? Az emberek oly vakon 
s csökönyösen tudnak ragaszkodni téveszméikhez, 
annyira el tudják hitetni magukkal, hogy az ó igaz-



ság, elleni tusakodás uk valósággal Isten-szolgálat és 
vallási kötelesség, hogy ilyen esetekben szinte kép
telenek már a higgadt gondolkozásra. Főleg ha aztán 
a pártszenvedély is fűti ellenállásu.kat, ha felekezeti 
elfogultság, ha az eretnekségeknél kezdettől fogva 
tapasztalt beteges makacsság járul hozzá, könnyen 
odajutnak, hogy a fehéret is feketének nézik s for
dítval 

Hiába érvelünk nekik, hiába fejtünk ki veretlen, 
soha meg nem cáfolt, mert cáfolhatatlan érveket, nem 
felelnek rájuk, nem is engedik a szívükhöz férni őket, 
fülük mellől bocsátják. S holnap újra előhozakodnak 
a7 ezerszeresen megcáfolt váddal s ellenvetéssel. Ha 
nem igy volna, lehetséges volna-e csak elképzelni is, 
hogy a kereszténység jelentős töredékei minden krisz
tusi egységreintés és apostoli hagyomány ellenére oly 
csökönyösen megmaradnak az elszakadásban, szét
felekezésben, pártoskodásban, gyűlöletben Krisztus egy 
igaz Egyháza ellen? 

:es közben a szeretet és béke igéit hangoztatják 
s magukat jó keresztényeknek tartják! 

Ennél is sokkal fájdalmasabb és szégyenteljesebb 
lehetett az úr Jézusra nézve az a hűtlenség, amellyel 
még saját tanítványai és apostolai is elhagyták a kín
szenvedésben. Az evangéliumban szó van arról a 70 
vagy 72 tanítványról, akiket Jézus kiküldött az ő 
országának hirdetésére s akiket még csodatevő hata
lommal is felruházott. (Luk. 10, 1.) Hogyan jöttek 
vissza első igehirdető útjukról diadalmasan, örven
dezve, hogyan dicsekedtek az elért eredményekkel! 

S most hol vannak? Hová lett a 70, vagy csak 
a fele, a tizedrésze is? Nem találtatott köztük három 
sem, kettő sem, egy sem, aki Jézushoz hű maradt 
volna a kínszenvedés véres országútján! Egyetlenegy
ről sem olvassuk, hogy azonnal odaállt volna büszkén 
Jézus mellé, jelentkezett volna a nagytanácsnál vagy 
Pilátus előtt s kijelentette volna, hogy Jézushoz az út 
az ő holttestén megy keresztül! De még azt sem ol
vassuk sehol, hogy legalább egyik vagy másik bán-



kódva s részvétkönnyet hullatva ott állott volna 
a keresztfa mellett. 

Nemcsak a tágabb értelemben vett tanítványok, 
még az apostolok sem maradtak hűek Jézushoz. Az 
evangélium kertelés nélkül kimondja: "Mindnyájan. el
hagyák öt és elfutának". (Máté 26, 56.) O, szégyenle
tes futás, ó, gyászos csapat, fájdalmasan hűtlen udvar
tartási Az apostolok közül sem marad meg Jézus rnel
lett senki, senki! Csak az egy János, a szeretet apos
tola, került elő a kínszenvedés utolsó óráiban s leg
alább a végső tusáiban ott állt a haldokló Udvözftö 
mellett. Jézus elfogatásakor még ö sem állott ki a Mes
ter mellett, ö is elfutott! A bőrét mentette valamennyi! 

Igaz, az apostolokat akkor még nem járta át a pün
kösd tüze, a Szentlélek éltető, csodálatos, lélekidomító 
ereje, akkor még ök is csak emberek, gyenge, hitvány, 
ingatag ernberek voltak, akárcsak mi. Mégis rnilyen 
elszomorító ez a gyászos és gyáva menekülés, ez a tö
meges elpártolás és elszakadás attól a Mestertől, akit 
hiszen szerettek, akivel évek óta együtt jártak-keltek, 
aki öket külön oktatgatta, szeretetébe fogadta, aki ne
kik megígérte, hogy országainak oszlopaivá teszi öket! 
Nem, az oszlopok közül nem maradt meg egyetlenegy 
sem! Akikben Jézus bízott, akikre épített, azok közül 
sem bizonyult Jézushoz méltónak egyetlenegy sem! 

Már a Getszemáni-kertben mily gyengének bizo· 
nyult az apostolok hűsége, még a kitüntetett, kedvenc 
apostoloké is. Hiába beszélt nekik Jézus előre a köze
ledő szenvedéseiról. hiába kérte, hogy virrasszanak 
vele. Ök elaludtak, amíg ö virrasztott. Majd pedig 
magára hagyták, rnikor Jézust ellenségei elcipelték s 
fogságba vitték. 

Megint milyen kín lehetett ez az ember-Jézus lel
kének! Körülnézett a rémes börtönben, a durva római 
katonák szitkai s garambaságai között, a nagytanács 
előtt, Pilátus előtt - s nem találta egyetlen hívét sem 
sehol! Abban a szörnyli!'1éges éjtszakában, amikor 
a praetorium udvarán nyers r0mai légionáriusok től

tótték ki rajta pajzán, pogány játékukat, arnikor arcul-
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verték, köpdösték s náddal verték töviskoronás fejét, 
ó, hányszor rnehetett át Jézus elméjén a tizenkettő 
névsora, akiket ő kiszemelt és magához emeiti Hány
szor gondolhatta ott Jézus végig az apostolokat egyen
kint s rnindeniknél fájd~lrnasa:n kérdezbette magában: 
Hát ez rniért nincs itt? Hát az rniért? Hol van Péter? 
Es András? Es János és Jakab, a "rnennydörgés fiai"? 
Akik oly szívesen ültek volna az ő jobbján és balján 
eJ dicsőség trónján? Es hol van Tamás? Es Bertalan, 
Júdás Tádé és Simon? Nincs itt egy sem? 

Es főleg nincs itt Péter! 
A fogadkozó, az ígérgető, a lelkendező, a karddal 

és szájjal hősködő főapostol! Ime, ő bizonyult a leg
ingatagabb jellernűnek, mert nemcsak megfutamodott. 
hanem még le is tagadta Jézust. Hitvány ajtónállók 
kedvéért, fecsegő, kicsiny szolgálólányoktól való félel
mében! Sőt: esküdözött, átkozódott, hogy Isten bün
tesse, hacsak hallotta is a nevét ennek a gonosztevö
neki Dehogy ismeri, sohasern látta, nem is tud róla és 
nem is akar tudni róla: Isten őt úgy segélje! Igy be
szélt a főapostol, az, akit Jézus Anyaszentegyháza osz
lopául és kősziklájául jelölt ki, akinek fülében ekkor 
rég elhangzott már a legfelségesebb ígéret: "Es neked 
fogom adni a mennyek országa kulcsaitl" Ime, a leendú 
első pápa, a rnennyek kulcsórja hová süllyedt! 

Tegnap még büszkén hangoztatta, hogyha vala
mennyien elhagyják is Jézust, ő nem, s ha meg kell 
ic; halnia bele, nem tágít az oldala rnellől. Es rnost? 
Bemegy-e a pogány helytartó udvarába, jelentkezik-e 
mentőtanunak, odakiáltja-e a bűnös sokaság elé: en
gem is vigyetek, engem is feszítsetek keresztre. én 
is ugyanazt vallom és hirdetem, amit ő? Nem, Péter 
rnindezt nem teszi és nem mondja; hanem fél és re
meg és vásott gyermek módjára hazugsággal vágja ki 
magát a képzelt vagy való kelepeéből s aztán tovább 
áll, mintha semmi sem történt volna ... 

Azaz nem, nem áll tovább; rnert megszólal a ka
kas és Péternek eszébe jut az Or Jézus jóslása ... 
Talán abban a pillanatban vezették át Jézust a prae-



torium egyik nyilt, árkádos folyosóján és Jézus rá
nézett Péterre; és ebben a nézésben annyi kín volt 
és gyötrelem, annyi megtöröttség és megszégyenülés 
és annyi néma szemrehányás, hogy Péter ettől a tekin
tettől mint valami villámcsapástól sújtva megtámoly
gott. Kiment az éjtszakába és sírt mint egy gyermek, 
siratta szömyű bűnét ... De jaj, nem tért vissza! Nem 
tette jóvá gyávaságát, még mindig nem állott ki bát
ran Jézus mellett ... 

A Mester úgy halt meg nélküle! Anélkül, hogy 
mégegyszer látta volna maga mellett Egyháza leendő, 
első pápáját ... 

A tanítványok és apostolok hűtlensége s főleg 

· Szent Péter szomorú Krisztus-tagadása egyenesen ne
künk szóló tanulság, nekünk, akik amúgy szeretjük 
Jézust és az ő követői közé számítjuk magunk. Papok
nak, szerzeteseknek, világi hivőknek egyformán. Mi 
is úgy vagyunk, hogy amíg nincs baj, addig nagyszerű 
keresztények vagyunk, addig templomba járunk, imád
kozunk, gyónunk, áldozunk. De ha egyszer komoly és 
súlyos kisértésbe jutunk, egyszerre vajmi könnyen 
meginog minden hitünk és Krisztus-bizalmunk. A hét
köznap kötelességeit még csak teljesítjük, de már hő
siességet ne kérjen tőlünk az Úristen. Nagyobb meg
próbáltatásoknak ne vessen alá minket. Heves kísér
tés, csábító földi előnyök, igéző, de bűnös örömök ne 
tegyék próbára hűségünket, mert akkor megfuta
modunk. 

Hány nagyszerűen nevelt katolikos leányunk van, 
aki pompás kis katolikos és buzgó Mária-leány e~é
szen addig, amíg valami földi szempontból előnyös 
házasság lehetősége meg nem csillan a szemében. 
Abban a pillanatban . aztán nem lehet beszélni vele 
többé. Természetes, hogy hozzámegy akár az eleven 
ördöghöz is, csak kérje meg. Ha a férfi elvált is, ha 
másvallású és nem ad reverzálist, ha azt követeli, 
hogy egyházellenes házasságot kössön ... 

Es hány pompás katolikos emberünk van, aki 
a magánéletben, az otthon csendjében nagyszerűen tel-
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jesiti feladatát, de a közéletben már opportunista s az 
első hatósági személy előtt, az első nehezebb helyt
állás kötelességében megtagadja katolikus voltáti 

A legszomorúbb és legszégyenletesebb elhagyás, 
nem is elhagyás, hanem gyalázatos szembefordulás 
és nem is szembefordulás, hanem hitvány árulás szin
tén egyik apostola, Júdás részéról érte az úr Jézust. 
Ez a szomorú emlékű ember csak itt, a kínszenvedés
ben lép az evangéliumi elbeszélés előterébe. Jézus őt 
is kiválasztotta, mint a többit. Apostolává tette, sze
retetével s bizalmával megajándékozta, annyira, hogy 
a kis csapat erszényét is rábízta. 

Mellesleg: ez a kiválasztatás is annak jele, hogy 
az úrnál az "előrelátás" nem tévesztendő össze az 
"előre elhatározással" vagy "elrendeléssel"; azért, mert 
Isten tudja, mit fogunk tenni a jövendőben, még nem 
határozza el akaratunktól függetlenül, hogy mit fogunk 
tenni. Jézus Júdásról előre tudta, hogy áruló lesz, de 
ez az előretudás nem akadályozta meg abban, hogy 
azért meghívta az apostolságra s teljesen úgy tett 
vele, mintha nem is tudná, mi lesz vele későbbi Júdás 
épúgy mint a többiek, éveken át állandóan Jézussal 
járt-kelt, vele társalgott, az ö tanításait hallgatta. 
Szinte érthetetlen, hogyan idegenedett el tőle lassan
kint mégis és végül hogyan lehettek a lelkén ennyire 
úrrá a legalacsonyabb szenvedélyek! 

Nem borzasztó-e ez, csak úgy hidegvérrel a ha
lálba adni a legjobb barátot, a legnemesebb mestert? 
S nem is csak úgy küszködve, engedve valami hosszas 
nógatásnak, rábeszélésnek; engedve egy gyenge pilla
natnak s hamar megbánva azt s visszavonva, amit 
lehetett! 

Nemi Júdást nem is a farizeusok keresték fel, 
nem csábítgatták vagy csalogatták: önmaga ment hoz
zájuk! ö maga kinálkozott, tolakodott fel s érvelt 
nekik, hogy majd így meg úgy; ó játssza kezükre a 
gyűlölt vetélytársat, hogy nem kell semmiféle nép
háborgástól vagy zendüléstól tartani; mire a nép meg
tudja, Jézus elfogatása már befejezett tény lesz! Oda-



vezeti öket, ahol Jézus éjente pihenni szokott, ahol 
csak legmeghittebb barátai szoktak vele tartózkodni, 
ahol tehát Jézus sem nem védekezhetik, sem el nem 
menekülhet. S aztán boldogan fogadja el a vérdíjat, 
a 30 ezüstpénzt s ki tudjamilyen terveket főz ki magá
ban, mit fog ezzel a pénzzel kezdeni! 

S Júdás nemcsak elárulta Jézust, hanem hajlandó 
volt az elfogatásban magában is segédkezni. E:s milyen 
alávaló, képmutató módon! Hogyan alakoskodott már 
az utolsó vacsorán is, mennyire nem akarta szinte 
megérteni Jézus célzásait, sőt világos kijelentéseit az 
árulóróll Még ahhoz is volt arca, hogy azt kérdezze: 
"Uram, csak nem én vagyok az?" Mint aki semmit 
sem ért és semmit sem tudl 

S a jellemtelen képmutatást folytatta az utolsó 
percig, a Getszemáni-kertig. Más talán odavezette 
volna a felfegyverzett poroszlókat, a lámpával telsze
reit fogdmegeket a kiszemelt áldozat közelébe, messzi
ről rámutatott volna: "nézzétek, ő az, az ottl" s aztán 
elfödte volna arcát s pirulva ég és föld előtt, rohant 
volna el a szörnyű tett színhelyéről s álmában is kín
lódott volna az elárult Mester emlékétől . . . Júdás 
nem! Hidegvérrel odalép Jézushoz, egészen közel; a 
megbeszélt jel szerint arcon csókolja Jézust és még 
köszönti is: "Udvözlégy, drága mester!" A köszöntés 
és a csók az árulás jelel Undor! Utálati Szörnyűség! 
S ezt egy apostol teszi! 

Elborzadva kérdezzük: miképpen süllyedhet le 
valaki, egy apostol ilyen mélyre? Mi minden folyha
tott le Júdás lelkében, micsoda súlyos mulasztások 
és bűnök, benső hűtienségek és kegyelem elleni tusa
kodások, míg a tanítványból áruló, Krisztus barátjá
ból Krisztus tudatos megrontója lett? 

Ha ennek a sötét, fekete jellernnek az alakulását, 
a pszichológiáját az evangélium alapján kutatjuk, csak 
azt találjuk feljegyezve róla, hogy "tolvaj volt" és 
hogy "nem hitt". Ezenkívül még csak egy különös 
megnyilatkozást jegyzett fel róla Szent János evan
gélista. 
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Amikor néhány nappal a kínszenvedés előtt Mária, 
Lázár testvére, az úr Jézusnak a lábához borult s illa
tos olajat öntött rá, Júdás volt az elégedetlenkedők 
vezére, aki így okoskodott: "Mire való ez a pazarlás! 
Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron 
és adták a szegényeknek?" (Ján. 12, 4.) Az evangélium 
maga megjegyzi e szóról: "Ezt pedig nem azért mondta, 
mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel 
tolvaj volt és nála lévén az erszény, az adományokat 
elsikkasztotta" (6). Az idézett szavakból azonban nem
csak a nyers önzés és tolvajlási szándék beszél, hanem 
talán még valami: az a henye, kusza, igazságellenes 
és logikátlan gondolkozás, amelyet szintén oly gyak
ran tapasztalunk az Egyház ellenségeinéL "Mire való 
ez a pazarlás? Mert drágán el lehetett volna ezt adni 
és árát a szegényeknek adni" (Mt. 26, 8-9). 

Ki ne ismemé fel ebben az érvelésben azt az 
ügyeskedő, féligazságokkal dolgozó, az alapgondolatot 
félremagyarázó s mellékességeken nyargaló eszme
kuszaságot, azt a rosszindulatból táplálkozó fogalmi 
zavart, amellyel a vallás ellenségei mai napig is iga
zolni szeretnék katolikusellenes eljárásukat? Ma is 
vannak, akik ájtatos, szociális szálamokat hangoztatva 
izennek hadat pl. az egyházi vagyonnak, vagy a temp
lomok díszítésének. "Minek ez a pazarlás" mondják, 
"legszebb vallás az emberszeretet". 

Nem gondolják meg, hogy amit az ember az lsten 
dicsőségére szentel, az közvetve mindig a szegények
nek is használ; hogy minél virágzóbb a hitélet, annál 
&zociálisabb lesz az emberek gondolkozása, annál több 
alamizsna folyik a szegények kalapjába, annál több a 
társadalmi igazságosság, méltányosság és szeretet s 
annál kevesebb a nyomor és szenvedés. S ha már olyan 
nagyon fáj nekik az a pazarlás, amelyet Jézus testé
nek, az Egyháznak csinosítására fordítunk, joggal kér
dezhetjük: hát az a fényűzés és pénzszórás miért nem 
fáj nekik, amelyet a bankok kupolacsarnokaiban, a 
színházak s mulatóhelyek márványlépcsőin, a mozi
sztárok és táncosnők tiszteletdíjában oly bőven me!l-
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találunk? Miért lehet tetszés szerint felhasználható s 
korlátlan egyéni vagyona minden tőzsdespekuláns 
galiciainak s csak éppen a Krisztus Egyházának nem 
lehetnek meg azok az eszközei, amelyek végeredmény
ben mind a lelki igények s szükségletek szolgálatában 
állanak? 

Azoknál, akik a hittól elpártolnak, gyakran ta
pasztalunk valami ilyen különös lelki állapotot: min
den érv alól kibújnak, semmi bizonyíték nem tesz 
rájuk hatást, ellenben minden akárhányszor megcáfolt 
tévállítás azonnal meghódítja őket. Ezek a beteglelkű 
emberek sokszor egyenesen azt a benyomást keltik, 
mint akik nem születtek arra, hogy gondolkozzanak. 
A gyenge logika, a zavartagyúság persze magában 
még nem bún, csak szerencsétlenség; azonban ha góg 
és szenvedély járul hozzá, a bűnnek s istentagadásnak 
szörnyú lendítőkereke lesz. A zavartagyú okoskodás 
Júdásai igy találkoznak a tolvajlás és gonoszság Júdá
saivaL 

Hogy a fenti példában maradjunk: mikor a francia 
egyházüldözés 30 évvel ezelőtt az Egyházat Francia
országban megfosztotta minden javától, a likvidáció 
során a "milliárdos .. kongregációi vagyonból csak ne
vetségesen csekély összeg folyt be az állam pénztá
rába, a többi a likvidátorok zsebébe vándorolt. Mexikó 
történetében is azt olvassuk, hogy mikor Benito Juarez 
alatt a mult század 70-es éveiben a mexikói egyháza t 
minden vagyonából kifosztották, az elszekularizált 
hatalmas egyházi birtokállománynak alig 5°/o-a jutott 
valóban közcélok szolgálatába. 

Igy van ez mindig: nagy szavak, féligazságok s 
egész gonoszságok rendesen nyomon követik egymást 
ott, ahol hit nincs és a kegyelemmel szemben süketek 
lettek az emberek. S a féligazságok és egész gonoszsá
gok nyomán kiserken az emberek lelkében a megátal
kodás, az istengyülölet, a Krisztusárulás, a Krisztus 
híveinek ócsárlása s üldözése. 

Júdás árulását maga az úr Jézus bélyegezte meg 
a legélesebb szavakkal: "Jobb lett volna annak az 
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embernek, ha nem születik meg". A kinyilatkoztatás 
csak egyetlenegy emberről mondja ki, hogy elkárho
zott, hogy "jobb lett volna, ha meg sem születik" s 
ez Júdás ... A volt apostoll Reszkessünk azokért, akik 
ölkudoznak a lelkiismeretükkel s az önámításban és 
szenvedélyeikkel szemben való engedékenységükben 
odáig mennek, hogy végül a legrútabb bűnöktől sem 
irtóznak. 

A passió legelején s legvégén még egy figyelemre
méltó mozzanatot jegyez fel az evangélium. Jézus 
mintha egyenesen el is fordult volna minden emberi 
vigasztalástól: a Getszemáni-kertben maga hagyja el 
apostolait, még a hozzá legközelebb álló hármat is, 
Pétert, Jakabot és Jánost s elvonul imódkozni egye
dül. Tudatosan akarja kiüríteni a poharat, még mielőtt 
elhagyják az emberek, készakarva lemond az együtt
Jét utolsó vigasztaló perceiről is. Hiszen végeredmény
ben mit is adhatnak neki az emberek, amit az Atya 
meg nem adhat? Egyedül lép az Atya elé s nála keres 
vigasztalást. És az Atya erősítőül angyalt küld hozzá. 

Csakugyan kellett is, hiszen az apostolok, akik
hez Jézus visszatér, máris elaludtak, mintha nem érde
kelné őket Jézus halálos, belső vívódása. Ime, mily 
kevéssé lehet ráhagyatkozni az emberekre, még a leg
jobbakra is, a leghivatottabbakra is. "Amíg jó a dol
god, sok a barátod, ha beborul feletted az ég, egye
dül maradsz", mondta már a pogány költő. Az Isten 
az egyetlen vigasztaló, aki soha nem alszik el és soha 
el nem feledkezik rólunk; az ima az egyetlen forrás, 
amely sohasem apad ki. 

De jaj, mintha még az Atya is e/hagynó Jézust! 
A kínszenvedés delelőpontján egyszer csak Jézus maga 
erre a panaszra nyitja ajkát: "Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engem!" Igaz, hogy ez a felkiáltás 
elsősorban nem is panasz, hanem diadalmi szózat volt, 
az egyik legismertebb messiási zsoltárnak, a 21-iknek 
ünnepélyes magára vonatkoztatása; kezdöszavainak 
önmagára alkalmazása. Annak a zsoltárnak, amely a 
feltámadás és messiási világuralom dicsőségének hir-
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detésével végződik. De azért biztos, hogy amikor Jézus 
e szavakat mondta, azoknak tartalma is teljesült rajta: 
az Atya visszavonta Jézus emberi lelkétől a boldogító 
jelenlét és Isten-látás érezhető hatását. S Jézus lelke 
ekkor merült csak el a magárahagyatottság érzetének 
legmélyebb tengerébe, mint valami feneketlen tóba, 
amelyből, úgylátszik, most már igazán nincs menekvés. 

Atyám, Istenem, miért hagytál el engem! Lehet-e 
ennél keserűbb fájdalom, súlyosabb elhagyattatás, 
lehet-e ennél szomorúbb panasz, még hozzá ilyen 
ajkon! 

Miért akarta Jézus még ezt a végső vigaszt is 
megtagadni önmagától? Miért akarta az Istentől el
hagyatottság legfájóbb érzésének keserű kelyhét is 
fenékig üríteni? ú, bizonnyal azért, mert nagyon jól 
tudta, hogy ezt a fájdalmas érzést mi is meg fogjuk 
ízlelni gyakran s példát akart adni rá, hogyan kell 
erőseknek maradnunk a megpróbáltatásnak e legkíno
sabb fokán, az Istentől elhagyatottság éjjelében is. 

Mert könnyű testi kínt szenvedni s akár lelki 
kínt is hozzá, hacsak Istennek vigasztaló, boldogító 
jelentétét érezzük; ha a kegyelem visz, emel, ragad 
bennünket, ha túlsegít minden külső-belsö bajon. De 
rettenetes szenvedni úgy, hogy a lélek ege is beborul, 
az Isten képe maga is elhomályosodik bennünk! Szen
vedni, amikor úgy hisszük, az úr is elhagyott s szen
vedésünk az örök kétségbeesésnek és elvettetésnek 
előíze! 

De Jézus példát ad reá, hogy még ilyen perceink
tlen sem szabad megfeledkeznünk a minden vigaszta
lás legdúsabb forrásáról: az imádságról. Panaszkod
junk, de imában! Tegyünk az úrnak szelíd szemre
hányást, de imádó megadással és bízó, gyermeki vára
kozással: hogy majd megjön a próba vége s Isten arca 
ismét derűs napot fog ragyogtatni felettünk! Az imád
kozó Jézust angyal erősíti, felmutatja neki bizonnyal 
a passió fényes, vigaszos eredményeit. Igy a mi köny
nyes imánk is - lehet, hogy nem veszi el a keserü
ség s elhagyottság érzetét, de erőt ad s felcsillogtatja 
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szemünkben a pálmaágak szelíd, lengő fényét, ame
lyek közt a harc után a győzelem koszorúját teszi 
fejünkre az úri 

Jézus elhagyatottságából fontos, hasznos tanulsá
gok kínálkoznak. 

Mindenekelött az, hogy nem igaz: nem vagyunk 
igazán elhagyatottak soha! Isten velünk van, az ő 

szenvedése erőt ad a mienkre! 
Azután: hogy mily hős a mi Udvözítőnk, mily fen

séges nyugalonunal indult el magára hagyatva is a 
legnehezebb úton s mily férfias, katonás, királyi biz
tonságérzettel utasított el magától minden földi se
gítséget s vigaszt! 

Továbbá: tanuljuk meg az úr magáramaradt el
hagyottságából, mennyire szent kötelességünk, hogy 
ne hagyjuk többé magára a szenvedő s magára hagya
tott Krisztustl Jézus ma is folytatja passióját szentegy
házában és jaj, hányszor maradt itt is szégyenletesen 
magáral 

Ha hallom, hogy a Krisztusellenes sajtónak egy
egy közepes magyar városban 2:-3000 napi rendelője 
van s ugyanakkor a Krisztus Egyházát védelmező saj
tónak csak néhány száz, ha látom, hogy bűntanyát, 
mulatóhelyet, tivornyatelepet százat is építenek az 
emberek, de ezer akadályba ütközik, ha egyszer 
Jézusnak kell templomot építeni, ha olvasom, hogy 
Jézus templomait egész országokban bezárják vagy 
felrobbantják, papjait száműzik, szerzeteseit s apácáit 
bebörtönzik, csendőrszuronnyal űzik ki az országhatá· 
rokon: meg kell döbbennem azon, mennyi "keresz
tény" ember él itt körülöttünk, aki minden iránt érdek
lődik, csak Jézus iránt nem, mindent szeret vagy meg· 
tűr, csak Jézust és az ő ügyeit nem; aki szemrebbenés 
nélkül hagyja cserben Jézust s az ő zászlaját. 

Es hányan vannak, akik Jézust a szenvedő fele
barátban hagyják magáral 

Pedig oly biztató ígéret s oly isteni hála rezeg 
azokban a gyönyörű szavakban, amelyekben Jézus a 
mellette híven kitarlókat megdícséri: "Ti vagytok, 

Bangha: ösuej{yüjtött munkái. XX. l t; 
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akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban ... en 
is rendelem nektek, miként Atyám országot rendelt 
nekem, hogy egyetek és igyatok asztalomnál az én 
országomban és trónokon üljetek, ítélvén Izrael tizen
két nemzetségét!" (Lk. 22, 28 kk.) 

Boldog,· aki Jézust nem hagyta magára a szenve
désben s akit az úr örökre meg fog dicsérni érte, hogy 
.,vele kitartottak a megpróbáltatásokban!" 

A lelki szenvedések Jézus passiójában. 

Lehet vitatkozni azon, melyik a fájdalmasabb szen
vedés: a külső-e avagy a belső, a fizikai kin vagy a 
lelki gyötrelem. Mindenesetre ennek az utóbbinak a 
fájdalmas privilégiuma, hogy a szenvedést tudatossá 
teszi, úgyhogy ahol nincs lelki fájdalom, ott a szenve
dés pszichikai folyamat ugyan, mint az állatnál, de 
nem öntudatos; a merőben testi szenvedésnek az állat
nál nincs öntudatos alanya. Ezért is engedi meg a ke
resztény erkölcstan pl. az állatok megölését; maga az 
állatkínzás is nem önmagában rossz és bűn, hanem 
csak az emberre való romboló és durvító visszahatása 
miatt. 

Bizonyos az is, hogy a lelki kínok intenzítása 
néha felülmúlja a testi kínokét Nincs az a testi fájda
lom, amit erős lelkű emberek el nem viselhetnének s 
már el nem viseltek volna. Gondoljunk csak a vérta
nuk hősiességére, akik mosolyogtak a fizikai gyötrel
mek között. Ellenben a lelki kínok természetéhez 
hozzátartozik az is, hogy könnyen megtörik a lélek
nek egész benső erejét, hogy úgy mondjam: idegzetét 
s izomzatát. Ahol elfogy a bensö ellenállóképesség, 
ott a kín már igazán pokollá válik: elviselhetetlen
séggé, amelyet aztán mégis el kell viselni. A lelki kín 
mindenfölött alkalmas arra, hogy az embert végleg 
tönkretegye és földre sujtsa. Ebből a szempontból a 
lelki szenvedés kétségtelenül a nagyobb, a végzete
sebb és fájdalmasabb szenvedés. 

:f:s így nem csoda, ha Jézus, aki az emberi kín és 
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nyomorúság egész skáláján végig akart haladni a mi 
megváltásunkért, a testi gyötrelmek mellett a lelki 
szenvedéseket szintén teljes fokban bele akarta illesz
teni a passió sötét részletei közé. Ennek bizonysága 
az a vérrel verejtékezés, melyről az evangéliumok 
szólnak. az a kínos haláltusa, az a félelem, iszonyat, 
1mdor, keserííség és szomorúság, amely a Getszemáni
kertben elfogta, valamint az a felkiáltás, amelyet a 
keresztfán hallatott: "Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem!" 

Valóban, a testi kínoknál is megrázóbb látvány, 
ahogy az lsten Fia önmagával, önlelkével, gondolataí
val és érzelmeivel vívódik. Mennyire közel hozza őt 
ez a gyötrődés hozzánk, lelkileg beteg és sebzett, 
vívódó, hányódó, belsőleg oly gyakran levert és el
bágyadt emberekhez! Nézzétek a szomorú Jézust! 
Amint ott térdel az elhagyott kertben, a százados fák 
alatt, ahogy kínlódik magában s leborul a fájdalmában 
talán arccal a porba, a kövekre. Az éjszaka titokzatos 
csendjébe belenyög és belesír a világ Megváltójának 
reszkető, rémült imája: "Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tőlem ez a pohár!" (Mt. 26, 39). 

Jézus nyugtalan, mint soha máskor. Magával viszi 
az apostolokat, majd megállítja őket s egyedül megy 
előre. Imádkozik, majd ismét feláll és visszatámolyog 
az apostolokhoz, akiket kitüntetéskép hozott ide ma
gával szenvedésének tanuiként s akiket mégis elnyo
mott az álom, úgyhogy Jézus szemrehányást is tesz 
nekik: "Hát egy óráig sem tudtok virrasztani velem?" 
(Máté 26, 40.) 

Majd ismét visszamegy előbbeni helyére, megint 
imádkozik, megint nyög és reszket, megint előveszi 
a halálos aggodalom; majd ismét talpraáll, a tanítvá
nyokhoz siet s innen megint vissza az imához. Mint 
valamí benső nyugtalanságtól űzött beteg jár-kel, mint 
valami testetlen árnyék bolyong fel s alá az éjjeli ma
gányban; mint valami hazajáró lélek, aki helyét nem 
leli. Belső vívódása mint a láz emészti; a tudat, hogy 
még csak néhány negyedóra s itt lesz Judás a porosz-

ts• 
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lók..kal, akik a köteleket s a bilincseket hozzák s a szé
gyent, a kínt és a halált, nem engedi egy helyben ma
radni. Nem mond le az önként vállalt szándékról, 
hogy mindezt elszenvedje, de érzi, mert akarja érezni 
ennek a kínos, várakozó helyzetnek minden emberi 
depresszióját, minden levertségét, lelket felkavaró 
keserűségét. 

S végül mikor tán már több órája vívódik s való
sággal vonaglik a belsö haláltusában s imádkozva 
mégis magára kényszeríti a megnyugvást és hősies 
engedelmességet, az erőfeszítés emberfölötti hősies

ségében a vére tolul verejtéke nyomába s rügyez ki 
drága, gyöngyöző cseppekben az arcán, kezén és tag
jain. "Ki érettünk vérrel verejtékezett", "qui pro nobis 
sanguine sudavit", imádkozzuk azóta szent megdöb
benéssel ... 

A hivő lélek azt kérdezi itt magától: vajjon mit 
jelentett Jézusnak ez a vérrel verejtékezése, ez a fé
lelme s iszonyata, undora és keserűsége? Vajjon csak 
a halál félelme, a kínok rettenetes előérzete s előre
látása gyűrte le Jézust a porba s tépte fel szivét ily 
szokatlan hevességgel? Kétségtelenül az is, elsősor

ban az. 
Ez a szenvedés elsősorban haláltusa volt, a lélek 

természetszerű vonaglása és vonakodása a testtől való 
elválás, az emberi összetétel kettéhasadása ellenében. 
Ezt a haláltusát még csak kiélezték a közeledő halál 
körülményei. Fiatalon itt hagyni az életet, ártatlanul 
kivégeztetni, a legszégyenletesebb s legfájdalmasabb 
halálnemmel halni meg, mint egy útonálló, mint egy 
rablógyilkos ... Ez Jézusnak szívébe markolt s époly 
gyötrődést okozott volna ily körűlmények között. 

Jézusnak látnia kellett, tisztán s egyenkint előre 
szemiéinie a kínszenvedésnek minden egyes borzal
mas részletét, átélnie mindent előre, elejétől végig, az 
ostort, a szögeket, a szomjazást, mindent, egészen a 
Szúz Máriától való búcsúzásig a kereszten s az utolsó 
kínos, lelketelválasztó kiáltásig szemközt a halállal ... 
Látta önmagát kínban és szégyenben, az ellenség kár-



277 

örvendő kacajának, nyers, kegyetlen és szemérmetlen 
megjegyzéseinek tárgyaként; előre hallotta, hogyan 
gúnyolják, mint akinek most egész életműve meg
semmisül s IP.int aki végleg népámítónak, csalónak, a 
Béliál cinkosának bizonyult ... Jézus átérezte már itt 
a kertben azt a kint is, amit neki az ő szűzi Anyjának 
halálos gyötrődése a kereszt tövében okozni fog ... 

O, igen, ez a halálfélelem maga is mindenkép 
igazolja s megérteti velünk, miért sóhajtott fel Jézus 
már a Cedron-patakhoz érve: "Szomorú az én lelkern 
mindhalálig" (Máté 26, 38), s miért mondja az evan
gelista oly nyomatékkal, hogy Jézus "kezde remegni 
és gyötrődni" (Mk. 14, 33). 

A halálfélelmen s a kínok előrelátásán kívül azon
ban más okai is lehettek Jézus lelki szenvedésének 
az Olajfák hegyén. Ha a passió célját s körülményeit 
figyelembe vesszük, egyszerre megértjük, hogy a halál
tusán túl milyen iszonyat, milyen undor s mily mély 
szomorúság tölthette el Jézus szenvedő Szívét ebben a 
fájdalmas órában. 

Iszonyat mindenelőtt . . . Jézus finom, nemes és 
szent lelkének meg kellett iszonyodnia attól a szerep
töl, melyre most önakaratából s Atyja akaratából vál
lalkozott. ö most mint vétkekkel terhelt ember áll az 
Atya előtt, ő képviseli most az összes bűnöket és bűnö
söket, ö hordja vállán az egész emberiség minden vét
keit. Minden gyalázatosságot, istensértést, zendülést 
és aljasságot. "Az úr Örá helyezte mindnyájunk go
noszságát", ahogy lzaiás ama nevezetes passiói jöven
dölésében (53, 6) mondja. Most "ő hordozza gonosz
ságainkat" (u. o. 53, 11). 

Mily megaláztatás: Jézus mint az összes bűnök és 
gonoszságok viselőjel Bárha csak önként és helyette
sitöként, de mégis elvállalója mindannak az erkölcsi 
szennynek és romlásnak, amit az emberek a földön az 
ősszülők vétke óta elkövettek s a világ végéig még el 
fognak követni! Micsoda sötét, hömpölygő áradat ez 
a bűnözönl Mennyi a vétek sokszor egyetlenegy lélek
ben, egyetlenegy napon! Mennyi bűn történik gyakran 
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egyetlenegy házban, egyetlenegy faluban, egyetlen
egy nagyvárosban, egyetlenegy napon! Hát még az 
egész világon, és annyi ezer éven keresztül! 

Jézus szemében nincs szomorúbb, nincs szégyen
letesebb, nincs átkozottabb valami a bűnnél. 

A bűnnél, amely annyira ellenkezik az Isten jósá
gával, szépségével, fölségével. A bűnnél, amelyből az 
emberiségre magára annyi baj és átok szakad, amely
ből fakadnak az irigykedések, gyűlölségek, háborúk, 
betegségek, lélekrontások, kétségbeesések, odatúl pe
dig milliónyi léleknek szömyű, végeszakadatlan kár
hozata. S ezeket a vétkeket, ennek az erkölcsi szenny
nek egész tengerét kell most Jézusnak mintegy magára 
zúdítania, ebben a romboló árban kell alámerülnie, ezt 
a pusztító folyót kell útjában feltartóztatnia, megállí
tania, kitisztogatnia, helyébe zöldelő virányt ültetnie! 
Ezért a rengeteg ocsmányságért s gonoszságért, köny
nyelműségért és szégyenletességért kell most az ó 
tiszta vérének kifolynia! 

Mint valami szomorú, iszonytató filmen száguld
hatott el Jézus rémülő tekintete előtt ezeknek a bűnök
nek szörnyű és felháborító sorozata. A véres gyilkos
ságok, paráznaságok, természetellenes förtelmességek, 
gyűlölködések, kegyetlenkedések, embertelenségek, 
jellemtelenségek véget nem érő rémképei. Istenkárom
lások pokoli zsivaja, a hitetlenségnek és istengyűlölet
nek milliónyi szofizmája, képmutatása, szakadatlan s 
oly szomorúan változatos borzalmassága. Ártatlanok 
megszédítése, tudatlanok félrevezetése, sátáni rossz
akarat, lélekvesztő őrület. Az egész emberi élet úgy
szólva egyetlen seb, egyetlen hasadás, az egész emberi 
történelem szinte egyetlen nagy zendülés az Atya 
ellen, az úr ellen, a Végcél s a Boldogság ellen. 

Nem kellett-e iszonyattal elfordulnia Jézusnak a 
gondolattól, hogy most egyszer ő legyen mindezért 
felelős, ő vegye mindezt magára, valami vonatkozás
ban azonosítsa magát ezzel a tengernyi rosszal, átok
kal, kárhozatravalósággal? 

Az iszonyathoz az undor és kedvetlenség fájdal-
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mas érzete járult. Megérdemlik-e legalább ezek az 
emberek ezt az önmegalázást s ezt a sokkfnú, borzal
mas szenvedést? Ezek az emberek! Ezek a dőrék és 
hálátlanoki 

Ezek a vakok és gonoszoki Akik mintegy össze
esküdtek önmaguk ellen. Akiket úgy kell örök pokol 
fenyegetése mellett a saját mennyországuk elfogadá
sára, saját boldogulásuk munkálására nógatni, szinte 
kényszeríteni s akik mindennek ellenére annyira csö
könyösen ostobák, hogy akárhányan mégis inkább a 
poklot választják! Megérdemli-e ez a bűnös és romlott 
nemzedék, hogy az Isten Fia így utánuk járjon, így 
könyörögjön, szinte még rimánkodjék nekik, hogy 
engedjék kegyesen megváltatni, meggyógyittatni 
magukat; mint mikor egy beteget, egy öngyilkost úgy 
kell kényszeríteni rá, hogy elfogadja az orvosságot, 
hogy ne tépje fel únosúntalan a kötelékeit s ne váj
káljon szennyes kézzel a saját sebeiben! Erdemes? 

Mire nem képes, milyen őrületbe, alacsonyságba 
nem tud süllyedni a teremtésnek ez a dicső koronája! 

Hol van az a jellemtelenség és aljasság, amire 
a dőre ember kapható ne volna! Hol van a szemérmet
lenségnek, állatiasságnak, becstelenségnek az a neme, 
amit szemrebbenés nélkül el nem követne, sokszor 
talán még azt is, aki a világ előtt, sőt önmaga előtt 
mint gentleman, mint a tisztesség és finomság mintája 
tompaelméjűség mutatkozik sokunkban minden neme
sebb, tisztább, mennyeibb gondolat iránt, a léleknek 
magasabb igényeivel szemben! 

Mennyivel többre becsülik a testi egészséget, 
nyomorult fizíkumuk nyugalmát s kényelmét, mint a 
lelkük jólétét! A kezük, az arcuk tisztaságát, mínt a 
tetteikét vagy a szívükét és a jellemükéti Mennyível 
fontosabb nekik az egyéni szeszély és gőg, mint az ö 
ügyei, rendelései! Hogyan nyesik az élet fáját, melyet 
ö ültetett, hogyan tépik meg az ö köntösét, hogyan 
szítják a szélhúzást ott, ahol ö szent egységet akart! 
Sőt: milyen semmis jogcímeken nevezték ki magukat 
inkább az anyag merő rezgésének, vagy a majmok le-
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származottjána.k, csakhogy Isten elöl menekülhesse
nek s ne kelljen felismerniök önmagukban a lelket! 

Milyen kába szofizmákkal vezettetik magukat 
félre, félévszázadonkint új meg új tudományos örület
tel s milyen szfvesen kergettetik bele magukat akár
mily agyrém-elméletbe, csak a kereszténység felséges 
világnézete alól kibújhassanaki S még a névleges 
keresztények között is milyen sokan vannak, akik 
egyenesen személyes gyúlöletet látszanak táplálni 
K risztus ellen, akik dühre gerjednek, ha csak templo
mot, vallást, papságot említ nekik valaki; akik meg
fojtanák a Krisztus Egyházát egy kanál vízbeni 

Akik úgy beszélnek, mint Calles, a mexikói Néró: 
"Valahányszor Krisztussal találkoztam, mindannyiszor 
arculvertem öt". Egész világszövetségek alakulnak, 
amelyeknek - hiába leplezik - egyetlen igazi szán
dékuk, hogy az ó királyságát megdöntsék az emberek 
szivében: szabadkőmúvesek, szabadgondolkodók, szo
ciáldemokraták, bolsevisták. Kiúzik az ő papjait, elra
bolják vagyonukat, felgyujtják templomait, iskoláit, 
zárdáit, elragadják tőle a gyermekeket. S ördögi lele
ményességük mintha éppen azt gyűlölné legjobban és 
szidalmazná leggyalázatosabban, ami Jézusnak leg
inkább a szivén fekszik, ami neki legdrágább: Egyhá
zát, az ő helytartóját, az Oltáriszentséget, Szúz Máriát. 
Nem olyanok-e ezek az emberek, ezek az álkereszté
nyek, mint akik minden pillanatban lelkiismeretfurda
lás és aggályosság nélkül, hidegvérrel újra elárulnák 
őt, halálra ítélnék és keresztrefeszítenék őt? 

S ezekért megy ő most szenvedni, ezekért ezeket 
a kimondhatatlan kínokat, gyötrelmeket s megszégye
nüléseket elviselni? 

Es ha legalább remélhetné, hogy ezzel a túlzott, 
túlcsorduló és túlcsapó szeretetével csakugyan meg
nyeri, megtériti és megváltoztatja az embereket! 
Ha legalább remélhetné, hogy szenvedése senkire 
nézve sem leszen hiába, hogy a pokol szája csakugyan 
bezárul s többé nem nyel el örök életre teremtett 
lelkeket! 
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De jaj, mondhatta-e, ígérhette-e ezt magának 
Jézus? Nem; sőt éppen az ellenkezőt látta, tudta előre 
s ez okozta lelkében a legmélyebb és kétségkivül leg. 
szaggatóbb fájdalmat. 

Ez volt annak a "halálig való szomorúságnak" 
legvégső oka, amelyről Jézus a tanítványainak maga 
panaszkodik. Ez a gondolat hajtotta ki a vért a póru
saiból, ez a menedéktelen szomorúság sajtolt ki halá
los-véres könnyesőt az ő kínban vonagló testéből: 
Hiába! Sokaknál mindhiába! Hasztalan minden jóság 
és szeretet, minden szenvedés és vérhullatás ... Jézus 
lelki szeme előtt felpattant a pokol zára s ott kóvály
gott előtte a lobogó tenger: tűz, sötét lángok, kénes 
izzások óceánja, förtelmes, borzalmas tüzeknek vég
telenbe nyúló tava. !ls ez a kénköves, izzó tó, tele 
emberrel, égő férfiakkal és nőkkel, égő leányokkal, 
ifjakkal, aggokkal, talán gyermekekkel is . . . Akiket 
ó teremtett, akiket mind egyenitint szeretett, akikért 
mindegyikért külön is hajlandó lett volna a kereszt
fának minden rettenetét újból magára vállalni. 

De akik nem akartak megváltatni . . . Akiket ö 
hívott, de akik elutasították öt: "Vocavi, et renuistis!" 
Akiket kért, intett, figyelmeztetett, csalogatott, édes
getett, a maga szavával, evangéliuma szavával, Egy
háza szavával, papjai szavával. De akik tudatosan el
fordultak tőle, bedugták fülüket minden intelemmel, 
minden hívogatással szemben, akik üldözték papjait 
azért, mert az ö nevében hívogatták s figyelmeztették 
őket. S most örök gyötrelemben, kétségbeesésben s 
mégis visszavonhatatlan megátalkodottságban káro
molják öt, az igaz Bírót, s ebben a meddő és gyümölcs
telen gyötrődésben maradnak meg örökön örökké, 
amíg Isten Isten marad. 

Jézus lelke halálosan megborzadt e gondolatra s 
legyűrhetetlen szomorúság szaggatta Szívét. 

De nem, nem pusztán elkárhozottak lesznek. Az an
gyal, akit az Atya a szenvedö .Jézus erősítésére küldött, 
bizonnyal rámutatott azokra a fölséges eredményekre 
is, amelyek az ö megváltó szenvedéséböl milliókra 
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háramlani fognak. Rámutatott az Egyház csendes dia
dalaira a földön, a századokon át; számtalan lélek meg
mentésére s örök üdvözülésére, a szentek, a tiszták, 
az ártatlanok és bűnbánók légióira, akiket ez az ö 
hullni induló vére szabadít meg a bűntől s a pokoltól. 
Rámutatott a vértanuk hősies hűségére, a Jézust sze
rető lelkek odaadó szolgálatára, az apostoli buzgalom 
s karitász Szent Vincei és Szent Erzsébeti csodáira. 

Csakhogy, jaj, amikor azokra gondolt Jézus, akik 
végeredményben üdvözülni fognak, nem tépte-e fel 
szent Szívét még akkor is sokszoros szomorúság, ha 
azokra a hibákra eszmélt, amelyeket a jók is elkövet· 
nek? Ha eszébe jutott az a sok hidegség és kisebb
nagyobb hűtlenség, amellyel még hívei körében is úgy
szólva nap-nap mellett találkoznia kell? Arra a sok 
apró restségre, visszaesésre, lanyhaságra, álmosságra, 
közömbösségre, amellyel az ő szolgái az ő ügyeit hát
ráltatni, érdekeit elhanyagolni, mindenféle nyomorú
ságos földi és egyéni tekintetnek alárendelni szokták. 
Az "alvó tanítványokra", akik kényelmesen szunyó
kálnak, miközben az ó ellenségei ugyancsak sürgö
lődnek! 

Papok, szerzetesek, lelki életre vállalkozó buzgóbb 
világiak: nem jutottunk-e mi szintén eszébe az úrnak 
ezen a vergődéses, szomorú éjjelen? S a sok közt én 
is? Rám is gondolt-e e legszomorúbb órájában Jézus? 
És rám is szomorúan gondolt-e? Az én nevem, az én 
képem is szaporította-e agóniáját, elkedvetlenedését, 
keserűségét? 

Ezek voltak azok a lelki kínok, amelyeket Jézus 
a passió folyamán szenvedett. Az Olajfák-kertjében 
csak megkezdődtek ezek a gyötrő érzések; aztán, a 
passió további részeiben a külsó események, a fizikai 
kínok égése mintegy elnyomta s elborította őket, de 
a kereszten függés irtóztató óráiban ezek a gyötrő 
érzések ismét előtérbe nyomultak s még utolsó percei
ben is ezt a fájdalmas kiáltást fakasztották Jézus cse
repesedő, elszáradó ajkán: .,En Istenem! En Istenem! 
Miért hagytál el engem?" (Mt. 27, 46). 



Igaz, hogy Jézust e belső kínok közt sem hagyta 
el az Isten közvetlen látásának, a visio beatificá-nak 
végtelen boldogsága. De kétségtelen, hogy ennek a 
boldogságnak fájdalomcsillapító hatását az Or felfüg
gesztette a kínszenvedés óráiban s Jézus az elhagya
tottság keserű érzetében nézett szembe a halállal. 

Vegyük most még röviden eszünkbe, miképpen, 
milyen módon viselte Jézus ezeket a benső szenve
déseket? 

Mindenelött hősi türelemmel, megadással, bele
nyugvással, szabad akarattal. Ha egyszer az Atya így 
akarja, akkor ez a legjobb, ez az egyetlen járható út. 
Ha egyszer ez a megváltás kijelölt eszköze, ő nem 
riad vissza tőle . . . Kéri ugyan az Atyát s oly meg
ható, emberi megnyilatkozása ez is az ö emberi termé
szetének, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez a pohár; 
de azonnal hozzá is teszi: "Mindazonáltal ne az én 
akaratom legyen, hanem a tied!" 

Fölséges imádsági A legnagyobb hősiesség ez: a 
szenvedés tetőfokán ennyire Istenre hagyatkozni, eny
nyire az ö atyai akaratában látni a legjobbat, leghelye
sebbet Ennél magasabbra ember már nem szállhat, 
ennél magasztosabb Istennel-egyesülést ember itt a 
földön már el nem érhet. .,Legyen meg a te akaratod!" 
Erre az imára Jézus tanított minket s ebbe az imába 
belefektette a hősiességnek és természetfölötti bölcse· 
ségre törekvésnek minden müvészetét. 

Nekünk is meg kell ezt a legmagasabb művésze
tet tanulnunk. Meg kell tanulnunk a Miatyánk egész 
csodálatos, mennyei értelmét. Tudnunk kell elmondani 
a "Legyen" szót, a .,Fiat" hatalmas responsoriumát, 
nemcsak a napsütéses napokban, hanem a viharos 
éjszakákban is. Nemcsak a jólét s a nyugalom percei
ben, hanem életünk legkoromfeketébb, legválságosabb 
óráiban is. 

Legyen uram! Legyen megaláztatás, legyen sze
génység, legyen borzalom, legyen halál! Legyen csen
des vagy nyílt vértanuság! Legyen, amit akarsz. Mert 
amit te akarsz, ami keresztet te küldesz rám, az a leg-
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jobb, annál magam sem kereshettem volna ki magam
nak jobbat! Csak éppen hogy vakoskodó vakondok 
vagyok, feledékeny és rövidlátó s a dolgokat nagyon 
is a földön kúszók szemével, a szűkhorizontúak értel
mével szemlélem s nem értem fel azonnal ésszel, ami 
javamra szolgál! 

Mikép szenvedett Jézus? Imádkozásban keresett 
erőt és vigaszt. Nem mintha megengedettnek nem tar· 
totta volna a helyes és észszerű emberi vigasztalást. 
Igenis, ő felkereste tanítványait és kétségtelenül jól 
esett volna neki, ha hűséges velevirrasztásukban meg
érdemelt emberi vigaszt is talál. De nem talált. Az 
emberi vigasz ingatag, csalóka, bizonytalan. Azért hát 
Jézus ismét csak az Atyához fordul. .,Csodálatos, 
mondta egy sokat élt és sokat gondolkozott ember: 
mennél tovább élünk, annál inkább magunkra maw
dunk, s legvégül nem marad senkink, csak az Isten!" 
S az Atya meg is vigasztalta a Megváltó vívódó Szí
vét. Nem vette el a keserűség és szomorúság fájdal
mas érzéseit, mert hiszen Jézus . ezeket is át ak;uta 
szenvedni értünk; de a fájdalomhoz s a szomorúsághoz 
megadta a nem hiába-szenvedésnek, az Isten akaratát 
felismerő világosságnak mennyei vigasztalását, meg
nyugtató, biztató érzését. 

Nekünk is tanulságul. Ha összecsapnak fejünk 
fölött a hullámok, mi se essünk soha kétségbe. Lehet, 
hogy az ernberek magunkra hagynak, sőt az is lehet, 
hogy az Úristen is elvonja tőlünk, átmenetileg, akár· 
csak a szenvedó Jézustól, jelenlétének s velünkmara
dásának érezhető, kedélybelileg is hatékony vigaszát. 
De ez nem azt jelenti, hogy elfeledkezik rólunk s ma
gunkra hagy, hogy nem érez velünk, hogy megtagadja 
tőlünk a hősies tűréshez szükséges kegyelmeket. S ha 
a megpróbáltatás elmúlik, már e földön, de minden
esetre az örök béke és nyugalom helyén, megadja 
nekünk a fájdalmas órák bőséges ellenértékét 
"Requiescent a taboribus suis", meg fognak pihenni 
az ő fáradalmaik után! 

Mert hiszen ezt se feledjük: amikor Jézus szenved, 
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példaadó szetetetből is szenved, s ez az ó olajfahegyi 
kínlódásának harmadik, drága sajátossága. Szenvedni 
csak úgy, a szenvedésért s csak azért, mert kell, mert 
hát egyszer ránk szakadt a baj, kemény dolog; de 
szenvedni azért, mert szenvedésünkkel valakin segí
teni akarunk. akit szeretünk, ez szép és hősi dolog. 
Jézus igy és ezért szenvedte belső passióját s ez volt 
titkos öröme ebben a vigasztalan, lelki kínban. Akarta, 
hogy hasznunk legyen belőle, ezekből a benső kínok
ból is, az ő szomorúságának s vért izzadó lelki tusájá
nak szemléletéből. Hogy erősödjünk általa és tanul
junk belőle. 

Megenyhítjük Jézus lelki szenvedését, ha m.i is 
megtanuljuk úgy viselni a saját lelki kínjainkat, tépe
lődéseink, aggályaink, szomorúságaink olajfahegyi 
óráit, ahogy ő tette, s ahogy ő tanitott meg rá. A biza
lom a remény jegyében, az örök húsvét allelujáinak 
előérzetében, a Krisztus-szeretet és Krisztus-ölelés 
örvendő felujjongásában, a hivő lélek nagypénteki 
megnyugvásában, megbékélt síránkozásában, a kereszt
hez simulás enyhítő, feloldó, megváltó könnyeiben, a 
misztikus vágyban, hogy fájdalmaink s keserűségeink 
tudatos elviselésével mi is hasonlók legyünk ama 
Legszentebbhez és Legártatlanabbhoz, "aki érettünk 
vérrel verejtékezett!". 

A megaláztatások Jézus kinszenvedésében. 

Az ember úgy van megalkotva, hogy rendkívül 
érzékeny mindaz iránt, ami a becsületét illeti, még
pedig nem annyira a belső, igazi becsületét, vagyis a 
jellemének becsülésre érdemes voltát, mint inkább a 
tényleges, külső megbecsültetést az emberek részén. 
A hírnév, a dicsöség, a feltűnésvágy egyik legtevé
kenyebb ösztönünk; elmondhatatlan, hogy az emberek 
milyen fáradalmakat, milyen erőfeszítéseket tudnak 
magukra vállalni, csakhogy a világnak becsülésében 
növekedjenek, hogy ragyogjanak és tiszteletben ré
szesüljenek. 
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A becsületvágynak van előnye s hátránya. A jo
gos önmegbecsülés nagy tettekre, hősies helytállásra 
sarkal, de az emberi kevélység és hiúság is rettenetes 
táplálékot talál a dicsvágyban, mely így rengeteg meg
tévelyedésnek és bűnnek lesz a forrása. Lemondani 
külső javakról nagy dolog, az emberek által való meg
becsültetésről százszor nehezebb. 

A hét főbűn közt első helyen a kevélység áll. 
Bizonnyal azért, mert a legveszedelmesebb emberi hi
bák s bűnök közé tartozik. Maga a Szentírás azt 
mondja róla, "hogy az Isten ellenáll a kevélyeknek". 
De valószínűleg azért is, mert ez az egyik leggyakoribb 
és legszembeszököbb emberi tökéletlenség. 

Oly hihetetlenül kicsinyek vagyunk mi emberek, 
oly lehetetlenül hitványok, testileg-lelkileg oly töré
kenyek, esendők, nyomorultak, de azért a legjellem
zöbb tulajdonságunk mégis a kevélység és nagyra
vágyás! Törpék vagyunk, de szecetjük magunkat nagy
nak képzelni; erőtlenek, akik azonban folyton az erőnk
kel hetvenkedünk; bűnösök, lelki fekélyekkel teli ször
nyetegek, de ak1k szecetünk a gáncsnélküli lovagok 
fehér fegyverzetében állni a világ s lehetőleg még a 
magunk szeme előtt is. 

Faluhelyen sokszor úgy van, hogy akinek egy 
holdnyi földsávval több jutott, mint a másiknak, az 
már a sárga földig lenézi azt a ,,semmiházi" felebarát
ját, akinek kevesebbje van, vagy éppen semmije sin
csen. A városi népről pedig köztudomású, hogy inkább 
éhezik, csak a ruháján ne láthassák meg, hogy kicsiny 
és szegény; kifelé mindenáron előkelőt akar mutatni. 
Egy kis dícséretért, ragyogásért, kitüntetésért micsoda 
áldozatokat tudunk hozni, sőt micsoda jellemtelensé
geket elkövetni, bizony még hullákan is keresztül
gázolnil 

Ez a kevélység és hiúság végzetesen veszélyes 
hiba, mert elveszi minden szeromértékünket s ítélő
képességünket, éppen a lelki és természetfölötti javak 
irányában. A kevély és hiú embernek ez a világ min
den, a másik semmi; az emberek véleménye és ítélete 
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az egyetlen fontos, az Istené mellékes. Maga magát 
teszi meg a világ középpontjának, a maga istenének s 
épp azért vonakodik szolgának, alárendeltnek érezni 
magát az Úrral szemben. Mindent eladni, mindent el
feledni, mindent kockára tenni az evilág görögtüzei
nek pillanatnyi lobogásáért, ez a kevélység, dicsvágy 
és rendetlen öntúlbecsülés Lermészete és veszedelme. 

Amikor az úr Jézus szenvedni akart értünk, két 
okból is felvette kínszenvedésének programmjába a 
a megszégyenülést és megaláztatást. Először mert ele
get akart tenni a mi hiúságunkért, kevélységünkért, 
dicsöség után való rendetlen vágyunkért, öntúlbecsü
lésünkért; óvni akart itt is a kevélység veszedelmétől. 
Másodszor, mert a megaláztatás magában véve is a 
legfájdalmasabb áldozat lévén, különösképpen alkal
mas arra, hogy az Úr Jézus az ö irántunk való szen
vedö szeretetét ezúton is megbizonyítsa. 

Valóban érdemes az úr Jézus passióján egyszer 
külön e szempont szerint is elmélkedve végigmenni: 
mennyit szenvedett Jézus a becsületében kínszenvedé
sének egész folyamán! Hogy alázkodott meg, hogyan 
tiportatta össze magát, mily tudatosan vetette alá 
magát a megszégyenítések, a szinte megsemmisítő 

megaláztatások egész szúró, kínos, arcpirító gyötrel
mének! 

Mindjárt az olajfákhegyi haláltusa után, amikor 
kínszenvedése megkezdődött, a passió első mozzanata 
az a megszégyenülés volt, amely az elfogatási magát 
kisérte és jellemezte. Igaz, még mielött a poroszlók 
kezére adta magát, Jézus egy utolsó, királyi gesztussal 
bizonyította be felsőbbrendűségét, amidön a katonákat 
és szolgákat ezzel a szavával: "En vagyok a názáreti 
Jézus" (Ján. 17, 7-8) földre terítette és Malkus fülét, 
amelyet Péter levágott, meggyógyította. Ez volt az 
utolsó gyógyítási csoda az ö földi életében; de Jézus 
ezt sem a maga érdekében művelte. 

A katonák földre vetése nyilván azt célozta, hogy 
ellenségeivel még egyszer s utoljára éreztesse királyi 
és messiási fenségét. Utolsó térítési kísérlet volt ez, 



utolsó felvillanása nem annyira csodatevő erejének, 
mint inkább megváltó kegyelmének. 

Ez a csoda azonban hiábavalónak bizonyult; az el
vakultakra látnivalólag közvetlenül nem volt semmi
nemű kijózanító hatással. Jézus tehát megadta magát 
az Atya akaratának: jöjjön hát a bilincs és a kötelék, 
jöjjön a fogság és a szégyen! 

Jézust tehát foglyul ejtik ellenségei s megkötözve 
cipelik végig Jeruzsálem útain. Mint egy hurokra
került, tettenért gonosztevőt. 

ú, hogyan érzik még igazi, megrögzött gonosz
tevők is a szégyent, amely az ilyen meghurcoltatások
kal jár! Hogyan húzódnak össze s hogyan hullanak 
magukba, hogyan szeretnének elsüllyedni a földbe, 
csakhogy kikerülhessék a kíváncsiak tekintetéti Ho
gyan vonakodhatott s lázadozhatott Jézusban is az 
emberi érzés az ellen, hogy őt, az ártatlant, a született, 
örök királyt most hitvány gonosztevőként kísérik végig 
az utcákon, a tömegnek gúnyos és megbélyegző pillan
tásai s megjegyzései célpontjaként! 

Megkötözik Jézust ... Megkötözik a kezet, mely 
világokat alkotott és világokat semmisíthet meg min
den pillanatban. Megkötözik a kezet, amely csak áldást 
osztott, csak betegeket gyógyított, kenyeret szaporí
tott, gyermekeket simogatott. Megkötözik mint valami 
gonosztevőt, akit tetten értek, aki most végleg hurokra 
került. A megkötözés arra való, hogy ártalmatlanná 
tegyék a megrögzött gonosztevőt, hogy kárt ne tehes
sen többé senkiben s meg ne szökhessék az igazság
szolgáltatás elől. Nem a végletekig megszégyenítő-e 
Jézusra nézve, hogy vele is úgy bánnak, mint akit 
fizikai erővel kell meggátolni a gonosztevésben? Az 
igazságszolgáltatás elől való megszökésben? 

Ugyanakkor Jézust csúfosan magára hagyják az 
apostolok. Megfutamodnak. Újabb szégyen az Udvözí
tőre: íme, hát ennyire becsülték a saját, legbensőbb 
hívei, barátai, hogy az első támadásban magára hagy
ják, sorsának átengedik! Mily diadallal vehették ezt 
tudomásul a farizeusok és a zsidó főpapok! Ok, akik 
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annyira féltek, hogy valamiképpen azért zavargás ne 
legyen a népben, a Jézus elfogatása miatt. A népben? 
Még a saját párthívei, tanítványai körében is milyen 
símán ment a dolog: szélnek eredt valamennyi, mikor 
a Mestert megkötözték! 

S most megindul a szégyenletes meghurcoltatások 
egész sora. Vesszük-e észre, testvéreim, hányszor cipe
lik végig Jézust az utcákon? Mintha kulön öröme telt 
volna benne ellenségei hadának, hogy minél többször 
vihessék ki az utcára, minél többek előtt szégyenítsék 
meg! 

A Getszemáni-kertből beviszik a városba, való
színűleg ugyanazon az úton, amelyen Jézus pár órával 
előbb tanítványaival együtt az utolsóvacsoráról ide 
kijött. Be Annás házába. Hogy miért ide, nem mondja 
az evangélium. Mi célja, mi értelme volt ennek? Mit 
házaltak vele, mint valami zsákmánnyal, amit boldo
gan kell házról-házra mutogatni? Annástól aztán Kai
fáshoz cipelték. Majd reggel Kaifástól Pilátushoz, 
megint nyilt utcán, az idegenekkel, vidékiekkel zsúfolt 
városnak legforgalmasabb utcáin át, véges-végig. 
Pilátustól megint Heródeshez folytatódik a szégyen 
menete, majd innen ismét vissza a pretóriumig s aztán 
innen az utolsó útra: a vesztőhelyre. 

Mintha csak az Úr a megszégyenülés és kipellen
géreztelés minden keserűségél végig akarta volna íz
lelni s valósággal végig élvezni értünk! 

A hírre, hogy a gyülölt Názáreti kézre került, még 
késő éjjel azonnal összeült a nagytanács, a 70 tagból 
álló szinédrion. A zsidó egyházi és nemzeti élet fejei. 
Fent, emeltebb helyen a főpap, Kaifás. Jobbra-balra 
írnokok, jegyzőkönyvvezetők. Félkörben pedig hármas 
padsorokban a nagytanács tagjai, akik most fognak 
dönteni Jézus sorsán: a farizeusok, írástudók és papok. 

A főpap intésére templomkatonák, poroszlók veze
tik be a terembe az Urat s most megkezdődik a leg
szakatlanabb s legilletéktelenebb kihallgatás, ahol a 
Teremtőt hallgatja ki a teremtmény, az ártatlant a 
bűnös, a Messiást a messiásvárók hivatásos képviselői. 

Bangha: Összegyüjtötl munkál. XX. 19 
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Hogyan mert Jézus arra vállakozni, hogy megváltsa 
a világot? Hogy meri őket szeretni s velük jót tenni? 
Hogy meri az igazságot hirdetni s az ő képmutatásu
kat leálcázni? Hogy meri magát annak nevezni, akire 
a próféták ezer és másfélezer év óta vártak? 

Ennek a kihallgatásnak még a módja is megalázó 
és igazságtalan. Minden kihallgatáson vádat terjeszte
nek elő s a vádlottnak alkalmat adnak a védekezésre. 
Kaifás megfordítja ezt a sorrendet s azt szeretné, ha 
Jézus maga vádolná magát. 

Kérdezi a tanítványai s a tanításai felől. Annyira 
magától értetődőnek, eleve bebizonyítottnak veszi 
Jézus bűnösségét, hogy szinte már csak arra szólítja 
fel, hogy vallja be bűnösségél s önmaga sorolja fel a 
vádakat önmaga ellen. Jézus szelíd méltósággal uta
sítja rendre a bírót s figyelmezteti öt, hogy neki kell 
vádlót s terhelő tanukat állítania: "Nyiltan tanítottam; 
kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem s 
mit tanítottam". Kaifás kénytelen tanukat keresni s 
végül mikor ezek ellentmondásba keverednek, ő maga 
szövegezi meg a vádat. 

Közben azonban történik valami. Az első nyil
vános és egészen durva sértés és megalázás, amelyben 
Jézusnak része van. Jézusnak méltóságteljes és tökéle
tesen logikus válaszára a zsidók nem tudtak mit fe
lelni s ekkor az egyik jelenlevő zsidó katona a primi
tív emberek nyers, de legalább őszinte ösztönösségé
ben egyszerűen arcul ütötte Jézust. "Igy felelsz-e a fő· 
papnak?" (Ján. 18, 22). A kérdés: így válaszolsz-e a fő
papnak? a saját tehetetlenségükön s rajtakapottságu
kon való belső bosszankodásnak volt ösztönös kirob
banása, a haragé, hogy okosabb visszavágás nem jut 
eszükbe, hogy Jézus szavait megcáfolni nem tudjálc 

Jaj, hányszor ismétlődött meg azóta ez a primitív 
és igazságtalan elintézési mód az Egyházzal szemben! 
Ha elfogy az érv, jöjjön a gorombaság, a cselvetés és 
erőszak, a száműzés, az elhallgattatás, a megfélemlítés. 
Vannak emberek, akik nem bírják el az igaz szót s 
mivel az Egyház igazat mer mondani s ők nem tudják 
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megcáfolni, hát keresztre feszítik, arculütik, mint egy
kor Jézust. 

Jézust arcul ütik! Arcul üti egy szolga, egy köz
ember, egy zsoldos templomőrl Arcul üti nyilvánosan 
az egész törvénytlátó szinédrion előtt, nyilvános tár
gyalás, bűnvallatás közben. S a főpapnak nincs szava 
ellene, sőtl A csattanás, a Jézus arcát elöntő pír, talán 
egész alakjának megrázkódása s megtántorodása 
bizonnyal határtalan kárörömmel töltötte el halálos 
ellenségeinek, irígyeinek szívét. Csak így, csak így! 
Durván s megszégyenítőn! Nem szabad kimélni! Ne 
kíméltessék meg senunitől, ami emberi kint és meg
semmisítő megaláztatást jelent! 

Boruljunk le az égő sértés után a méltatlanul meg
fenyített isteni Arc előtt és köszöntsük forró szeretettel 
s tisztelő imádással a miértünk szégyenbe süllyedt 
Udvözítőt! Mennél megalázóbban sujtják, annál le
borultabb hódolattal csókoljuk a lába nyomát! Mennél 
mélyebbre szállt le értünk, annál magasabban álljon 
a mi szemünkben s annál jobban igyekezzünk meg
tanulni az ő csodálatos, csendes prédikációját: aláza
tosságról, bántalmak elviseléséről, hallgató szerény
ségről s a világ hiú itéleteinek semmibevételéróli 

Fáj nekünk a megszégyenülés? A méitatlan bánás
mód keménysége, a félreértés és ártatlanul meghur
coltatás? ö, testvér, meg ne tévesszen a hiú, dőre lát
szat, a külszín csalódásal Vajjon itt, a főpap előtt 

melyik volt nagyopb: az arculütő-e vagy az arculütött? 
A durva sértegető, az igaztalanul verekedő, avagy a 
némán tűrő? A szolga-e, vagy az úr? A pökhendi kis 
névtelen, vagy a megszégyenülés felséges Királya? 
Tanuljuk meg Jézus alázatosságából, hogy nem az alá
zatosság aláz meg igazán, hanem a kevélység s nem 
a gőgösök, kitüntettek, fényben sütkérezök az igazi 
nagyok az Isten szemében, hanem sokszor éppen a 
világ megvetettjei! 

A kihallgatás természetesen Jézus elmarasztalá
sával végződött. Kaifás a legsúlyosabb vádat emelte 
Jézus ellen: az istenkáromlás vádját. Jézus Isten Fiá-

19"' 
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nak mondta magát, ami természetesen csak istenkárom
lás lehet s ezért Jézus halálra méltó. Hogy Isten Fiá
nak nemcsak mondotta, hanem annak is bizonyította 
magát, azt Kaifás már nem keresi és nem veszi észre. 

Szavára a szinedrion jelenlevő tagjai egyértelmű
leg halálra méltónak ítélik Jézust s a főpap felháboro
dásában megtépi ruháját. Ilyen gonosztett, ilyen Isten 
ellen való vakmerőség e szent gyülekezet színe előtt! 
Nincs szükség többé tanura, vagy újabb bizonyíté
kokra, Jézus maga szolgáltatott bizonyítékot önmaga 
ellen. Ezért saját népének hivatalos képviselete, vallási 
főhatósága loki ki magából s taszítja ki az emberi tár
sadalomból. Mily szégyen, mily megaláztatás! 

Most aztán Kaifás börtönében, ki tudja, milyen 
szennyes, földalatti oduban, tölti Jézus az éjszakát. Az 
utolsó éjszakáját ezen a földön! 

A zsidótörvény megkívánta, hogy ne mindjárt a 
tárgyalás első napján mondjanak halálos ítéletet; meg 
kellett tehát várni a hajnalt, hogy a "második nap" 
törvényét betartsák. Az időt a zsidó katonák vissza
taszítóan durva, rettentően kegyetlen szórakozással 
töltik: mulatnak a megkötözött, nekik kiszolgáltatott, 
védtelen Krisztus gyámoltalanságán. Arculütík, ököllel 
vágnak az arcába, megköpdösik, befogják szemét s 
úgy ütík-vágják, miközben csúfondárosan kérdezik: 
no, találd el, ki volt, melyikünk ütött meg? Találd ki 
te Krisztus, ki ütött meg téged? (Máté 27, 68.) 

Álljunk meg itt egy percre, a szégyennek ennél a 
tengerénél, amelybe most Jézust lemerítik. A zsidó 
katonák semmi gyalázattól nem kimélik őt; nekik a 
legbarbárabb piszkolódás sem elég durva játék. A zsidó 
templomnak még a küszöbére sem volt szabad kiköpni. 
müvelt ember nem köp még a padlóra sem. Csak az 
Isten Fiának arcát volt szabad ily aljas módon be
szennyezni! Ah, le kell borulnom gondolatban u. m~g
gúnyolt Fölség, a megköpdösött örök király előtt s 
meg kell reszketnem a hősiesség és lángoló szeretet 
láttán, amely ilyen kíméletlen s megsemmisítő szégye
nüléseket is önként vállalt el érettem! 
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Micsoda éjszaka, micsoda órák következtek ekkor! 
Más elítéltnek legalább a siralomháza csendes, leg
alább ott bánnak vele emberségesen; teljesítik utolsó 
kívánságait, szinte hízelegnek neki; hiszen holnap 
úgyis kivégzik. Jézusnak a siralomháza is csupa tor
túra, csupa szégyen. Mily megrázóan teljesednek rajta 
a Siralmak-könyvének versei ebben a szörnyű, niagá
nos éjtszakában: "Sírva sír éjjente, könnyei folynak az 
arcán; nincs, ki vigasztalja mindazok közül, akik sze
rették. Barátai mind cserben hagyták és ellenségeivé 
lettek" (Jer. Siralmai l, 2). 

Végre megpirkad. O, mily érzelmekkel köszönt
hette Jézus ezt a szomorú reggelt! Az utolsót, amely 
földi életében rávirradt! Amelynek alkonyát már nem 
éri meg élve! A kínok és borzalmak napjának hajnal
hasadását, a végső szégyen és megaláztatás beteljesü
lésének ·reggelét! Hogyan köszönthetik vajjon utolsó 
hajnalukat a siralomháziaki 

Alighogy reggel lett, megint felcipelték Jézust a 
nagytanács termébe. Megint ott álltak előtte bírái, akik 
emiatt ma korán keltek, korán gyültek egybe. A gyü
lölet nagy ébresztő! Hideg, gúnyos mosollyal fogadják 
Jézust: hiszen ez már csak formaság, a halálos ítélet 
régen, előre készen van. Röviden megismétlik a kér
dést: "Az élő Isten Fiának nevezed-e magad?" S Jézus 
megmarad ünnepélyes állítása, önkinyilatkoztatása 
mellett. A főpap újra kimondja a szót: "Méltó vagy a 
halálra!" (Máté 27, 66.) S az egész társaság azonnal fel
kerekedik, hogy Pilátushoz siessen s Jézust is magá
val vivén, a pogány helytartótól követelje ki rá a vég
leges halálos ítéletet. 

Nem törődnek vele, hogy ezzel az eljárással ma
gukat is mennyire megalázzák, hogy mennyire elisme
rik tehetetlenségüket, jogfosztottságukat, Rómától való 
függésüket Mi az, csak célt érjenek! 

Jézusra nézve ez a cipeltetés a nyilt utcákon át, 
<l vidékiek százezreivel tele városban ismét különösen 
megalázó lehetett. - Nézzétek, kit visznek arra? -
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kérdezbette száz és száz járókelő. S a felelet állandóan 
ez volt: -Valami gonosztevőt! 

Annál feltűnőbb lehetett a menet, mert hiszen az 
egész nagytanács együtt jött Jézussal s az ilyen felvo
nulás mindig nagy ünnepélyességgel történt. Ezzel 
akartak a helytartó előtt nyomatékot adni követelésük
nek. Jézust őrség vette körül; úgy hajtatták maguk 
előtt a gőgös, kárörvendő, diadalittas farizeusok, mint 
ahogy értékes hadifoglyot a triumfátor hajtat a sze
kere előtt. 

Pilátusnál Jézust a megaláztatásoknak újabb sora 
fogadta. Mindenekelőtt az a közönyös lenézés, amely
lyel ez a gőgös római az ő egész ügyét intézte. Talán 
hajnali álmából zavarták fel; rosszkedvűen, álmosan, 
unottan hallgathatta a zsidók vádaskodását. Nem érde
kelte az ügy; nevetségesnek, bosszantóan kicsinyes
nek, semminek találta. Bánja is ő, hogy egy emberrel 
több vagy kevesebb él a cézár birodalmában? De mert 
mégis művelt ember volt, nem akarta a halálos ítéle
tet csak úgy ok nélkül és semmiért kimondani. Legszí
vesebben lerázta volna az egész ügyet, kibújt volna a 
tárgyalás s a döntés kényszere alól. 

Csak mikor a zsidók politikát vittek a dologba, 
akkor kezdett felfigyelni. Ez már fontos volt neki. Jé
zus nem fontos, a politika fontos. Valami távoli vonat
kozás a cézárhoz, a közigazgatáshoz, a saját állásának 
biztosításához - igen, akkor már érdemes kidörgölni 
az álmot a szeméből. A messiás kérdése, lelki értékek, 
igazság, Isten s hasonló bagatell dolgok nem érdeklik. 
Hány mai ember képe ez a Pilátus ebben is! 

A politikai vonatkozás a jelen esetben az volt, 
hogy a zsidók a királyi cím bitorlásával vádolták Jé
zust. Megkérdi hát Jézustól Pilátus, durván és fölénye
sen, ahogy egy tettenért gonosztevőt szokás: Mit tet
tél? (Ján. 18, 35-37.) Micsoda király vagy te? E kér
désre aztán Jézus ajkán feleletként felhangzik az örök 
Királynak, az igazi, nem e világból való Királynak rö
vidre foglalt, egész, fenséges teológiája: "J:n király va
gyok ... de az én országom nem e világból való ... J:n 
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arra születtem és azért jöttem e világra, hogy bizony
ságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból 
való, hallgat az én szavamra". Pilátus fölényes gúnnyal 
vonogatja a vállát: ugyan mit beszél neki ez a megkö
tözött ember földöntúli igazságróli Mit érdekli öt az 
ilyesmi! Ez sem nem politika, sem nem eszem-iszom, 
sem nem gáláns kaland, sem nem divatos filozófia. 

A megvetés felsőfokára hágva hárítja el Jézus 
egész igazságkincsét: .,Ugyan, mi az igazság?" Lehet, 
hogy e kérdésben cinizmus volt, egy minden felsőbb 
igazságból kiábrándult, prózai léleké! Lehet az is, hogy 
a kérdésben benne rezgett egy szemlélödéseiben zá· 
tonyrajutott, iránytvesztett lélek minden csalódott
sága, a pogány életnézet ürességét megsejtő elme fájó 
szkepszise. De bizonyos, hogy Pilátus nem annak nézte 
Jézust, mint akivel az igazság kérdésében érdemes 
volna szóba ereszkedni. Az ő szemében Jézus műve
letlen, barbár, eszelős álmodozó volt, talán inkább ne
vetséges mint veszedelmes futóbolond. Mit beszél ez 
neki igazságról! Mit ért ő az igazsághoz! Majd éppen 
tőle kérdezi! Micsoda megszégyenülés az úrra nézve! 

Egyszerre csak meghallja Pilátus, hogy Jézus gali
leai. A politikus megint felébred benne. Hiszen ni, most 
érdekes sakkhúzást lehetne tenni! Most éppen itt van 
a fővárosban Galilea árnyékfejedelme, Heródes, aki 
úgyis orrol és neheztel, mert elvették tőle jóformán 
minden politikai hatalmát. Nagyszerű ötlet, most ki 
fogjuk engesztelni Heródest, akivel mégis jobb jóban 
lenni s amellett ezt a kellemetlen ügyet is lerázhatjuk 
a vállunkróL S Pilátus sebtében átkísérteti Jézust He
ródeshez: mit törődik ö vele, tegyen Jézussal ez a báb· 
nak meghagyott negyedes-fejedelem, amit akar! 

~s ujra megismétlődik a szégyenteljes végigcipel
tetés a városon, az utcákon, a csócselék mulattatására. 
~s újabb kihallgatás következik, ha ugyan annak lehet 
nevezni. 

Heródes, a cinikus, a vérfertőző, aki egy táncosnő 
kedvéért jobb meggyőződése ellenére kivégeztette Ke-



resztelő Szent Jánost, az élvezethajhász, az asszony
vadász ítél most Jézus fölött. 

Társaságbeli ember lévén, sokat hallott Jézusról s 
most kiváncsi, hátha csodát lát tőle. Jézus az ö szemé
ben csak ez: egy bűbájos, olcsó mutatványos, valami 
ravasz vagy ördögi fogásokkal dolgozó hókuszpókusz
mester. Hadd lássuk hát, mit tud. Hadd szórakozzunk 
az ezermesterségénl Jézus azonban ezúttal már nem 
alázza meg magát: nemhogy csodát nem tesz Heródes 
kedvéért, hanem még csak szóba sem áll a cinikus, pa
rázna emberrel. Büntetésül aztán Heródes is és egész 
háznépe kigúnyolja öt. Fehér gúnypalástba öltöztetik 
s mint valami maskarát adják át ismét az utcai publi
kum, a suhancok és gyermekek nevetségének. 

Újra végig tehát az utcákon! Viszik ide-oda. Mint 
aki nem kell senkinek. Egyik törvényszék a másikhoz 
dobálja át, mint valami labdát. Mint olyan vádlottat, 
akit elítélni is szégyel és röstel mindegyik! 

Pilátus végül elúnja a huzavonát és most már gyö
keres megoldásokat keres. Barabbással próbálkozik. 
De nem, a felizgatott tömegnek Jézus kell a keresztre, 
nem a rablógyilkos. Mikor ez sem használ, megkorbá
csoltatja Jézust. Ettől talán mégis jóllakik és megpihen 
a farizeusok dühe. A megostoroztatás megint nemcsak 
kegyetlen kín volt, hanem mély megaláztatás is. 

Valószinűleg a praetorium előtt, a piac közepén 
állt az oszlop, amelyhez hozzákötötték vagy inkább 
félig a magasba húzták az elítéltet, hogy megostoroz
zák. Jézust is odakötötték, miután letépték róla a ru
háit. S megindult a rettenetes förgeteg: vesszők, szíjak, 
ólmos korbácsok, csomós kötelék irtózatos szélvésze, 
csattogása a közszégyenre kitett, mezítelen Udvözítő 
hátán, karján, lábszárain. Körülötte a bámuló, vérszom
jas tömeg. Durva, szivtelen hangok: "üsd, csak üsd!" 
Hogyan vonaglott Jézus és amikor végül elengedték az 
oszlopról, hogyan roskadott össze a saját vérében! 
Mint egy eltaposott féreg. Minl egy megtiport, össze
rugdosott rongy! Valóban már nem is ember többé! 
Az Isten Fia! 
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Pilátus még egy kísérletet tesz a zsidókkal. Újabb 
megaláztatásui Jézusra nézve. Az összevert, kék és 
véres testű Jézusra még egyszer ráakasztalja a bíbor· 
színü gúnyköpenyt s a töviskoronás Jézust odarángalja 
maga elé a praetorium márvány-terraszára. Felmutatja 
a népnek ezt a porig alázott, meggyötört embert, ezt a 
véres árnnyá, gúnyalakká torzított királyt s rámutat, 
mintegy részvétet könyörögve számára: "Ecce homo!'· 
Nézzétek, micsoda ember! Hát ember ez még? 

Azt hiszi, erre talán megpuhul a tömeg. Am a zsi
dók szívében nincs irgalom. Még nem telt be a po
hár. Még ezen a szörnyen megkínzott emberen is van 
mit kínozni tovább s megalázni tovább. "Keresztre 
vele!"' kiáltja az egész nép, ó bizonnyal, nem mind
annyi a szívéből. 

Lehettek ott sokan közömbös emberek, lehettek 
olyanok is, akik valaha Jézust ámulva s hálásan hall
gatták, akik jótéteményeit vették; lehettek ott olya
nok is, akik kevéssel utóbb, pünkösd napján, Szent Pé
ter prédikációjára azonnal megtértek s megkeresztel
kedtek. De hát ilyen a tömeg: ma így, holnap úgy visel
kedik! Onállótlan, hajlítható s vakon megy a vezetői 
után. A vezetői pedig vajmi sokszor farizeusok és go
nosztevők. S az ő felbujtásukra most együtt ordít 
apraja-nagyja, örege, fiatalja, őrülten és öngyilkosan: 
"Keresztre vele, feszítsd meg őt! Az ő vére rajtunk és 
a mi fiainkon!'' Megint milyen megaláztatás Jézusra 
nézve: hát az ő vére olyan semmi, hogy nem is kell 
érte felelősséget érezni? Csak annyi az ő vére, mint 
egy állaté, mint egy verébé, hogy azt lehet mondani 
róla: baj is az, ha ez a vér miránk hull? 

Pilátus türelmének végre fonala szakad: ugyan 
hát vigyétek, ha mindenáron akarjátok. Nem érdemes 
egy egész délelőttömet feláldozni miatta, egy ilyen 
semmi-pörért, egy ilyen senkiérti Kimondja a hivatalos 
ítéletformulát: "Ad crucem ibis! Lictor, para crucem!" 
Eredj a keresztre! Poroszló, készítsd a keresztet! 

A kereszt a megszégyenülés legfelsőbb foka. Az 
ókor felfogása szerint nemcsak a leggyötrelmesebb, 
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hanem a leggyalázatosabb halálnem is. Római polgárt, 
ha apagyilkos volt, akkor sem volt szabad keresztre
feszíteni. Csak rabszolgarendű embert lehetett ke
resztre ítélni, azt is csak egészen alávaló gonosztet
tekért Az elítéltnek aztán magának kellett cipelnie a 
keresztet a vesztöhelyre; egyetlen hóhérlegény, egyet· 
let· katona nem szennyezte volna be vele a kezét. 

Halálos ítélet! Jézus halálra ítélve! Hát olyan va
laki ö, akit erőszakos halállal kell kitaszítani az em
beri társadalomból? Aki nem méltó arra, hogy egy le
vegőt szívjon a többi emberekkel? Nem méltó az em
beri névre többé, a napfényre, amely ráhull, a darab 
kenyérre, amelyet megeszik? 

S a végrehajtással pillanatig sem késlekednek. 
Máris indul a szörnyűséges menet. Ez Jézus utolsó 
útja a földön. Nagy lárma, lótás-futás körülötte, ki
váncsi tömeg mindenfelé. Az ablakokból asszonyok, 
gyermekek néznek lefelé az útra; itt is, ott is felhang
zik aztán egy gyermekkérdés: "Anyám, mit tehetett az 
a gonosz ember?" S a közönyös válasz: "Bizonyosan 
gyilkolt vagy rabolt". Egyszerre hármat visznek a 
vesztöhelyre, de nyilván Jézus közülük a legnagyobb 
gonosztevő, azért került a keresztje is a másik kettő 
közé középre. 

S jönnek a végső megaláztatások a Golgota domb
ján. A ruháitól megfosztatás, a keresztre felszegeztetés, 
kitárt karral, ruhátlanul közszemlére kitétel, a legbor
zalmasabb pellengér. A pogány helytartó még egy 
utolsó szellemeskedő gúnyolódást enged meg magának 
s Jézus feje fölé "titulust" irat. "Ez itt a názáreti Jé
zus, a messiás, a zsidók királya." 

A szégyen fáján, katonák nyers kacaja, kárör
vendő farizeusok kegyetlen gúnyolódása közt így hal 
meg Isten Fia, a Messiás. A zsidók királya és minden 
népek és századok és világok királya, az örökkévaló
ság örök fejedelme. Nemcsak mondhatatlan testi-lelki 
kínban, hanem szégyenben is, szinte belefojtva a meg
aláztatások, a gúny, a gyalázat pocsolyáiba. 

Milyen tanulságos és minő végtelenűl sokatmondó 
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nekünk bűnösöknek, gogos és hiú embereknek ez a 
vég! Milyen ékesszóló és milyen megszégyenitől Mi
lyen vakmerőség tőlünk: dicsőséget, nagyrabecsülte
tést követelni s hiú csillogást hajhászni ezen a világon, 
amikor a mi üdvözítő Istenünk önként olyan mélyre 
szállt a megaláztatás örvényében! Hogyan merésze
lünk mi még Isten rendeléseivel is szembeszállni a sa
ját nagyravágyásunk és öntúlbecsülésünk érdekében! 
Hogy szeretjük azonnal emancipáini magunkat a türe
lem és felebaráti szeretet minden kötelessége alól, mi
helyt azt hisszük, hogy megsértettek minket s jogta
lanság vagy méltánytalanság esett rajtunk! Hogyan 
tudunk zúgolódni még a jó Isten atyai intézkedései 
ellen is, ha egyszer az emberek részéről megaláztatás 
ér, mellöztetés, igazságtalanság! 

Nem vesszük észre, hogy nem az a kicsiny, aki 
megalázkodik, hanem aki a dicsöségvágynak rabja? 
Hogy nem az a sajnálatraméltó, akit megítélnek az em
berek, hanem az, aki az emberek hiú ítéleteit és véle
ményeit tartja irányadónak? 

Jézus önkéntes megszégyenülései végtelenü} vi
gasztalók és felemelök nekünk is a mi megpróbáltatá
saink között. Minket is megütnek, megaláznak, elta
posnak néha az emberek, talán mi is gyötrödünk néha 
szégyenünkben s mint megtiport férgek vonaglunk rt 
megaláztatások súlya alatt. ú, ne felejtsük ilyenkor: 
lehet valaki az alázatosságban is nagy, a szégyenben 
is fejedelmi lélek, az eltiportatásban is királyi. 

Kereszt! Hát nem az volt-e a legnagyobb, akit leg
mélyebben megaláztak? S kisebb lesz-e az én valódi 
értékern azáltal, hogy azt fel nem ismerik és el nem 
ismerik, hogy ártatlanul megaláznak, hogy másokat, 
méltatlanabbakat fölibém helyeznek, hogy éppen azok 
nevetnek rajtam, akik lelki értékekben talán mélyen 
alattam állnak? 

A Krisztusért méltóságteljesen elviselt megaláz
tatás nem tesz engem semmivel sem kisebbé, mint 
aminő az Úristen szemében vagyok, sőt inkább na
gyobbá tesz, felemel és gazdagít. Es csak az a fontos, 
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hogy mi vagyok az Úristen szemében. Amint viszont 
a dölyfösködés, a megaláztatás ellen rugdalkozó értet
Jenség és dühös tehetetlenség csak arra jó, hogy még 
jobban megalázzon az lsten előtt és a saját lelkiisme
retem előtt. 

Töviskoronás, nádjogaras, gúnypalástos Jézus! 
Hozzám való szeretetből megrugdosott, megköpdösött, 
gyalázatokkal tetézett királyi Taníts meg engem sze
retni alázatosságod királyi jelvényeit s nyugodtan és 
boldogan viselni azt a ruhát, amelyet te is viseltél éret
tem! Tudom, hogy akkor ez a gúnyruha odaát királyi 
palásttá válik rajtam is, a töviskoszorú a dicsöség ko
ronájává, az érted békén viselt megvettetés szégyene 
örök ragyogássá! 

A testi szenvedések Jézus passiójában. 

A valiásos katolikus népnek ősi, kedvelt áhítat
gyakorlata a keresztútjárás. A szentföldi zarándokok 
kezdték ott a helyszínen, ahol az Úr maga járta első
nek a keresztút fájdalmas stációit, de aztán itthon is, 
templomokban, templomok körül és az úgynevezett 
kálvária-hegyeken szokásos lett a keresztjárás. Jár
juk át lélekben mi is a kínszenvedés útját kegyeletes 
áhítattaL Amit ezek az állomások lelkünk elé állíta
nak, Jézus szenvedéseinek egyes jelenetei, mindig 
szépek, vigasztalók és felemelök és mindig újra szí
vünkhöz szól belőlük a gondolat, hogy ez az egész fáj
dalmas kínszenvedés miértünk történt, hozzánk való 
szeretetből, rajtunk való könyörülésbőL 

A fizikai fájdalom Jézus kínszenvedésében az 
olajfahegyi jelenettel kezdődik, ahol a halálfélelem és 
a lelki tusakodás hatása Jézusnak testszervezetére is 
átterjedt és az Úr Jézus véres verejtékezésében nyil
vánult meg. Folytatódott a testi szenvedés az elfoga
tás durvaságain, a szorító kötelékeken, a rángatáson, 
taszigáláson. A külső bántalmazás első kínos és fel
háborító aktusa az, amikor a főpap szolgája Jézust 
arcu/üti. 
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Ennek a durvaságnak folytatása az a gyötrelmes 
néhány óra, amelyet Jézus az első és második kihall
gatás közt éjjel Kaifás börtönében tölt, ahol a zsidó 
katonák "csúfolták és ütlegelték őt; és betakarván 
szemeit arcul csapdosák és kérdezék mondván: találd 
ki, hogy ki ütött meg téged". (Lk. 23, 63 k.) Szent 
Márk szerint úgy látszik, hogy a szolgákon kívül ma
gának a nagytanácsnak tagjai közül is többen részt
vettek e bántalmazásban: "kezdék öt' némelyek leköp
dösni, szemét bekötve öklözni ... S a szolgák is arcul
verék őt". (14, 65.) 

A voltaképpeni kinzás azonban csak másnap, Pilá
tus palotájának udvarán vagy a praetorium előtti téren 
történt, amikor Pilátus Jézust megostoroztatta. Olyan 
egyszerű ez a szó, s oly röviden fejezi ki az evan
gélium is: "flagellavit Jesum", megostoroztatta Jézust. 
De mennyi borzalom rejlik e szóban! 

A zsidóknál a vesszőzés volt szokásban s az elő
írás csak 40 ütést engedélyezett; a római ostorozás 
azonban ennél lényegesen keményebb fenyítés volt. 
Itt 66 ütés járta, de kínvallatásnál ezt a számot meg is 
lehetett haladni; eszközül pedig a vesszön kívül hosszú 
szíjostorok szolgáltak, amelyeknek végén nem ritkán 
vasdarabkákat és szegeket is alkalmaztak. Római irók 
(pl. Cicero) irataiból tudjuk, hogy a római ostorozás 
következtében az elítélt, ha utána nem végezték is ki, 
gyakran egész életére megbénult, de nem volt ritka 
az az eset sem, hogy az ostorozás nyomában kiszen
vedett. Pilátus az ő oktalan számításában arra töreke
dett, hogy a zsidók szívét részvétre indítsa s feltehető, 
hogy éppen ezért a szokottnál is kegyetlenebb osto
roztatásra adott parancsot. 

Jézusról durva hóhéri kéz rángatja le a ruhát, 
karjánál fogva felemelik s odakötözik az ostorozó kő
oszlophoz s azután megindul az ütések rettentő zápora. 
Metsző fájdalom hatja át Jézus egész testét. Az ütések 
vállát, hátát, lábát, karját érik; nyomukban kék és 
vörös csíkok támadnak. Majd a bőr megrepedezik s 
az ütések most már egy eleven véres sebre hulla-
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nak . . . A szent vér felgyülemlik az ostorozó-oszlop 
körül s vékony erekben folydogál tovább a piszkos 
kövön. Mikor végre leoldják Jézust kötelékeiről, talán 
összeesik s önvérébe hull az összetört, szétmarcangolt, 
imádandó test. 

Es ettől kezdve ennek a testnek nincs nyugo
dalma többé. Rádobálják ruháit, amelyek beleszárad
nak a véres, nyilt sebekbe, majd ismételten letépik 
róla, hogy ezzelmindig újra felszakasszák az égő sebe
ket. A katonáknak nem elég a borzalmas fenyítés: míg 
Pilátus a zsidókkal tárgyal, valamelyikük pokoli ötlet
tel tövises katángot hoz elő és ebből gúnykoszorút 
alakít: nyers vihogás közben Jézusnak homlokára szo
rítják a töviskoszorút s náddal verik, hogy a tüskék 
jó mélyen befúródjanak halántékába, koponyája bő
rébe. Ez a rémítő kínokat okozó gúnyjelvény most 
aztán rajta is marad az Úr Jézus fején egészen a 
haláláig. 

A legfájdalmasabb aktus azonban: maga a ke
resztrefeszítés, csak most következett. 

A halálos ítélet elhangzott, a liktorok hamarosan 
kikeresték a bizonnyal készen álló s már több gonosz
tevő kivégzésénél használt keresztet. Durva, csomós, 
alig ácsolt, csak éppen egymásba illesztett két fadoron
got. A keresztet természetesen Jézusnak magának kel
lett a vesztőhelyre vinnie, mert a keresztrefeszítés 
annyira megalázó, utolsó halálnem volt, hogy maguk 
a hóhérok annak még eszközeit sem vették szívesen 
a kezükbe. 

úgylátszik, Jézus ismételten lerogyott a fájdalmas 
úton, s a hóhérok attól féltek, hogy élve nem is éri 
el a vesztőhelyet. Ez lehet a magyarázata annak, hogy 
egy arra jövő embert, Cirenei Simont kényszerítették, 
hogy Jézus helyett a keresztet vigye. Jézusnak ez a 
végső elerőtlenedése abból is érthető, hogy álom nél
kül töltötte az éjtszakát, az utolsó vacsora óta sem 
nem evett, sem nem ivott s az ostoroztatás rettentő 
kínja és vérvesztesége, valamint az egész délelótt 
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tartó tárgyalás és ide-oda hurcoltatás folytán teljesen 
kimerült. 

A keresztút maga nem volt nagyon hosszú, a Gol
gota alacsony, koponyaalakú kis domb volt, közel a 
város kapujához. Azonban Jézus ide is már csak halá
los fáradtan vánszorgott. A kivégzésre szolgáló domb 
tetején talán még végig kellett előbb néznie Itivég
zendő két társának, a két latornak a törvény által elő
írt megostoroztatását 

S aztán megkezdődött a tragédiák tragédiája. 
Még egyszer s most már utoljára letépték róla 

ruháit s az időközben valószínűleg már felállított és 
körülcövekelt keresztre alacsony létrákon felhúzták 
őt. Alkalmasint először hóna alatt áthúzott kötelek
kel erősítették rá a fára, azután egymásután ráfeszí
tették a harántfára Jézus két karját s kezére illesztet
ték a tompa, háromszögletű szöget. Erre aztán kímé
letlen kalapácsütésekkel rászögezték a fára két kezét. 

Hasogató, őrjítő fájdalom lángolt át Jézus egész 
testén, főleg midőn a kötelékeket eltávolították s most 
már egész felsőteste a szögekre nehezedett, úgyszólva 
a nyílt sebeken lógott. A szögek körül görcsösen zsu
gorodhattak össze ujjai. Aztán a lábak átszögelésére 
került a sor. Durva szitok és kárörvendő rivallgás 
zúgott fel ellenségeinek ajkán, mikor végre a szörnyű 
hóhérmunka befejeztével Jézus ott függött a keresz
ten. Ott függött az áldozati Bárány, egy egész világ 
bűneinek hordozója, a keresztrefeszített szeretet, a 
szégyen és a kín fáján. 

Micsoda elmondhatatlanul kínos percek, negyed
órák és órák következtek ezután! 

A vér egyre bővebben ömlött a sebekből, csurgott 
a tövises fejről le a szembe, a nyitott szájba, végig a 
szent testen, a durva fán, le a porba, a kövekre. Hozzá
értök szerint a legkínosabb halálnemek egyike a szom
júságé, az elvérzésé, a belső elégésé. Ezt a halálnemet 
választotta Jézus. De nem engedte, hogy a halál hama
rosan végezzen vele. Ki akarta húzni a gyötrelmes 
vívódást, a szörnyű perceket órákká szélesítette, mint-
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egy ki akarta szürcsölni a keserűségek poharát az 
utolsó cseppig. 

A keresztrefeszítés megkezdésének pillanatában 
emberséges szokás szerint jószívű nők kábitó italt 
nyujtottak át neki, keserű áloe-, mirrha- és kalmusz
keveréket, hogy ezzel a kínokat valamivel elviselhe
tőbbé tegyék. Jézus azonban ezt az italt csak éppen 
megízlelte, hogy meg ne szomorítsa azokat, akik azt 
nyujtották. De aztán azonnal vissza is utasította, mert 
nem akart elkábulni; teljes öntudattal és teljes átérzés
sei akart értünk szenvedni. 

A szenvedésnek csakugyan minden borzalmas hul
láma összecsapott a feje fölött. A testi kín, a megszé
gyenülés, a lelki szenvedés. 

Előtte, talán egy lépésnyire tőle a jámbor asszo
nyok között édesanyja, a fájdalmas Szűz. Jézusnak 
látnia kellett tehetetlen fájdalmában csak emberfeletti 
erővel megálló s össze nem roskadó édesanyját, aki
nek szívét szent Fiának minden kínja, minden kiömlő 
s elfolyó vércseppje, minden gyötrődő szempillantása 
metsző késként hasogatta. Mily fájdalmas és némán 
is hangos párbeszéd folyt le ott, három hosszú órán 
át, Mária könnyes és Jézus véres szeme között! 

Jézus időnként megszólal . . . Szinte csoda, hogy 
hangja van, hogy még meg lehet érteni, hiszen torka, 
nyelve, ajka végleg kiszáradt, gyötrő szomjúságtól ég. 

Igy múltak a percek, a negyedórák, az órák. Dél
től délután háromig. Csak akkor intett Jézus a halál
nak, hogy jöjjön s adja meg neki a kegyelemdöfést. 
Mária az anyák csodálatos ösztönével megérzi, hogy 
ez itt most az utolsó tusa. A "Beteljesedett" szóra talán 
még egyszer térdreborul s elcsukló, halk zokogás közt 
szemléli annak az életnek elszállását, amelynek kez
detét ő annyi tiszta, anyai örömmel köszöntötte a 
názáreti ház idilli csendjében s Betlehem csillagos, 
angyalénekes éjjelében. 

Aztán még egy utolsó, hatalmas kiáltás Jézus 
ajkán, úgyhogy a hangos szó a római centuriót is 
álmélkodásba ejti: "Atyám, a te kezedbe ajánlom lel-
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kemetl" s az Udvözítő ezzel lehajtja fejét, mintha 
intene a halálnak, hogy immár jöhet. S a halál jőni 

A halál, ez a mélységes megalázása az emberi ter
mészetnek, amelyben a test s a lélek mint két bűnös 
cinkostárs erőszakkal elszakíttatik egymástól! A ha
lál, ez a legkeserűbb tusa, amelyben a test mintegy 
kilöki magából a lelket, a lélek felsír, vonaglik, ellen
áll, mintegy bujdokol szervről-szervre, testrészről

testrészre, de sehol sincs maradása, mennie kell! 
A halál, ez a legkeserűbb keserűség, amikor az utolsó 
könnycseppben a fájdalomnak egész tengere viharzik 
s a szájon valami mondhatatlanul rémüldöző, mindent 
lezúzó útálat vonaglik végig! A halál, ez a bűn fia és 
bűn zsoldja csakugyan a legártatlanabbat is elpusz
títja-e? Igen, mert Jézus így akartal Mert ő ezt a leg
megalázóbb s legfájdalmasabb emberi sorsot is a ma
gáénak választotta, még pedig azok kezéből, akiket 
megmenteni jött! 

A Teremtőt teremtményei, az Ártatlant a bűnö
sök, a Megváltót a megváltásra szorulók, a legnagyobb 
Jótevőt a megjutalmazottak adják a halálba. Istenét 
gyilkolja meg az ember, a Végtelent a hitvány féreg, 
az örök Bírót a nyomorult gonosztevő! Nem csoda, 
hogy ily látványt nem bírt el az élettelen természet 
sem: a Nap elfödte arcát s elsötétedett; a sziklák meg
repedeztek s fájdalmas rángással megindult és meg
hasadozott a föld. A holt természet gyászolta a meg
holt Alkotót; egyedül a bűnös és elvakult ember, a 
teremtés koronája tapsolt a szörnyűséges gaztettnek. 

Hamost azt kérdezzük: mikép szenvedte Jézus ezt 
a tömérdek gyötrelmet és kínt? Első válaszul ezt felcl
hetjük: tudatosan, készakarva, teljes megadással; sőt 

nemcsak megadással, hanem igazi repeső örömmel. 
Jézusnak nem kellett volna ennyit szenvednie; az 
az emberi nem megváltásáért s az Atya kívánságának 
teljesítésére elegendő lett volna egy pillanatnyi elég
tételnyujtó szenvedés is. De ő szerette a szenvedést, 
a szenvedést értünk. Megszégyenítő tanítás ez nekünk, 
akik azonnal összeroskadunk, eget és földet betöltünk 

Uungha: Os•z~g~·üjtjjt t munl;úi. X X. 20 
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siránkozásunkkal, még a hitünkben is megingunk, ha 
egyszer szenvednünk kell! 

Jézus annyira öntudatosan és szántszándékkal 
szenvedett, hogy nem is akarta elfogadni az italt, 
mellyel el akarták kábítani. Nem akart letompítani a 
szenvedéseiből semmit; teljes öntudattal, teljes átér
zéssei akart szenvedni értünk. Mint igazi katona, igazi 
hős, igazi fejedelmi lélek nézett szembe a kínnal. 

Másodszor: Jézus az egész idő alatt Istenbe merül
ten szenvedett. Más ilyenkor azon jajgat, hogy imád
kozni sem tud a fájdalomtól. Jézus ellenkezőleg: éppen 
fájdalmai között merült el leginkább az Atya imádá
sában. 

Más ilyenkor zúgolódik és keserűen kikel talán 
az Isten ellen; Jézus a fájdalom tetőpontján, közvet
lenül a halál pillanata előtt is .,Atyjának" szólítja 
Istent: .,Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet!" 
(Lk. 24, 46.) Mily páratlanul szent és áhítatos ima ez 
a háromórás haldoklás a kereszten! Az Atyától való 
elhagyattatás, lelki szárazság és gyötrődés kínos órái
ban! Mily hódoló, tiszteletteljes, csodálatos, néma pár
beszéd az Atya s a Fiú közt, mélységes imádat, hódo
lat, megalázkodó bocsánatkérés az emberek bűneiért, 
szeretetteljes lángolás az önfeláldozás tüzében. ,.Ne 
az én akaratom legyen, hanem a tied!" (Lk. 22, 42.) 
Jézusnak minden gondolata szent volt, minden imája 
csodálatos Istenbe-merülés, de talán szabad emberileg 
így beszélnünk: egyetlen imája sem volt oly istenien 
magasztos és emberien is oly hősi, mint ez a három 
óra hosszú, gyötrő önfelajánlás, ez a véres offertórium, 
ez a kínlódó, vergődő, vonagló s mégis oly nyugodtan 
és nagy lélekkel meghozott Suscipe, Domine! 

Harmadszor: Jézus ezt a rengeteg szenvedést, 
a kín tetőfokán is, csodálatos önfeledtséggel és fele
baráti szeretettel állta. Más, ha a fájdalom tépi, ha oly 
borzalmas kínokat kell elviselnie, hogy az idegei majd 
szétpattannak a feszüléstöl, másoktól kér enyhülést és 
vigasztalást. 

Jézus nemi ö még itt, a borzalmak örvényében is 
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úgyszólva csak másokra gondol és másokat szolgál ki. 
A golgotai úton a jámbor asszonyok könnyeznek rajta, 
ö nem hagyja rájuk, hogy bizony mennyire igazuk 
van, mily rettenetesen szenved ő, hanem azonnal át· 
fordítja a szót őrájuk s az ö gyermekeikre. Azokon 
sírjanak, ne őrajta! Az önfeledésnek és csak másokért 
élésnek halhatatlan példaképe aztán, ahogy az úr még 
a legmetszöbb fájdalmak, a felszegeltetés hasogató 
kínjai közt is kivégzőire gondol, értük imádkozik, hó· 
héraiért s üldözőiért. 

Es nemcsak imádkozik értük, hanem még mente
geti is öket az Atya előtt: "Mert nem tudják, mit cse
lekesznek!'' (Lk. 23, 34.) O, valóban, nem tudták, nem 
érthették meg a szerencsétlenek, mily szörnyű bűnt 
követnek el, mert nincs teremtett értelem, amely ennek 
az Isten-gyilkolásnak a szörnyűségét át tudná fogni. 

De mintha Jézus sem tudná, hogy vele mit cselek
szenek: ö még a legnagyobb bántalom közepett sem 
gondol magára, csak másokra: üldözöire, gyötrőire! 
S azután a kereszten ismét: gondol a latorra s bol· 
doggá avatja, megvigasztalja a bűnbánót s bo·csánatot 
és örök paradicsomat ígér neki. Gondol anyjára s 
Szent János tanítványra s egymásnak ajánlja őket s 
Jánosban mindnyájunkat a Szűzanya örökkétartó, ke
gyes oltalmába helyez ... Még talán a fájdalmas kiál
tás is: "Szomjúhozoml" (Ján. 19, 28) nem csupán a 
fizikai szenvedés fájdalmaira vonatkozott, hanem arra 
a lelki epedésre, amellyel Jézus még itt is a mi üdvös
ségünket, a mi megtérésünket szomjúhozta ... 

Mily megszégyenítő példa ez nekünk, akik min
dig csak magunkra gondolunk s ha egy kis szenvedés 
ér, azt hisszük, ez most már felold bennünket minden 
összeszedettség, minden önfegyelmezés és minden fele
baráti szeretetgyakorlás kötelessége alól! 

Vessünk még egy pillantást Jézus szenvedéseinek 
céljára és jelentőségére! Mit jelentett az Udvözítőnek 
ez a végkimerülésig való testi szenvedése? 

.Jelentette mindenekelőtt, hogy Jézus igazán ele
get akart lenni értünk s a mi bűneinkért. A keresztfa 
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s a rajta függő Istenfia csakugyan véres, borzalmas 
mementó, amely a bűn rettenetességére utal. 

Ime, ez az, amit mi nem akarunk megérteni. A bűn, 
amelynek szörnyű rosszasága mellett mi oly könnyel
műen szerelünk elsiklani. Ilyen váltságbért kellett 
fizetni érte az úrnak, ilyen irtózatos az a tartozás, ame
lyet c1 bűnnel a lelkünkre vettünk. Mi lenne, hogyan 
hordanók le ezt a tartozást, ha Jézus segítségünkre 
nem siet! Ha nincs itt a rézkígyó, amelyre csak hittel, 
bűnbánattal és szeretettel fel kell pillantanuk, hogy 
megtisztuljunk a legfeketébb mocsoktól, a leghalálo· 
sabb fekélytől, a legundorítóbb kórságtól, amely a lel
künket beleptel Meneküljünk hát a bűntől, emberek; 
féljünk tőle, ne maradjon részünk abban az átokfor
rásban, amely ilyen pusztítást okozott bennünk s 
miattunk az Isten Fiában isi 

Jelentette továbbá ez a szenvedés, hogy Jézus 
elsősorban az érzékiség bűnéért tett eleget e szörnyű 
kínokkal, főleg az ostoroztatás kínjával. Testiségünk 
bűneiért akarta Jézus a testiség büntetését elviselni; 
öntestén szenvedni meg azokért a vétkes gyönyörö
kért, amelyekben a mi testünk tisztasága ég el, a pokol 
örömére. 

Jaj, az érzékiség! Ez a soha nem alvó, soha el 
nem múló, mindig és mindenütt újra kibuggyanó, ret
tenetes kísértés! O, hogyne, szörnyű a megejtő ereje, 
szégyenletes az ember rettentő gyengesége ezen a 
téren, de azért mégis csak igaz marad: az érzékiség 
meg nem engedett kielégítése súlyos bűn s a legvesze
delmesebb bűn. Mert ha vannak is nála súlyosabb 
bűnök, ez annyiban lehet legvégzetesebb, mert ol y 
könnyen ejti meg az embert leggyorsabban, legköny
nyebben s legmélyebben megalázza s megnyomorítja. 
Jaj, ha én is rabja lettem ennek a bűnnek; jaj, ha 
értem is el kellett szenvednie Jézusnak az ostorozta
tás szörnyű vezeklését! 

Vannak még keresztények, katolikusok is, akik 
azt mondják védekezésül: Nem, a VI. és IX. parancsot 
nem lehet megtartani, az érzékiség bűnét nem lehet 



elkerülni; ez nem is lehet bűn, annyira természetes; 
ilyent ne kívánjon az Isten, se az Egyház; a testnek 
is megvannak a maga jogai. 

Félrebeszélóki Nézzetek Krisztusra, királytokra, 
és szégyenüljetek meg! Jézus az ostorozó-oszlopnál, 
Jézus a kereszten, szétvert, vérző, agyonhasogatott 
testtel s akkor ti a test "jogaira" mertek hivatkozni? 
A szolga ne tehesse s ne szenvedhesse legalább kicsiny 
részét annak, amit az ö vezére, ura és királya tehetett 
és szenvedhetett? A test joga! Jézus szétmarcangolt 
s megostorozott teste a szörnyű válasz, az örök cáfo
lat az érzékiség gyáva kibúvóiral 

Jézus testi szenvedésének további jelentősége, 
hogy benne az úr példát adott nekünk a testi szenve
dések méltó elviselésére. A testi szenvedés a mi éle
tünkben sem hiányzik! Ha valamelyikünkében eddig 
hiányzott, legyen nyugodt: nem fog hiányozni végig. 
Sőt időnkint, pl. a háború idején, tömegestől zúg az 
emberek nyakába a testi kín. Akárhogy lesz is: ha 
Jézus tudott szenvedni értünk, nekünk is meg kell 
tanulnunk szenvedni érte. Mégpedig nem gyermekes 
nyafogással, nem anyámasszonyos kislelkűséggel, 
hanem férfiasan, katonásan, keresztényieni S addig is, 
míg a nagy próbák ideje elközeleg, edzenünk kell az 
akaraterőnket a böjt, a keresztény önfegyelmezés és 
a törvényteljesítés gyakorlatai által! 

Végül Jézus testi kínszenvedésének utolsó, nagy
szerű jelentősége: Jézus mindezt nemcsak hozzánk 
való szeretetből szenvedte, hanem azért is, hogy mi 
ezt a szeretetét megértsük és méltányoljuk. Ebből a 
kínszenvedésbőL ebből a sokállomású keresztútbóL 
főleg ebből a rémes, háromórás elvérzésbőL vonag
lásbóL elgyötrődésből szinte kicsendül a Jézus Szívé
nek szeretetteljes epedése, hogy végre hát értsük meg, 
mennyire szeret és mennyire áhítja a mi viszontszere
tetünket! 

Az egész passió egyetlen véres nefelejcscsokor, 
melyet Jézus hozott az ő gyermekeinek emléküls véré
vel hintette meg! Az egész passió egyetlen hangos 
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szeretetvallomás, egyetlen türelmetlen, zakatoló, sót 
dörömbölő zörgetés a szívünk ajtaján: Emberek, mit 
tehettem volna még értetek, amit meg nem tettem, 
csakhogy szeressetek, csakhogy megváltói halálomnak 
gyümölcseit a magatok javára fordítsátok! 

Ne mondd, testvér, hogy te nem tudod szeretni 
Jézust, mert hogy sohasem láttad, mert messze felet
ted áll, mert nem tudsz felemelkedni hozzá! Ne, ne 
mondd! Mert talán annak még volna értelme, ha azt 
mondanád: én nem tudom szeretni a Jézus végtelen 
bölcseségét, az ő világokat teremtő mindenhatóságát, 
az ő isteni felségét . . . De nem lehet értelme annak, 
hogy ne tudd szeretni azt, aki így és ennyire és ilyen 
áldozatosan szerelett téged! 

ú, szeresd hát, aki téged a megfeszíttetésig sze
retett! Szeresd a Golgota, a passió, az érted égő sze
retet Istenét! 

Nagypéntek. 

Nagypéntek az Úr Jézus halálának napja, a ke
resztáldozat befejezéséé. .,Consummatum est" (Ján. 
19, 30): mindaz beteljesedett a Golgota tetején, amit 
a próféták a Messiás világmegváltó áldozatáról jöven
döltek s amit Jézus irántunk való szeretetből s meny
nyei Atyja iránt engedelmes hódolatból magára vállalt. 

Az áldozati Bárány kiszenvedett. Az Isten Fia, 
mint széttépett, összetaposott, felismerhetetlenségig el
torzított holttest függ a kereszten. Odaadta mindenét. 
Magárahagyottan, lelki gyötrődésben s testi kinban 
égve, megszégyenülve. becsületében megtépázva, az 
emberek szemében szinte megsemmisülten halt meg. 
Kimondhatatlanul gyötrelmes, háromórás agónia után. 
Három óráig nem engedte, hogy a halál jöjjön s a 
végkimerültet, az elvérzettet megszabadítsa kínjaitól. 
Csak nagysokára intett neki, hogy jöhet s a csont
karú Kaszásnak nagy aratása lett; magának az életnek 
az Adóját terítbette le. 

Most aztán úgy-e, fellélegezhetünk: most már a 
passiónak vége. A kereszt most már csak a meg-



311 

dicsőülésnek jele s a szent sír körül, amelybe Jézus 
testét fektették, máris a feltámadás édes, sejtelmes 
diadalénekei csilingelnek. A passió elmúlt, befejezte
tett; rémületes volt, de véget ért. Nincs tovább. 

Nagy tévedés! A passió befejeztetett, mint meg
váltói cselekmény, de folytatódik, mint a vérző, sirán
kozó, szomjúhozó s meggyötört Krisztusnak misztikus 
tovább-szenvedése a századok folyamán, szenvedése 
Egyházában, híveinek lelkében, küzdelmes gyötrődése 
a lélekmentés és világhódítás viszontagságaiban. 

Jézus mint ember ma a mennyben van s nem szen
vedhet többé. Lelke végtelen boldogságban élvezi az 
Isten látását, saját isteni természete szépségét, hősies 
engedelmességének s megváltó szenvedésének jutal
mát. Azonban Jézus a földön is tovább él, mégpedig 
nemcsak híveinek s az egész világnak emlékezetében, 
hanem azon titokzatos egységnél fogva, mellyel Egy
házával magát eljegyezte, azt mondhatjuk: Egyházá
nak élete csakugyan az ő élete is. Egyházában s Egy
házával Jézus maga is tovább él és sajnos, tovább 
szenved köztünk. 

A nagypénteki liturgia a szenvedő Jézusra alkal
mazza az Úr panaszát Jzaiásnál: "Tegyetek igazságot 
köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még ten
nem szőlőmmel és nem tettem meg vele?"' (5, 3. k.) 
Valóban Uram, mit nem tettél meg s főleg mit el nem 
szenvedtél értünk, csakhogy megválts bűneinktől s 
kigyógyíts vakságunkból? Mit kellett volna még ki
találnod, hogy az embereket szeretetedről meggyözd, 
tanaidnak megnyerd, saját örök boldogságuknak bizto
sítására ösztököld? Mit szenvedhettél még s mit gyöt
rődhettél volna még? 

E kérdésre íme, itt a válasz. Jézus még talált szen
vedni valót; misztikus testének passiója még tovább 
folytatódik a századokon át. Figyeljük meg a misztikus 
Krisztus-test e passiójának néhány főbb állomását! 

Jézus mindenekelőtt ma is hiába szomjazza mű
vének teljes eredményességét, a megváltás gyümöl
cseinek megérlelődését az emberek szívében s orszá-
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gának terjedését. Az emberek vaksága, tunyasága és 
szenvedélyei egyre megakadályozzák az ő művének 

diadalmas előbbremenetelét. 
Tekintsünk végig a földtekén. Közel kétezer éve, 

hogy az Istenember áldozati vére a földre kiömlött. 
Közel kétezer éve hangzott fel először az apostolok 
tanítása, Jézus ama parancsa szerint, hogy hirdessék 
az evangéliumot minden népnek és minden teremt
ménynek. Eljutott azóta az evangélium csakugyan 
minden néphez és minden teremtményhez? Dehogy 
jutott! 

A keresztény népeknek akárhányszor minden 
egyéb gondjuk nagyobb volt, mint az, hogy Krisztus 
apostolainak ezt a világtérítő munkáját támogassák. 
Az első ezer év alatt kevés gond jutott a többi világ
rész megtérítésére, hiszen akkor még Európát kellett 
megtéríteni s benne a kereszténységet meggyökerez
tetoL Később is sokáig a közlekedés hihetetlen nehéz
ségei és sok népnek, pl. az amerikai őslakosságnak, 
Kínának, Tibetnek, teljes elszigeteltsége a keresztény 
Európától e népek megtérítését lehetetlenné tette. 

Azután, mikor a nagy felfedezések korában s a 
hajózás kifejlődésével a távoli világrészek is meg
közelíthetőbbek lettek, a vallásszakadás áldatlan har
cai kötötték le az erőt és figyelmet; majd ennek nyo· 
mában a közgondolkozás elvilágiasodása s elanyagia
sodása, a vallás nagy érdekeinek az elpogányosodott 
európai közéletből való kikapcsolása. Ma és már száz 
év óta a "keresztény'' hatalmak kereskedelmi és köz
tekedési összeköttetései az egész világot felölelik; az 
európai civilizáció és technika, a bank, az autó s a 
rádió már mindenütt ott van, a legsötétebb Afrikában 
s Oceánia szigetein is, azonban Krisztus evangéliumá
nak hírnökeit a gyarmatállamok hivatalos igazgatása 
alig támogatja. Krisztus ügye a keresztény államoknak 
nem fontos, parancsa nem kötelez. 

S valljuk meg az igazat, maguk a hívek is, maguk 
az egyháziak is nem mindig lelkesedtek s lelkesednek 
a hitterjesztés nagy ügye iránt úgy, mint kellene. 
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Mennyi mindenre volt és van gondjuk, csak erre nem! 
Mennyi mindenre volt az egykor csakugyan dúsgazdag 
magyar katolicizmusnak pénze, csak erre nem! És 
mennyi probléma foglalkoztat bennünket folyton, 
mennyi kanapépör és hiúsági vita, mennyi személyi 
érdek és anyagi törekvés, és emellett mily könnyen 
felejtjük Jézus szívének legfőbb óhaját, hogy az ö 
neve, keresztje, evangéliuma necsak néhány százezer 
választott, túlgondozott és ha szabad így mondani, lel
kileg túltáplált embemek legyen csemegéje, hanem 
eljusson minden országba, minden szigetre, minden 
néphez és minden egyes ember szívébel 

Ma kb. 2000 millió ember él a világon. Ebből a 
tömérdek számból csak kb. 700 millió a keresztény, 
sőt csak 380-400 millió tartozik a katolikus Egyház
hoz. A többinek homlokát nem érte keresztvíz. Nem 
ismerik azt a nevet, amelyből egyedül származik az 
emberre üdvösség. Vagy 15 millió zsidón kívül több 
mint 272 millió a mohamedán, ugyanannyi a buddhista, 
a konfúciánus stb. Kínának 430 millió lakosa közül 
még csak kb. 3 millió a katolikus, tehát az összlakos
ságnak kevesebb mint 1 százaléka. Indiában az arány 
kb. ugyanolyan. Az emberiségnek több mint a fele: 
1045 millió, Ázsiában lakik; ez az a földrész, amelyen 
a paradicsom állott, amelyen Jézus a földre jött, 
amelyre az ö vére ömlött. Már most, ha a Fülöp-szige
teket nem számítjuk Azsiához, akkor Ázsiának még 
csak l egész százaléka sem katolikus s alig 11/2 száza
léka keresztény! 

Ahhoz, hogy az egész világ Krisztushoz térjen, 
mindenekelött még sokkal több apostolra, hithirde
tőre, papra, tanítóra, apácára volna szükség s a hívek
nek is még sokkal inkább kellene ezeket támogatniok. 
a hitterjesztés anyagi segédeszközeit elöteremteniök, 
mint eddig. Hithirdetőink sokszor írják, hogy egész 
tartományok, egész országok volnának hajlandók 
Krisztus hitére térni, ha csak elegendő számú hithir .. 
dető volna s meglennének a szükséges templomok, 
iskolák s egyéb missziói intézmények. A hívek ada-
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koznak is sokat, de hol vagyunk azoktól a hatalmas 
anyagi eszközöktöl, aminöket az államok költség
vetése akármilyen más evilági célú berendezkedésre 
szívesen fordít! 

Nem szomorú-e, hogy a "keresztény" államok 
háztartásában mindenre van pénz, csak a Krisztus
ország terjesztésére nem? Mily tekintélyes összegeket 
fordítunk a közlekedésügy fejlesztésére, vasutakra, 
kereskedelmi kikötökre, hajókra, alagutakra, fegy
verkezésre s hadviselésrel 

Hogyan dobáljuk a milliókat mindenféle más célra, 
csak az evangélium terjesztésére nem! Azon a pénzen, 
amibe pl. a világháború került, templomok, iskolák és 
zárdák tízezreivel lehetett volna telehinteni az összes 
pogány világtájakat Egy hadihajó költségeiből egész 
tortományokat lehetne kereszténnyé tenni, már ameny
nyiben ez az anyagi eszközöktől is függ. De kísérelné 
meg csak valaki, hogy ilyen irányú indítványt tegyen, 
akár az angol, akár a francia, a német vagy bármelyik 
parlamentben! Kinevetnék, eszelösnek tartanák! 

Azt kívánná, hogy Krisztus országát, kultúráját, 
evangéliumát a modern "keresztény" államok intéz· 
ményesen előmozdítsák! Hiszen már azt is nagy dolog
nak nézik, hogy egyáltalán megengedik a katolicizmus 
szabad mozgását, hogy nem gátolják a katolikus hit
buzgóságot s a hithirdetők áldozatos munkáját a Krisz
tus-ország terjesztésében! 

Jaj, mily messze vagyunk attól, hogy még csak 
Európa keresztény népei is igazán akarják és előmoz
dítsák, amit Krisztust akart, ami után vágyott és sóvár
gott, amit a keresztfán oly hévvel szomjúhozott! 

Itt van aztán a fájdalmas szakadás katolikus és 
nemkatolikus keresztények között. Most ne keressük, 
kinek a hibája volt a mult századokban a szerencsét· 
len vallásszakadás. Bizonyos azonban, hogy Jézus zász
lajára nézve csak fájdalmas és megszégyenítő lehet 
híveinek ez a megoszlása, annyi millió megkeresztelt 
embemek az igaz Egyházon kívül maradása. ö még 
a búcsúzás órájában is egységért imádkozott, de hívei-
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nek jelentékeny része kiszakadt ebből az egységből 
s gyűlölettel szakadt ki. 

O Oltáriszentséget rendelt, de száz meg százezren 
nemcsak sohasem veszik magukhoz az élet kenyerét, 
hanem azt még bálványimádásnak is nevezik. O a bűn
bocsánat szentségét szerzette, de rengetegen vannak, 
akik ezt a mentődeszkát az általános vízözönben nem 
is ismerik. Hát nem fájdalmas neki mindez? Az apos
tol szerint Jézusnak titokzatos teste az Egyház, és 
senkisem gyűlöli a saját testét, hanem szereti és dé
delgeti. Jézusnak azonban nemcsak a fizikai testét tép
ték fel ellenségei az ostorozással s a keresztrefeszítés
sei, hanem misztikus testét is megtépik megtévedt 
hívei az eretnek és szakadár gyűlölködés ezer os
torával. 

Hasonlóképpen folytatódik Jézus kínszenvedésé
nek másik fájdalmas és megszégyenítő mozzanata: 
elhagyaltatása és megtagadtatása a saját hívei részé
ről. Ahogyan a fizikai passió idején történt, így van 
sajnos ma is: Jézust sokszor a legkitüntetettebb hívei, 
barátai is hűtlenül elhagyják. Azok, akiket kegyelmei
vel elhalmozott, akiket nemcsak az igaz hitnek, hanem 
már bizonyos magasabb lelki életnek adományaival 
is kitüntetett, akiknek bűneit annyiszor lemosta a 
gyónásban, akiknek lelkét annyiszor táplálta a szent 
áldozásban: egyszer csak hátatfordítanak neki s el
pártolnak tőle. Lehet-e fájdalmasabb, Jézus ügyére 
nézve megszégyenítőbb, mint ezek az őt baráti részről 
érő megtagadások, elfeledések, árulások! 

Ezek a nyilt vagy titkos aposztaziák! Ha egy pap, 
egy szerzetes, egy apostol lesz hitszegővé, sőt átpár
toló ellenséggé, ez Jézus szívét bizonnyal fájdalma
sabban érinti, mint ezer farizeusi gúny. Egyetlen ilyen 
tövis hasítóbban metsz bele Udvözítőnknek homlo
kába, mint a poroszlók fonta egész töviskoszorú. 

Azonban nemcsak ezt a teljes elpártolást nevez
zük aposztaziának, hűtlen Krisztus-elhagyásnak. Ki
sebb mértékben, de ugyanily megbélyegző árulást kö
vetünk el Jézussal szemben, valahányszor szégyeljük 
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hitünket, valahányszor bármi földi jóért, gyönyörért, 
tréfáért súlyosan vétkezünk a Jézus-hűség ellen. Há
nyan vannak, akik tán éveken át nagyszerű katoliku
sok voltak s aztán egy-két év múlva szép csendesen 
abbahagytak mindent, ráléptek arra a széles útra, 
amely a könnyelműségé s végül könnyen a kárhozatha 
vezet. Zárdában nevelt leányok, akik aztán a házas
ságkötésnél félrelöktek minden nemcsak egyházi, ha
nem isteni törvényt is. Katolikus egyházközségi és 
egyesületi vezető tagok, akik egy semmiért, egy kis 
hiúságért, sértödöttségért, vagy pedig emberi tekin
tetek s érdekek, számítás és politika miatt dezertál
nak s az ellenfél s a hitetlenség szekerét tolják. 

Es nemcsak ezeket tekinthetjük a Jézus elhagyói
nak, hanem magunkat is valamennyiünket, akik nem 
hagyjuk ugyan el Jézust mindenképpen s nem is lé
nyeges dolgokban, hanem igenis apró hűtlenségeink
kel, hanyagságainkkal, lanyhaságunkkal okozunk neki 
szégyent és gyötrődést az ö misztikus testében. Hány
szor kerülnek fontos lelki és egyházi ügyek valóság
gal válságba, ó, nem súlyos bűnök s elpártolások, ha
nem apró hanyagságok és mulasztások, a vallás vé
delmére s fejlesztésére hivatottak kicsiny botlásai, 
kényelmeskedései, egyéni szeszélyei, lustasága, ál
mossága folytán. Hányszor van az, hogy még egyéb
ként szentéletű emberek is elég végzetes bajokat 
okoznak azért, mert valami emberi gyengéjüket nem 
gyözik le, mert nem állnak teljesen a magaslaton, nem 
igyekeznek minden erejükkel helytállni az apostolko
dásban. Még kiváló katolikus családapák és család
anyák is hányszor követnek el puszta restségböl, 
figyelmetlenségből, szenvedélyességből, pl. a gyer
meknevelés terén végzetes hibákat, amely aztán a 
gyermekek fejlődésében siralmas következményekkfll 
járhatnak. 

Isten szolgálatában sokszor még a legkisebb hiba 
és mulasztás is gyászos 'eredményekkel járhat. Hátha 
valaki csak úgy ímmel-ámmal éli a lelki életet s tel
jesíti kötelességeit! Jézus minden hívét hívja, kegyel-
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mével tanítani, vezetni, irányítani akarja, de ha ma
gára hagyjuk, ő is magunkra hagy és akkor jaj ne
künk és jaj azoknak, akik reánk vannak bízva! 

Ne hagyjuk Jézust magára, mert akkor magunkat 
hagyjuk ell S emellett Jézus passióját növeljük; dicső
ség helyett szégyent hozunk reá! 

Folytatódik azután Krisztus passiója abban is, 
hogy ma is vannak ellenségei, akik őt és ügyét halálra 
keresik. Nem haltak meg a farizeusok, akiknek szemé
hes tüske ő s az ő országa. Nem haltak meg a Pilátu
sok, akik politikai érdekből, opportunizmusból, emberi 
tekintetből, karrierféltésből akármely pillanatban akár 
újra a halálba is adnák Jézust. Nem haltak meg a 
Heródesek, a kéjencek és jólélők, akiknek érzéki gyö
nyöreit, materializmusát és földönkúszó gondolkozását 
zavarja Jézus tiszta hittana és erkölcstana. Nem hal
tak meg az állhatatlan és önállótlan gondolkozású 
tömegek, amelyek bármely pillanatban beállnak a 
Jézus-ellenes tábor szolgálatába s támaszul, dobogóul 
szalgálnak az üldözőknek. 

Jézus Egyháza már 19 évszázada áll a földön s ez 
a 19 évszázad a sűrűn kiújuló vértanuságnak hosszú 
korszaka. Micsoda elkeseredett üldözésben volt része 
a katolikus gondolatnak még a Voltaire-ek és a nagy 
francia forradalom kora óta is! Mennyi kivételes tör
vény, mennyi jogfosztás, mennyi erőszak és cselvetés, 
mennyi ferdítés és befeketítés dolgozott ellene! Ma is 
hány pap és világi katolikus ül az orosz vagy a mexi
kói börtönökben, hány szerzetes lett földönfutó a ka
tolikus Spanyolországban! Milyen pokoli gyűlölet feje
ződik ki azokban a törekvésekben, amelyek a vallös
tanítás megszüntetését, a templomok bezárását, a pa
pok számának lecsökkentését célozzák - amikor pl. 
Mexikóban csak 50 vagy 100 ezer katolikusra akarnak 
egy papot engedélyezni, ami egyértelmű a lelkipász
torkodásnak csaknem teljes kiirtásával! Milyen Krisz
tus-üldözés nyilatkozik meg a sorozatos egyházrablá
sokban, a szekularizálásokban, templomok felgyujto
gatásában s hasonlókban! 
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Ezeknek a Krisztus-gyúlölőknek nem elég, hogy 
ők maguk élnek vallástalanul, krisztustalanul. Nem 
tudnak nyugodtan aludni, amig a nép szívéből is ki 
nem tépik Krisztus hitét, amíg a gyermekeket le nem 
szakítják Krisztus kebeléről! 

Még a családok szentélyébe is behatolnak felfor
gató elveikk.el, a polgári házasság és válás mérgével; 
sőt még a halottak birodalmába is beleerőszakolják a 
maguk hitetlenségél és egyházgyűlöletét a kegyelet
len és keresztényellenes halotthamvasztás sürgetésé
veL A sajtó és az irodalom terén is úton-útfélen ter
jesztik a maguk Krisztus-ellenességét, vallásgúnyolá
sát, hitközönyét és a VI-ik és IX-ik parancsot semmibe 
sem vevő, cinikus erkölcstelenségéL Száz és százezer 
lélek veszte, ifjú szívek halálramérgezése, együgyűek 
félrevezetése, vallásgyűlöletbe, hitetlenségbe csaloga
tása ennek a Krisztus-ellenes sajtókampánynak min
dennapos, szomorú eredménye. 

S ha legalább a Krisztus hívei, akik ezt a pusztí· 
tást mindennap látják, azonnal erélyesen és férfiasan 
védelmére sietnének a megtámadott Krisztus-ország
nak! Ha legalább papok és világiak, férfiak és nők 
szent kereszteshadjáratot indítanának a rombolás had
seregei, a kárhozat segédcsapatai ellen s a veszendő 
lelkek védelmére! 

De jaj, itt megint mennyire magára marad Krisz
tus! És nemcsak magára marad, hanem hány, egyéb
ként magát vallásosnak képzelő katolikus támogatja 
gyáván a Krisztustalan, katolikusellenes tábort! Hány 
van, akit az Egyház harcai nem érdekelnek, a lelkek 
veszélye nem izgat, Krisztus helytartójának sürgető 

intelme és felszólítása süketül talál, akik a katolikus 
életnyilvánulások, katolikus sajtó és hasonlók iránt 
leljesen érzéketlenek! · 

lgy maradnak a legsürgetöbb katolikus közfelada
tok megoldatlanok; hatalmas katolikus többségek bá
mulnak tehetetlen bábként maguk elé, amikor Krisztus 
nyája ellen ordítva rohannak elő a farkasok ... 

Vajjon azért Jézus mai passiója céltalan-e és 
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sikertelen-e? Ki mondhatná ezt? Amikor Jézus a ke
reszten függött, akkor is úgy látszott, hogy rá és az ő 
országára nézve minden elveszett. 

Ha akkoriban már ujságirodalom lett" volna, aznap 
este a jeruzsálemi ujságok valószínűleg nagybetűs 
címek alatt megírták volna, hogy Jézus végérvé~ye
sen és núndörökre elvesztette a küzdelmet ellenségei
vel szemben. Megírták volna, hogy a nap látszólag el
homályosult ugyan a halál percében, de hozzátették 
volna, hogy ez núndössze valami rejtelmes természeti 
tünemény lehetett, valami szokatlan, de éppen nem 
természetfölötti napfogyatkozás. Talán megemlítették 
volna, hogy a római százados, aki Krisztus keresztjét 
őrizte, maga is így kiáltott fel: "Ez az ember valóban 
lsten Fia volt", de alkalmasint hozzátették volna, hogy 
ez a római centurió bizonnyal beszámíthatatlan em
ber, akinek elmeállapotát meg kellene vizsgálni. Szó
val néhány hasábon elintézték volna az egész Krisztus· 
problémát s aztán már csak a politika meg a sport ese
ményeit tartották volna érdemesnek arra, hogy téma
ként szerepeljen a nyilvánosság előtt. Nagyon sok mai 
ujság is így tesz: Jézus neki nem téma, a nagypéntek 
titka neki egyáltalán nem esemény. 

Mennyire nincs igazuk! Jézus éppen abban a pil
lanatban aratta Jegnagyobb győzelmét, amikor a ke
reszten meghalt s amikor ügyét ellenfelei végleg el
intézettnek hitték. Akkor váltotta meg a világot s ak
kor hódította meg az emberiség millióit, amikor mint 
véres, élettelen s összezúzott holttest függött a szé
gyen fáján. Mikor ellenségei a tenyerüket dörzsölték 
boldog kárörömükben, hogy végre hát mindenkorra 
megszabadultak a gyűlölt vetélytárstóL Jézus akkor 
ülte legcsodálatosabb diadalát ... 

lgy az Anyaszentegyház is. Állandóan üldözik s 
ő állandóan győz. 

Azzal győz leginkább, hogy szenved és vértanu
kat termel. Az egyháztörténelem csupa vér és mártir
ság, de ugyanakkor csupa diadal és hősiesség is. 
Csupa letörés és gúzsbaköttetés, és mégis csupa új 
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életrekelés és virágzás. Tegnap még üldözték, ma az 
üldözők maguk térnek meg hozzá. Tegnap még gú
nyolták, ma a tegnap gúnyolók borulnak le előtte. 
Kifelé sokszor úgy látszik, hogy Jézust mindenki el
hagyta, valóságban pedig milliók szíve dobog feléje 
s százmilliók hisznek benne s imádkoznak hozzá. 
Ellenségei egymásután meghalnak s elhamvadnak, a 
tagadás elméletei a hitelüket vesztik, a divatok elmúl
nak, a tévedések mind elavulnak, fényes nevek el
kopnak, korszakok átalakulnak, egész világok cseré
lődnek ki, csak Jézus marad úr továbbra is a lelkeken. 

úr marad a modern nagyvárosokban s egyetemi 
katedrákon épúgy, mint ahogy úr volt a kora középkor 
európai erdőirtásainak s a trecento dómépítéseinek 
napjaiban. Jézus titkos győzelmeket arat nap-nap mel
lett gyóntatószékekben s áldoztató rácsoknál, a tiszta
ságért vívott belső küzdelmekben s a szenvedők hősi 
kitartásában. Halottakat támaszt fel ma is, vakokat, 
siketeket, bénákat gyógyít, millió és millió szívben 
kelti fel az életszentség tavaszának mennyei rózsáit. 

O, csakugyan, Jézus ma is nemcsak szenved, ha
nem győz is! 

S még teljesebb leS'Z diadala a világítéleten s az 
örökkévalóságban. O, hogyan szégyenülnek majd meg 
akkor azok, akik itt ellene fordultak, akik elhagyták 
s megtagadták, akik elárulták, gyülölték és üldözték! 
Hogyan kapnak majd a homlokukhoz a dölyfösök, 
akik itt a földön még tudomást sem akartak venni 
Jézusról s az ő jogairól, egyszerűen semminek, levegő
nek tekintették öt és szélsöségesnek, fanatikusnak és 
futóbolondnak az ö követőit és igazságainak hirdetőit! 
Hogyan kényszerülnek majd fogcsikorgatva tudomá
sul venni, hogy tévúton jártak, önmagukat ámították 
s legszebb kincsétől fosztották meg a világot! 

Mi, testvéreim, tartozzunk azok közé, akiken 
Jézus passiója nem veszett kárba. Akik nem vele 
szembeszállni, hanem mellette küzdeni akarnak s ha 
kell, ővele hajlandók szenvedni is! Hogy necsak Jézus 
passiója folytatódjék, hanem győzelme és segítsünk 
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neki, hogy az ő dicsőséges passiója másokban is győ
zedelmes legyen. Hogy ha majd a nagy leszámolás 
napja eljön, Jézus bennünk kínszenvedő, világmeg
váltó szeretetének osztályosaira találjon. Ha pedig 
nú is növeltük eddig bűneinkkel Jézus passióját, sies
sünk hozzá alázatos bocsánatkéréssel, hogy Jézus ne
künk is azt rnondja, amit a megtérő latornak a keresz
ten rnondott: "Még ma velern leszel a paradicsomban!" 

"Aki győzelmes lesz, annak megadom, hogy ve
lern üljön trónornon; arnint én is győztem és Atyárn
rnal ülök az ő trónján" (Jel. 3, 21). 

Banlllha: OsszegyUjtött munkál. XX. 21 



Lelkigyakorlat. 

Isten és én. 

Az a válasz, amelyet Krisztus hitrendszere az élet 
értelmének kérdésére ad, legrövidebben úgy foglal
ható össze: Isten. Isten a kezdetem és végem, !&ten 
az eredetem és rendeltetésem. ö alkotott szeretetböl, 
s ö hozzá kell eljutnom, hogy Nála örökre boldog le
hessek. Mindennek végső oka, magyarázata, célja, 
alapja O, s ö irányít mindent a cél felé, amelynek ér
dekében teremtményeinek létet adott. 

Az élet csak út és lépcső az Istenhez. Próbatér, 
amelyen meg kell mutatnunk, megérdemeljük-e, mél
tók vagyunk-e arra, hogy Isten szeressen s örökre bol
doggá tegyen. Ha életünk tele van örömmel és búval, 
jóval és rosszal, kísértéssel és győzelemmel, kegyelmi 
sugallatokkal és gyengeséggel: ez is mind a végcélt 
szolgálja. Az úr Isten volt az, aki mindezzel tele hin
tette, betarkította életünk útját. 

Ha azonban lsten az alfánk és ómegánk, ha ö 
a törvény és a zsinórmérték, ha ö a segítönk és be
teljesítönk, mindenekelött arról kell világos fogalmat 
alkotnunk, kicsoda is a jó lsten? Milyen ö és mikép 
kell gondolkoznunk róla? Csak úgy léphetek vele tu
datosan s tökéletesen abba a viszonylatba, amelyből 
életem helyes eligazítása következik. 

lsten nevét könnyen kiejtjük, de jaj, hány ember 
van, aki csak némikép is érti, micsoda mélységek s 
titkok rejlenek e dolog mögött: lsten! 

Némelyek egyáltalán nem gondolkoznak róla, s 
lsten nevét csak üres szónak használják, - csak ká
romkodni tudnak vele. Vannak, akik nagy tudAkosan 
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ki is jelentik, hogy Istennel azért nem foglalkoznak, 
merthogy hiszen az Istent úgy sem ismerhetjük meg 
a mi véges eszünkkel. 

Van, aki tagadja, pedig valami végtelen öslényt 
ő is elismer. Azt sejti és tudja ugyanis, hogy ha van 
létezés, tehát akkor ennek okának is kell lenni. Am 
az Istent ilyenformán nem tekinti személyes, értelmes 
lénynek. 

Más úgy hiszi, hogy van Isten, de az Istennek 
létét csak egyszerűen tudomásul veszi és tovább nem 
törődik vele. úgy vélekedik, mintha bálványimádó 
volna, s mintha az Istennek szemet, kezet, hosszú fe
hér szakállt stb. kellene tulajdonítani. Van olyan isten
tagadó is, ki az Isten nevét nem is használja, de nem 
is törődik vele, hogy ha törődik, azonosítja az anyag 
és a gondolat fogalmával. Mindezek annyiban meg
egyeznek, hogy elképzelnek és hisznek valamit. 
· Vannak aztán, akik elismerik az úristent az ég
ben, mint személyes gondviselö Istent, de kontárnak, 
lomtári vagy muzeális, mitológiai Istennek tartják, 
ki nem lát, nem hall, meg nem nyilatkozik és ki nem 
nyilatkoztat. Más azt hiszi, hogy Isten lehet, hogy vilá
got teremtett, de nem sikerült a munkája, nem tudott 
tökéletes dolgot alkotni. Festeni akart és kontár má
zoló lett. Van viszont aki Istent kegyetlennek tartja, 
mert ok nélkül hagyja szenvedni az embereket és nem 
segít rajtunk, ha bajba jutunk. Nem tud igazságut 
tenni, a gonosz diadalmi szekerén uralkodik, a jó, 
a tisztességes és az igaz szenved. Hát vajjon micsoda 
lsten ez? 

Ismét más azt mondja: én nem tagadom az Isten 
létét, de úgy gondolom, hogy neki míndegy mit hi
szünk, mit teszünk, untig elég, hogy ha az evangélium
ból egyetmást hiszünk, becsületesen élünk s a többi
vel mi dolgunk? Hányszor hallani ilyen zúgolódó be
szédet is: hiszem, hogy van teremtő Isten, de ez az 
lsten valósággal otthon ülö kőszívű zsarnok, aki 
hagyja magát tömjéneztetni; kegyetlen és szivtelen 

:!l'-' 
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Isten, aki tüdőbajban, éhen, szomjan, téli fagyban kö
nyörtelenűl hágy elpusztulni oly sok-sok embert. 

Van aztán ismét más, aki azt mondja: Isten nem 
lehet kegyetlen s éppen azért mindegy az, hogy mit 
hiszünk, hogyan tiszteljük őt. Akad olyan is, aki
nek kinyilatkoztatás, Egyház, dogmák, szentségek, 
csoda, szentáldozás, Szűz Mária és a szentek nem kel
lenek. Semmi közük hozzá. Vallás és Egyház·? Csak 
a papok találmánya s épp ezért azt mondják, én imá
dom Istent szívemnek mélyén reggel és este, kívánok 
jóreggelt neki, ellenben azt teszem, amit akarok, pl. 
a házasságjog terén én teljesen önálló vagyok. Ha 
a papoknak nem tetszik valami, nem törődöm vele, 
én cenzúrázok magamnak, mit szabads nút nem. Hány 
ilyen szerencsétlen, torz lélek van s mennyi bennük 
a lázadozó istenfogaloml 

Mily tévedések mindezek s nemde, Testvérek, mily 
magasan áll, mily más a keresztény filozófia, mily más a 
Krisztus által hirdetett istenfogalom és istenhit meg a 
belőle folyó keresztény katolikus életszemlélet. Néz
zük csaki Krisztus szerint az lsten először is mindenek
felett jó, ki nagy az ő cselekedeteiben. Az Isten nem 
kontár: az ég hirdeti az ő dicsőségét és a föld az ő 
zsámolya - mondja a zsoltáros. Hogy megnézzük 
C'sak pár pillanatra is, mily nagy az Isten az ő tettei
ben, a teremtett természetben, csak egy tiszteletteljes 
felpillantást vessünk a csillagos égre s máris fogalmat 
alkothatunk az Isten nagyságáról. Ezen az óriási föld
gömbön, nemde, nagy a tenger, nagy a Himalája s 
mégis a Föld minden tengerével és felhők közé me
redő hegységével mi a végtelen csillagvilág, a világ
egyetem univerzumához képest? Semmi. Csillogó kis 
porszem! Ma már tudjuk, hogy húszmillió csillag van 
s lefényképezték, hány csillag van a tejútban s hány 
olyan bolygó van, mely sokkal nagyobb, mint maga 
az izzó Nap. Viszont mily kicsiny a mi Földünk a Nap
hoz képest? 

Testvér, beletekintettél-e már az Isten végtelen 
terveibe? A csillagászat mai megállapítása szerint a 
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legtöbb álló csillag sokmilliónyi mérföldre van tő
lünk s a legtávolabb álló csillagok is, a Nap is és a 
mi kis földünk is a világürben irtózatos - másodper
cenkint 14 kilométeres - sebességgel robog s kering 
mindig csak előre sok.millió év óta, nem tudjuk merre, 
nem tudjuk hova. De mi mindez ahhoz képest, ki mind
ezt alkotta, akarta! Es ha akarja, egy pillanat, egy 
szemrebbenés alatt az egész gépezetet megállíthatja, 
úgy hogy az egész világegyetem szerteszét hull és 
köddé foszlik, vagy örökre megsemmisül? Mily nagy 
tehát az lsten az ó anyagi teremtményeiben! Nagynak 
dicsőítjük azt az embert, aki valamit felfedez, feltár és 
rendszerez. Mily sokkalta nagyobb viszont az, aki a 
világegyetemet megalkotta, elrendezte szám és mérték 
szerintl 

Ha a mikroszkópon nézünk csak egy piciny haj
szálmetszetet is, tengernyi milliárdját találjuk benne 
az élő sejteknek. Az Isten azonban ezt nem tervezte 
hosszasan, nem gondolkozott felette, mindez a csodás 
alkotás csak egyetlen szavára lett! 

Mily nagy az Isten a tudós emberhez, a nagy gon
dolkodókhoz és tervezőkhöz képest! Hiszen ő egyszerre 
szökkentette létbe mindazt, amit öröktől fogva elgon
dolt s egy pillanat alatt temetheti romba az egész 
világegyetemet Mily nagy az Isten az örökkévalóság
ban! A feketén sötétlő, örvénylő multban mindig volt 
Ö. Nem lehet időt elképzelni. mikor ö nem lett volna. 
Sem nem lehet elképzelni időt, amikor ö nem lesz. Az 
évezredek, mint a percek rohannak el örök örvénylés
ben trónja előtt és buknak a semmiségbe. Ö int és 
minden semmiségbe vész. Minden élő és teremt~tt 

alkotás hamar elenyészik, lehull, elkopik, egyedül O 
az egyetlen, aki nem ismer tegnapot, ho!napot, csak 
örök és folytonos jelent. Elmúlik a szépség, elvész az 
erő és egészség, diadalmas hadseregek, rettegett és 
bámult, teljhatalmú politikusok, minden-minden elro
bog, csak az Isten áll múlhatatlanul, mint egy őrök 
szent, mozdulatlan szikla. 

1'1ily nagv az Isten az ő bölcsességében! Mi em-
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berek, egyetlen fűszálat sem tudunk utánacsinálni, egy 
igénytelen mezei kórót megalkotni és ö az Isten, nem
csak egyetlen hervadó fűszállal, hanem mirriádnyi és 
százezerfajta káprázatos, csillogó alkotással szórta tele 
e világot. Mikor tud ilyet alkotni az emberi tudomány! 
Ott van akár az ásvány-, akár a növény-, vagy az 
állatvilág s ki tudja megszámlálni az élő állatok, 
csúszómászó férgek, az embernek, a virágnak, a hulló 
pehelynek a számát s ki tudná megmondani, vajjon 
minő gazdag élet, minö csodás világ rejtőzhetik még 
a többi csillagokban! Ez mind, mind az Istennek örök
tőlfogva játszva, mosolyogva elgondolt teremtése, 
nagyszerű gondolata. 

Ott az emberi test. Nemde, oly remekmű az, hogy 
nincs az a híres orvos, aki annak minden porcikáját, 
betegségét, sejtjét, ideghálózatát és izomrendszerét 
ismerné. Es nemde az emberi test mellett a lélek még 
sokkalta csodálatosabb? Ha egyetlen csepp vízben 
milliónyi az életcsíra, mennyivel több élet, mennyi 
magasság és mélység van a lélekben s minden terem
tett emberben? Mily csodás a gondolat, hogy lsten 
mindezt könnyen áttekinti, mindent számon tart, vagy 
ahogyan az úr Krisztus mondja: egy veréb az eresz
ről vagy egy hajszál az ember fejéről nem hull le az 
ö tudta nélkül. Mily nagy, hatalmas és bölcs az Isten 
az ő fönséges munkáiban és céljaiban! Mily bölcs az 
!sten! Nemde, sokszor azt hisszük, hogy ha valami 
megpróbáltatás vagy csapás ér, nem más az, mint lán
goló kín és kétségbeejtő szenvedés mirajtunk s csak 
később, idők multán szégyenülünk meg és érezzük át, 
mily jó az Isten, ki mindenekben csak javunkat akarja. 

Nézzünk csak tovább. Mily nagy az Isten az ő 
szentségében. Lángolóan szereti a szépet és erényt, 
gyűlöli a bűnt, a rosszat. Úgy hiszem, mi mindannyian 
tudunk erről saját életünkben is felmutatni tapasztala
tokat. Az Isten tud büntetni is. Az angyalokat, e töké
letes szellemi lényeket és az első embert benne és ál
tala mindnyájunkat képes volt rettentően megbüntetni. 
A kinyilatkoztatás és Krisztus világosan sz61 erról. 
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hogy egyetlen bűnért az egész emberiségre tengernyi 
rossz és újabb bűn áradt. Hogy az embert búnétól s 
a bűn átkos következményétől megváltsa, Krisztus 
képes volt emberré lenni, kereszthalált szenvedni, 
hogy méltó elégtételt nyujtson a megbántott istenség
nek. Döbbenetes gondolati 

Maga az Isten mondta, maga az úr Jézus félre
érthetetlenül kinyilatkoztatta, hogy ez a jó lsten, ez 
a nagy bölcs Isten, ez az irgalmas Isten, el is tud 
feledkezni jóságáról és örök tűzzel tud büntetni min
denkit, aki az ő szent akaratával tudatosan szembe
helyezkedik s ki őt földi életében ignorálja, semmibe 
sem veszi. Mily borzasztó az Isten büntető akarata, 
ha pl. egy tudós férfiú, vagy egy bájos, szép és üde 
leányka örök tűzre taszíttatik. Mily nagy az lsten az 
ö szentségében és haragjában! 

Mily nagy azonban az Isten a kinyilatkoztatásá
ban, jóságában és gondviselésében is. A hit dolgai 
számunkra csodás, szinte emberfeletti dolgok s az Úr 
mégis mindent emberi módon felemelően adott tud
tunkra. Megfélemlít, megráz, de ugyanakkor bátorít 
É:s felkarol, hogy a jó útra tereljen mindnyájunkat. 
Mily nagy az Isten az ő gondviselésében és szereteté
ben! Egyházat alapított, melyet emberek által vezet 
s szent lelke által kormányoz. Szentségeiben termé
szetfeletti erőket sugároz szét s pazar bőkezűségében 
t>gyetlen teremtményéről sem feledkezik meg. "Ha az 
anya megfeledkeznék szeretett gyermekéről, ó akkor 
sem feledkezik meg rólunk!" - Mily jóságos az Isten 
a bűnösökhöz. Mily szépen s finom vonásokkal raj
zolja Krisztus a tékozló fiú példabeszédében az Isteon
nek végtelen jóságát: hogy lesi, aggódva várja bűnös 
gyermekét vissza az elhagyott apai házba: eléje fut, 
hozzáhajol, leesókalja róla az út porát, megöleli bűnös 
tékozló gyermekét és új ruhába öltöztetve lakomához 
ülteti. 

Ha az Isten végtelenűl tud büntetni, határtalanul, 
végtelenül tud szeretni is. Krisztus Urunk nyomorult 
embertestbe, vérbe, csontba, egyszerű élet kereteibe 
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öltözött, véresre korbácsoltatta, leköpdöstette, kigú
nyoltatta, töviskoronáztatta, keresztrefeszíttette magát. 
Ertern ... érted! Valamennyiünkért! 

Testvér, vajjon mi ráz meg és mi emel fel téged, 
ha nem ez a végtelen, leereszkedő, elolvadó, döbbe
netes, jót és igazat egyaránt szerető isteni szeretet? 
Mily jó tudnunk, hogy az Isten keres, kutat utánunk, 
keres lázasan, éjjel és nappal, mint a garasát veszített 
szegény asszony, vagy :m.int a gondviselö jó pásztor, 
ki a tövisek közé tévedett, szakadékba esett, vagy 
farkasok karmai közt vergődő egyetlen báránykáért 
elhagyja a kilencvenkilenc meglévőt. 

Mily jó az Isten, ki nemcsak földi ittjártában megy 
a gyermekek, bűnösök, tudatlanok, éhezők, betegek, 
özvegyek és nyomorgók után s kopogtat szívünkön 
Viszontszeretetet keres, mert szivére akar szorítani 
mindannyiunkat. Az Isten végtelenűl jó és nem akkor 
a legnagyobb, mikor viharzó tengereken mutatja mé!y
ségekbe sujtó erejét, hanem mikor a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben egyedül rangrejtve jön hozzánk, 
mert közel akar mindenkihez lenni, mert vár reánk. 
Kopog és hív, nyugtalanít és vonz: gyermekem jöjj, 
én szeretlek téged - mondja felénk -, én segíteni 
akarlak golgotádon keresztül, jer, legyünk jóbarátok. 
Igen, az Isten a mi barátságunkért valósággal eseng. 

Mily nagy az Isten a természet csodáiban, mil y 
nagy a kinyilatkoztatásban! Mily nagy az ö Egyházá
ban. Mily nagy-nagy jó az a halandó ember részére, 
hogy a teremtő Isten csakugyan szólt hozzá egy tör
ténelmileg kitapintható órában. A próféták álta' me~ 
a Szentlélek által sugallmazott követei és az emberi 
természetben köztünk megjelent Krisztus által. Szólt 
nekünk világot kormányzó terveiről, istengyermeki 
elhivatottságunkról, örök célunkróL Hogy sokan gú
nyolódnak, hogy sokan nem értik, kételkednek, ho~y 
a kicsiny törpe lelkek Isten gondolatait, mint a felsőbb 
roatézist nem értö utcagyermek, lemosolyogják, -
mindez nem törpiti az Isten nagyszerű gondolatait. 

Nézzétek csak a megtestesülés, vagy a Szent-
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háromság tanát. Isteni gondolat mindez, emberésszel 
soha fel nem éri senki, de már a hat-nyolc éves kis
gyermek is felfogja annak felemelő tartalmát lsten 
kinyilatkoztatott parancsai szédületes magasan állnak 
s mégis az erkölcsi tökéletesség, a Krisztus-utánzás 
elérhető mindenki által Isten kegyelmével és jóaka
rattal. 

Ott van, nézzétek, a gyónás és áldozás szentsége, 
nem kell magas hegyekre mennem, hogy ott menny
dörgés és villámcikázás közben valljam meg bűnei
met. Emberhez megyek, tehát magamfajtához, ki isteni 
jogon vigasztal, old vagy köt, tanácsol és igazít el. 
Az isteninek és emberinek mily csodás ölelkezése a 
szentáldozás! Az istenfélelem s Jézus lángoló szeretete 
egyesül itt! 

Végül pár pillanatra nézzük csak: ki és mi vagyok 
most már én? 

Egy testben nyomorék, kicsiségekkel telt, beteg
~égekkel, bajjal beoltott, tanulatlan falusi suhanc az 
egyetemi tanár mellett. Porszem a szivárványhoz vagy 
Naphoz képest. Semmi! Nulla az én nevem, a teremtő 
lstenhez képest. O alkotott, én Isten nélkül el sem 
vagyok gondolható, mint ahogyan az árnyékot fény 
uélkül nem képzelhetjük! 

Mi vagyok én? Egy ideiglenes gépezet, húsból, 
vérből és idegekbőL Telve gyengeségget undorító 
dolgokkal, féreg vagy hervadó virágszál, zsírral teli 
emésztőgép. Bizony, csak egy porszem az országút 
szélén. :Mily nagyon jó az, ha mindezt egyszer mélyen 
átérzem! Mi vagyok én lélekben? Nemde, csak· téve
désre, bűnre hajló, folytonosan bukdácsoló, adminisz
trálni magamat sem tudó valamicske vagyok. Vajjon 
melyik szent biztosíthatja ma magát arról, hogy hol
nap Isten kegyelme nélkül képzelete nem torzul-e a 
legaljasabb gondolatok tárházává? 

És mi az élet? Mennyi egy évszázad s mi az ~n 
életem egy évszázadhoz, vagy évmilliókhoz képest? 
Bizony csak tiszavirág! Kilobbanó láng s én mégis 
merek dacolni az Istennel? O nekem megengedte, hogy 
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én választhatok, tölem tette függővé, mivé legyek 
örökre. Ha úgy tetszik, végiggázolhatok Isten paran
csain, Egyházán, dogmáin, papjain, felemelhetern 
öklöm lázadozva a végtelen fölség ellen is, hiszen 
&zabad akaratom van. 

Ha összehasonlítjuk végtelen bűnösségünket Isten 
tisztaságával, akkor nem marad más teendő, mint meg
hódolni lsten akarata és parancsai előtt. Ha így van 
a dolog - már pedig így van -, én ezt az Istent 
szeretni is akarom, akaratát megérteni óhajtom, mert 
tudom már, hogy ha jó- vagy balsorsot is ád, nyomort 
Viigy megpróbáltatást mér, azért adja, mert szereL 
Tudom, hogy van lsten, bízom benne, szeretem és 
hűen akarom szolgálni a jó és igaz Istent. Ez lesz az 
első következmény ezutáni életemben Istennek és az 
embemek, Isten és én köztem fennálló viszonyróL 

A második a bizalom és barátság. Uram, én nem 
a félelemtől s a kárhozattól való megrettenésern miatt 
akarlak Téged szolgamódra szolgálni, hanem mert Te 
Uram, kegyes Jézusom, jóságos vagy hozzám, közel 
vagy hozzám, 'le akarsz szállni az én szívembe s mert 
érzem, tudom, hogy nagyon szeretsz, akarlak szerelni 
én is boldogan, tapadón, forrón. 

Aki e szent érzelmekben van, aki ez érzelmeket 
s gondolatokat szívéböl átérzi, az áldja Istenét. Aki
nek pedig nem adatott meg e gondolatok boldogító 
varázsának megértése és átérzése, kérje az Istent, 
kérje az úr kegyelmét, hogy valamennyien tudjnk 
átölelni az úr Jézust, hogy valamennyien tudjunk 
élő hittel odaomolni lábához s boldogan vallani Péter
rel: "Uram Jézus, Te mindent tudsz, úgy-e Uram, te 
tudod, hogy én nagyon szeretlek Téged!" 

Az örökkévalóság. 

Mi az élet értelme? Krisztus Urunk tanítása sze
rint egy szóval felelhetünk meg erre: az Isten. Isten az 
eleje, Isten a vége és Isten a magyarázata mindennek. 
Am erre a kérdésre még egy másik szóval is felelhe-
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tünk, főleg amennyiben közvetlenül magunkra vonat
koztatjuk az élet értelmének a fogalmát. Ez a másik 
szó így hangzik: az örökkévalósági Mi az élet értelme? 
Orök életi Említettem már, nem az a fontos, hogy 
ezen a földön valaki király szerepét játssza-e vagy 
koldusét. Fő az, hogy hogyan játssza. Azt mondottam, 
az élet próbaidő, versenytér, iskola, vizsgaterem, az 
életben nem az a fontos és nem az a legfontosabb, hogy 
jól megy-e dolgunk, vagy rosszul. Egyedül igazán az 
a fontos, hogy az Istent híven szolgálva, megérdemel
jük az Isten országának a birtoklását. 

Erre persze bár azt mondhatja, hogy szép, de nehéz 
életfelfogás ez, mert igen nehéz azt a sok keresztet 
viselni, azt a sok bajt és szegénységet, gyászt és beteg
séget, mellőztetést és rossz bánásmódot eltűrni, amin 
pedig nem tudunk segíteni. Hát még ha ráadásul nincs 
betevő falatom sem, mikor gyermekem éhezik, mikor 
betegemnek egy tányér meleg levest sem tudok nyuj
tani. Nehéz akkor nem zúgolódni. nehéz akkor nem 
öklöt rázni l 

A másik pedig azt mondja erre az életfelfogásra, 
hogy a jólétben még nehezebb, amikor egészséges va
gyok és kicsattanok az életkedvtől, amikor minden 
megadatott nekem, amit csak kívánhatok, amikor gaz
dag vagyok és szép és fiatal és jókedvű és ragadnak 
magukkal az élet örömei. Ilyenkor megtorpanjak és 
azt mondjam, hogy nem megyek tovább, nekem nem 
ezek az élvezeteim, a céljaim a földön? Nehéz ilyet kí
vánni, ajánlani is, mert igen nehéz lemondani a kínál
kozó, sokszor oly olcsón és könnyen kínálkozó bűnös 
élvezetekről. 

Testvérem, megengedem: az egyik is époly ne
héz, mint a másik. Nehéz volna megmondani, melyik 
a nehezebb: a szenvedések iskoláján át vívni ki az 
örök életet, avagy a földi jólét kísértései között állni 
meg becsületesen a helyünket. Am én mégis azt mon
dom, csak annak nehéz az egyik is meg a másik is, aki 
felejti, hogy örök cél van előtte, hogy örök perspek
tíva fog megnyílni előtte, nem kicsiny dologról van 
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itt szó, vagy ahogy triviálisan mondani szokás: nem 
babra megy itt a játék! Végtelenü! nagy kérdések dől· 
nek el és mi döntjük el ezeket a kérdéseket. Amikor 
egy örökkévalóságról van szó, akkor semmiféle áldo
zat, semmiféle szenvedés nem lehet elég nagy ár és 
semmiféle lemondás és önfegyelmezés és hősies önfel· 
áldozás nem lehet túlságosan nehéz. Jó lesz tehát kissé 
behatóbban elmélkednünk most az idő és az örökké
valóság viszonyáról. 

Kérdezzük mindenekelött ezt: van-e örökkévaló
ság, vagy ez csak amolyan papi találmány, ahogy ezt 
bizonyos irányok különösen a műveletlen néposztály 
megtévesztésére hangoztatni szeretnek? Akik azt a me
sét hajtogatják, hogy a papok a kapitalizmussal tarta
nak s azért prédikálják a népnek a türelmes viselke
dést, hogy e nép tovább is csendes adófizetője marad
jon a kapitalizmusnak, amellyel az Egyház szövetke
zett és ezért vigasztalgatják a népet mennyországgal, 
ami nincs és amit ök találtak ki. 

Nem akarok erre a hihetetlenül alacsonynívójú és 
felszínes ellenvetésre bőven felelni. Nem akarok rá
mutatni arra, hogy micsoda képtelen elgondolás, hogy 
az Egyház pont azzal a kapitalizmussal volna egybe
forrva, amely 95°/o-ában nincs is keresztény kezekben 
és amely kapitalizmus mindig és mindenütt épp az 
Egyházat üldözte. Hiszen kapitalizmus annyi, mint 
szabad harácsolás, szabadkőművesség, szabadgondol
kozás, egyháztaposás, egyházrablás. A liberális kapi· 
talizmus nyiltan üldözte az Egyházat szinte mindmáig 
s akkor azt mondják, hogy mi a kapitalizmussal nőt
tünk össze. Egyszóval én ezeknek a lipótvárosi nagy
kereskedöknek vagy nagybankároknak vagyok úgye
bár a fizetett alkalmazottja? Micsoda nevetséges el
képzelés! 

Arra szeretnék rám1.1tatni, hogy az Egyház soha
sem mondta, hogy a jelen helyzet jó, ahogy ezt pél· 
dául a ,.Népszava" állandóan ránkfogja. Ez az ujság 
azt hazudja a munkásoknak: az Egyház azt mondja, 
hogy a jelen helyzet a legjobb és ebbe mindenkinek 
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bele kell nyugodni. Sőt ennek éppen az ellenkezőjét 
prédikálja is, meg írja az Egyház és egész könyvtára
kat tölt meg azoknak a keresztény gazdasági elméle
teknek a fejtegetésével, amelyek éppen ennek a fel
fogásnak az ellenkezöi. Azonban ezt is mellözöm, csak 
egyre mutatok rá, akárhogy gúnyolódik bizonyos irány
zat, azt mégsem lehet tagadni, hogy a túlvilágot nem 
a papok, hanem Jézus Krisztus tanította. Vegye a ke
zébe bárki az Evangéliumot és olvassa. Ha nem vak, 
akkor észre fogja venni. Csak a tudatlanságnak, vagy 
pedig a rosszhiszeműségnek a Csimborasszóján mond
hatják azt bizonyos oldalról folytonosan, hogy a túlvi
lágot pedig csak a papok találták ki. Rendben van, nem 
bánom, ha pap találta ki, de ezt a papot Jézus Krisz
tusnak hívták, ö ugyanis a kereszténység legfőbb 

papja, ö az Isten fia. Az Isten pedig jól tudta, mit be
szél s ha ö azt mondja, hogy van örök élet, van örök 
mennyország és van örökké tartó pokol, akkor itt a 
gúnyolódás arra hull vissza, aki Krisztust akarja gú
nyolni. 

Mi keresztények vagyunk, tehát higgadt nyuga
lommal taglaljuk a tényeket Tényeket, amelyek bár 
nem ezen a világon vannak, mégis ennek a világnak 
az alkotójának, az Istennek szavára támaszkodnak. 
Tehát örök élet igenis van, örök mennyország és örök 
kárhozat is van, ha csak Jézus Krisztus nem volt szé
delgő, vagy nem volt örült! Ha pedig van, akkor vele 
foglalkozni kell, mert ez a legmegrázóbb és egyúttal 
legfelemelöbb gondolat. 

Van örökkévalóság és én ennek az örökkévalóság
nak a hivatott gyermeke vagyok! Mit is jelent az, hogy 
én örökre fogok élni? Először is negatív értelemben 
annyit jelent, hogy soha, de soha nem lesz ezentúl 
olyan idő, mikor én ne volnék. Nem lesz még oly 
messzi, még oly elképzelhetetlenül távolban jövő perc, 
vagy jövő év, amelyben én ne élnék, én ne bírnék 
öntudattal, én ne volnék boldogságra vagy boldogta
lanság elviselésére képes. Az életből most már nem 
lehet nekem kilépnem, nem lehet magamat meggyil-
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kolni, nem lehet magamat megsemmisíteni. Nem 
mondhatom, hogy "Úristen, elég volt, én meguntarn és 
abbahagyom az életem létezését!" Nem lehet ... Te 
emberi Te akkor is leszel, ha nem is akarsz! Te ezen
túl már mindig leszel és még ha öngyilkosságot kö
vetsz is el, a lelkedet nem tudod megölni! Te mind
addig létezni fogsz, amíg csak az Isten lesz! Ez az 
örökkévalóság negatív oldalról nézve. 

Az örökkévalóság pozitív értelmét pedig legjobb 
összehasonlftással kitapogatni. Milyen hosszúnak 
látszik néha már ez az arasznyi földi élet is! Milyen 
hosszú néha egy perc, egy rettenetes perc, amikor pél
dául a szemünk láttára haldoklik az egyetlen gyerme
künk, vagy fuldoklik valaki a vízben, aki nekünk 
igen kedves és mi sehogysem tudunk segíteni rajta. 
Mily szörnyű néha egy perc, amikor aggodalom szo
rongatja a szívünket, milyen hosszú egy negyedóra, 
amelyben talán fontos dolgok dőlnek el egész éle
tünkre nézve. Egy negyedóra . . . amelytől talán egy 
halálos ítélet függ, vagy egy felmentetés! Milyen 
hosszú néha egy éjszaka lázbetegen, rémálmok között, 
alig várva már, hogy megvirradjon. Milyen lehet az 
éjszakája, az utolsó éjszakája egy halálraítéltnek, 
hogy nem tud aludni s ha egy percre elszenderedik, 
megint felrebben és megreszket a gondolatra, jaj! ez 
az én utolsó éjszakám! Reszket, mikor a hajnal pírját 
látja, mikor lépteket hall: most visznek engem a vesztő. 
helyre. Egy éjszaka milyen hosszú lehet a gyötrelem
ben, milyen hosszú lehet néha egy nap is ... 

Vagy negyven évvel ezelőtt, Grác mellett egy 
barlang kikutatására indult el egy kisebb társaság s 
míg benne voltak, a folyó vize annyira megáradt, hogy 
nem tudtak kijőnni és ottvesztek, nagyrészük éhesen 
a sötétben. Mikor aztán mégis pár nap mulva be lehe
tett hatolni a barlangba, néhányuk még életben volt, 
de megőszült a gyötrelemben, amikor a halált várta 
napokon át, amenekvés legkisebb reménye nélkül. Mily 
rémes lehet néhány nap intenzív kínban, milyen hosszú 
testvéreim egy egész év a börtönben vagy több év fog-
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ságban. Akik hadifoglyok voltak Oroszországban 
~1-8 éven át, akik halálra voltak ítélve éveken 
keresztül és szinte csak csoda mentette meg az életü
ket, igen jól tudják, mi azl 

Hát még milyen hosszú egy egész emberélet, vagy 
egy egész évtized! Mennyi változik meg egy évszázad 
folyamán, mennyi politikai átalakulás, talán felfordu
lás, mennyi találmány, mennyi egészen új gondolko· 
zási, filozófiai irányzat vetődik fel. Milyen kevés em
ber az, aki egy egész évszázadot él át. Milyen hosszú 
azután egy évezred. Egy évezred alatt pl. új szigetek 
emelkednek ki a tengerből. A meglévő szigetek is át
alakulnak, a tudósok mondják, hogy pl. nálunk a Szent 
Margit-sziget is észak felől állandóan fogy és dél felé 
pedig növekszik és ezer év mulva - ki tudja - talán 
a Margit-híd alatt lesz. Amerika és Európa nem marad
nak állandóan ugyanazon distanciában. Ezer év alatt 
még a csillagképek is megváltozhatnak bizonyos fokig. 

Ezer év! Min megy keresztül az emberiség, mennyi 
háború, mennyi forradalom, mennyi tökéletes átalaku
lás. Ezer év! Mennyivel hosszabb ezer évnél az az ir
galmatlan nagy idő, ami alatt a mi földünk kialakult. 
Mennyi ezer év múlhatott el, míg az erdőségek kő
szénné meredtek, vagy hogy még messzebb vissza
menjünk, mennyi millió év folyhatott el, amíg abból az 
irtózatos nagy izzó gázgömbből végre megsürűsödtek 
a Napok, végre gömbalakúak lettek, végre az egyes 
bolygók is gömbalakot öltöttek, míg az univerzum 
más pontjain messze visszamaradt a fejlődés és még 
csak ködfátyolok mutatkoznak a színképelemzés előtt. 
Micsoda idők fognak elmúlni, míg a mi Napunk kiég, 
elfogy, míg az összes Napok kiégnek és új világok ala
kulnak a mai ködfátyolc,kból és azok is lassan kiég
nek. Ha az egész világmindenség egy rettenetes, ab
szolút, hideg és sötét temetője lesz egy elsüllyedt 
világnak. 

Ha ezek az irtózatos időperiódusok megszázszoro
zódnak, azokat ezerszer és milliószor rakjuk ki egymás 
után képzeletben, vajjon ez már az örökkévalóság? 
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Nem! Vajjon ez az örökkévalóságnak csak a fele? Nemi 
Vajjon a negyede, vajjon a tízezredrésze? Nem! Ez 
mind csak egy perc ahhoz képest s még mindig ugyan
annyi van hátra belőle, mint a kezdet kezdetén volt. 
ú, örökkévalósági Te szédítő eszme, ó, örökkévalóság, 
te mélység, te feneketlen óceán, ó, örökkévalóság' És 
én élni fogok, míg csak te ki nem merülsz l Élni fogok, 
amíg az örökkévaló Isten él! 

Es ha ilyen nagy dolog az örökkévalóság, még 
mennyivel több a boldog örökkévalóság! Lenni örökre 
- hatalmas eszme. De örvendeni, ujjongani, gyönyörű
ségben élni örökké - egyenesen szédítő, kápráztató 
gondolat! Udvözülni, felébredni e nyomorult, tökélet
len és kisszerű élet után, gondok és betegségek, nya
valyák és csalódások után. Felébredni egy új világban 
- s ebben az új világban felkiáltani, hogy ó, hát lehet
séges, hogy ennyi fény van, lehetséges ennyi öröm, 
ennyi szeretet, ennyi boldogság, és lehetséges, hogy ez 
mind az enyém, és lehetséges, hogy én itt maradok 
véges-végig mindig. Betér-e ez az öröm az én szívembe, 
nem pattan-e szét tőle, hiszen a szemern nyitva marad 
az ámuló gyönyörűségtőL hiszen a szívverésem meg
áll a bámulattól és örömtől. Azt fogod mondani: nem 
bírom Istenem ezt az örömöt, amit már az első perc
ben is juttatsz nekem! Micsoda boldog érzés az, hogy 
én üdvözültem és nincs többé gond és nincs többé 
veszély, hogy elkárhozom. Én már üdvözültem, azaz 
ezentúl tiszta leszek szeplő nélkül, erős leszek, gazdag 
leszek, bölcs leszek, megértő leszek, belelátok az Isten
ség életébe, az Istenség titkaiba, megtárulnak előttem 
azok a végtelen tárnák, amelyekből az Isten gazdag
sága, szépsége robajlik és patakzik elő végtelen ára
dattaL Lehetséges-e, Istenem, ennyi gyönyörűség egy 
percen belül? 

Mi is van itt körülöttem? Fény, szabadság, tiszta
ság, látás, szeretet. Itt vannak, akiket szerettem a Föl
dön, az édesanyám, akit régen eltemettem. Itt van 
talán az én jó kis gyermekem, nincs többé halál, ami 
elszakítson többé bennünket egymástól. Nincs többé 
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gyászzene, nincs többé lélekharang, nincs többé te
metői gyász, nincs többé "Circumdederunt". Mi min
den van itt? O, milyen árnyék ehhez képest mindaz a 
szépség, amivel földi életemben valapa találkoztaml 
Hisz az mind csupa tégla, cserép és hulladék ahhoz az 
alabástromhoz és kristályhoz és drágakőhöz és gyé
mánthoz képest, amivel itt betölthetern a vágyaimat. 
Hogy fogom szégyelni szinte, hogy valamikor annyira 
meg tudott ejteni, káprázatha tudott ringatni egy kis 
bíbor, selyem, ragyogás, arany, ezüst, egy virágszál, 
egy édes illat, egy bájos muzsika, egy kedves elragadó 
embertársam, vagy talán érzéki vagy művészeti, vagy 
akár természeti szépségek élvezetei 

Hogy fogok akkor mosolyogni mindezen: vala
mikor odalenn a Földön boldog voltam, ha hosszú, 
kemény munkanap estjén néhány negyedórát csendes 
családi körben békén tölthettem. Itt meg, itt meg nem
csak egyetlen csöndes estet, hanem egy estétlen és 
alkonytalan örök hajnal ígéretét látom telragyogni 
körülem. Míly boldog voltam a Földön, ha egy hű
séges szívre találtam, amely megértett engem és 
együttérzett velem, itt meg állandóan drágakövekként 
ragyognak körűlöttem a megértő, a szerető, a tiszta, 
a nemes szívek milliói, itt van mindenki, aki a világon 
valaha nagy volt és szép volt és hős volt és tiszta volt 
és krisztusi volt. Es ezek mind szerelnek engem és 
mind hozzám hajolnak, mind barátságos szavakat sut
tognak nekem, mind örülnek annak, hogy én is ilt 
vagyok velük. De mi is az az egymillió válogatott 
lélek? Egyetlen valaki van ott, aki millió válogatott 
léleknél édesebb és gazdagabb és megértöbb s ez pedig 
maga - Jézus Krisztus! Jézus lesz az én reggeli és 
déli és esti társam, Jézus lesz az én vigasztalóm, az 
én mesterem, az én orvosom, az én tanítóm, az én 
szülém, az én szerelmem, az én gondolatom, az én 
vágyam és az én véghetetlenül boldog beteljese
désem. 

Orökkévalóság, boldog örökkévalóság! Hát hogyne 
vetném bele én akkor majd magam hálacsordult lélek-

Bun~lw: Üsszt•gyiijlölt ruunlu'oi. X X. 22 
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kel ebbe az özönbe, a boldogság özönébe, ahogy 
a hal beleveti magát a vízbe, vagy ahogy a sas bele
vágja magát a napfényes ürbe, vagy ahogy egy marék 
vaspor beleragadtatná magát egy mágneshegy krá
terébe . . . J:s hogy fogok ott felkiáltani a zsoltáros 
szavával: mily kedvesek, mily édesek és gyönyörű
ségesek a Te sátoraid Erősségek Ura! Vágyódik és 
szétporlik vágyódásában az én lelkem a Te udvaraid 
után! Vágyódik? Dehogy, már nem is kell vágyódnia, 
itt van s inkább így kiált fel ismét a Szentírás szavá
val: Ime, ez az én házam, ez az én nyugvóhelyem, itt 
maradok és nem távozom innen örökké ... Orökké! 

Eddig csak az első pillanat szépségeiről gondol
kodtunk s most még az járul hozzá, hogy ennek az 
első pillanatnak a mámorító boldogsága megmarad, 
itt nem küldik az embert haza, mint ahogy a Földön 
egy szép gyönyörűséges ünnep, vagy mint egy gyö
nyörűséges mulatság végeztével szokás. Itt nincs vég, 
itt nincs záróra, itt nem mondják, hogy most már elég. 
Es ezt nem fogják mondani tízezer év multán sem és 
tízmillió év multán sem - hogy ilyen emberi araszos 
fogalmakkal beszéljek. Hanem itt azt fogják mondani: 
itt maradsz és ami az Istené, az mind a tiéd is. 

Vajjon nem fog-e belefáradni a lelkem egy ilyen 
örökkétartó, éjtszakátlan és téltelen és változatlan 
boldogságba? Nem, mert az Isten szépsége kimerít
hetetlen, mert az Isten nagysága, gazdagsága végtelen 
s azért minden perc új felfedezést hoz, minden nap 
új örömöt, minden év újabb meglepetést és mindez a 
változatosság addig tart, ameddig az Isten Isten 
marad. Vagyis - örökké. 

Izgat a kérdés: Van-e azonban nem boldog örökké
valóság is? Ehhez tudni kell, hogy nem megy az csak 
úgy magától, hogy az ember ezt az örök boldogságat 
kiérdemelje. Sajnos, maga Krisztus Urunk is figyel· 
meztet arra, hogy az emberiség többsége azon az úton 
jár, azon a széles, kényelmes úton, amely nem az 
üdvösség felé, hanem az örök kárhozat felé vezet. 
Ezzel is számolnom kell tehát? 
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Bizony, ez is lehetségesi Lehetséges ugyanis, hogy 
én, és lehetséges, hogy te, testvérem, az örök tűzben 
ébredünk majd fel. Hogy amikor egyszer, egyetlen
egyszer Jézussal szembe fogunk találkozni, ez az 
imádatos Jézus-arc elborulva, szamarúan s egyúttal 
villámot szóró szemmel fordul felénk és Jézus csak 
erre az egy szóra méltat bennünket: .,távozzál tőlem, 
átkozott az örök tűzre!" Uram, innen távozzam, ahol 
a fény van, a melegség, a boldogság, a szeretet van? 
Innen menjek el, ahol a jók vannak, a tiszták, a derék, 
a hűséges, a becsületes lelkek? Menjek el onnan, ahol 
búsan néz rám az édesanyám s azt mondja: fiam, én 
rólad nem is akarok tudni többé, mert én most már 
csak az Isten szemével látlak téged s az lsten téged 
pedig elátkozott! - Menjek el, távozzarn s én át
kozott legyek, távozzarn tőled, a boldogság forrásától, 
Istenétől? 

Távozzál tőlem, átkozott! Uram! jól mondod, én 
átkozott vagyok, de nem azért, mert Te átkoztál 
meg, hanem, mert most e pillanatban én is meg
átkozom magamat. Csakugyan, hogyan lehettem oly 
esztelen, oly könnyelmű, oly kegyetlen önmagammal 
szemben, hogy magam választottam sorsomat, válasz
tottam a boldogtalanságot a boldogság helyett. Vá
lasztottam a kínt, az öröm helyett, választottam a szé
gyent a dicsőség helyett, választottam az örök gyűlölet 
éjtszakáját az örök szeretet mennyországa helyett. 
Távozom, mert átkozott vagyok! 

Csakugyan Uram, engem elátkoz e perc, az élet, 
elátkoznak a szentek, elfordítják az arcukat tőlem, 
mert ők tiszták és én parázna vagyok, mert ők ön
feláldozók s a szeretet angyalai voltak, én pedig önző, 
fösvény, irígy, a felebarát szenvedésén nem könyö
rülő, valóságos ragadozó állat voltam. Kell, hogy el
vessenek engem, mert ők a hitbuzgalom leggyönyörűbb 
gyakorlásait élték, én meg ugyanakkor a jóra való 
restségben szinte elpenészedtem és a kisujjamat sem 
nyujtottam ki azért, hogy lelki kincset: magam örök 
boldogságát megszerezzem. 
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Valóban megérdemlem, hogy megvessenek, én, 
akinek az Isten a kegyelmeit csak úgy kínálta, szinte 
két kézzel pazarolta rám és én helyettük szennyes 
örömöket hajszoltam, akinek az Isten a hit világossá
gát és a legszebb vallást kínálta, én pedig ahelyett a 
sötétséget választottam! Akinek az Isten a tisztaságot 
kínálta s én a csillogó tisztaság helyett a fertöt válasz
tottam, az arany helyett sarat leltem, gyémánt helyett 
kormot, örök virágzás helyett választottam az örök 
zothadást. Valóban átkozott vagyok és távoznom kell 
Uram, Tőled, távoznom, de hová? Te ezt is megjelölöd: 
"Távozzál tölem az örök tiízre!" 

Az egyháztörténelem bőven szól a nagy japán 
egyházüldözésrőL Mikor Japánban már egy milliónyi 
katolikus élt, akkor rettenetes egyházüldözés tört ki, 
mely száz- meg százezrével gyilkolta a keresztényeket. 
Olvassuk ennek az egyházüldözésnek a törtenetében 
- akik pedig az 1925-iki Szentévben jártak Rómában 
és ott megnézték a missziós kiállítást, azok egy
korú képek ábrázolásaiból is láthatták -, hogy a 
japán keresztények számára a legbor:lasztóbb meg
próbáltatás az ungeni kénes tó volt, melynek vize állan· 
dóan forró. Ebbe az ungeni forró tóba bocsátották be 
csigaszerkezeten és kötélen a meztelenre vetkőztetett 
keresztényeket. Sokszor az apa volt kénytelen végig
nézni a családja tagjainak ezt a7. elevenen való meg
fözetését. A keresztényt bemártották d forró tó vizébe, 
egy perc mulva ismét kihúzták, majd ismét beeresz
tették és ismét kihúzták onnan. Néha visszavitték a 
börtönbe a szerencsétlen vértanút és heteken át főz
ték így a szó szoros értelmében, míg vé>gre lernállott 
a csontjukról a hús. Oly borzaszták voltak ezek a 
kínok, hogy a legtöbb keresztény legalább külszín 
szerint meg is tagadta a hitét, csakhogy megszabadul
jon ettől az irtózatos kínzásoktól és csak alig egy szá
zalék maradt hitéhez hű e rettentő szenvedésben. Még 
egy jezsuita provinciális is megtagadta a hitét. Igaz, 
hogy később megtért, ismét visszament kínzóihoz, 
ismét nyiltan vallotta az ő katolikus voltát és akkor 
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újra az ungeni tóba mártották, végül is vértanuként 
halt meg. Van egy névszerint is boldoggá avatott 
japán vértanunk is, aki pl. huszonötször megtagadta 
a hitét, de huszonhatodszor mégis hű maradt. 

Ez a borzalmas emlékű tó jár az eszemben, amikor 
a pokol borzalmairól olvasok a Krisztus evangéliumá
ban. Pedig itt csak forróvízről van szó s itt csak napok 
vagy esetleg hetek gyötrelmeiről van szó. Krisztus 
szavai szerint azonban tűzből áll az örök kárhozat és 
ez a tűz örökre izzik és a lelkek kínlódnak benne. Bor
zasztó csak elképzelni isi Szinte látom így emberies 
elgondolással - de elvégre nem tudok máskép gon
dolkozni, mint emberi képekben -, hogy ezeket a 
szerencsétlen halálraítélteket hogyan ragadják meg 
ezek az ördögök, ezek a pokoli hóhérlegények és 
hogyan tépik le róluk a sok cifraságot, rendjeleket, 
ékszert, finom fehérneműket, selymeket és bársonyt, 
tán még a koronát is a fejről! Hogy tépik le róluk és 
mennyire tiltakoznak és kétségbeesnek azok, hiszen 
tudják, mi vár rájuk és ki akar örömmel beleállni az 
izzó tűzbe? Fogják és betaszítják az égő tengerbe. 

Ungeni tó, te borzasztóan nagy tüzestó, az Isten 
méltóságát és szent haragját krisztusi formában ki
fejező rettenet! Hát ide is lehet jutnunk? Ide kell 
mennünk? El lehet ezt egyáltalán gondolni is? Orökre 
szenvedjek én, örökre tüzet szenvedjek, örökre égjek 
én kényes ember, aki itt a Földön egy percen túl sem 
birom ki csak a kisujjamat is megégető tűz fájdalmát? 
Hát még az egész testem . . . Hogyan lesz az, mikor 
reggeltől estig tűz, estétől reggelig tííz és évröl-évre 
tűz és évezredről-évezredre tűz! 

Ha nem Jézus mondaná, honnan venném a bátor
ságot én a nyomorult ember, hogy ilyen borzasztó igaz
ságokat állítsak eléd, testvérem! De mikor ezt Jézus 
oly borzalmas világossággal és egyértelműséggel 
mondja. Orök tűz! 

Talán van azonban ott is megtérés, talán van ott 
is belső vigasz? Jézus szava azonban az, hogy örök 
tűzzel és örök halállal büntet, ez pedig kereken ki-
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zárja ezt. Ez annyit jelent, hogy nemcsak testi szen
vedések vannak itt, hanem lelki tűz is. 

Belső tűz is égeti a kárhozottat örökké. Először 
is ott a szégyen tüze, hogy róla most mindenki tudja, 
hogy ö csak söpredék, elátkozott, az Istentől eltaszí
tott féreg. Micsoda szégyen! Másodszor az önvád belső 
tüze égeti. Az a borzalmas gondolat, hogy nem az 
Isten az oka, nem is az emberek, nem lehet másra fogni 
s mentegetőzni, mert én magam vagyok egyesegyedüli 
oka, hogy én most itt vagyok. Pedig aránylag mily 
könnyű lett volna megtérni, jóvátenni eddigi életem 
rosszaságait, mily könnyű lett volna a bűnbánat útján 
akár a szentek közé is emelkedni l Ha azonban mégis 
idejutottam, ezért csak a magam homlokát és mellét 
verhetern örök kétségbeesésset 

Harmadik belső tűz a menedéktelen, a kilátástalan 
jövő tudata. Úh, hiszen ha a pokolban úgy ezeréves 
szenvedés után még egyszer meg lehetne térni és még 
egyszer el lehetne jönni missziós szentbeszédre s gyó
násra, vagy lelkigyakorlatos beszédekre. Ha még egy
szer egy gyóntatószéket lehetne látni s még egyszer 
azt a lila stólát, ami a krisztusi bűnbocsátó hatalom 
jele! Ha még egyszer hallani lehetne azokat a minden
ható szavakat, azokat a halott-támasztó szavakat, hogy 
szegény bűnös "én téged feloldalak az Atyának és a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében", - mily szívesen 
elviselnénk akár ezerévi poklot, égetést, szégyent is, 
csak ezer év multán legyen még egy öt perc, amikor 
visszamehetünk a Földre és megtérhetünk és bűnbána
tot tarthatunk, mint a pokolbeli dúsgazdag kérte Lá
zártól és Ábrahámtól. Vagy ha ezer év multán nem, 
hát akár százezer év multán is, de csak volna remény. 
Nincs remény! "Hagyjatok fel minden reménnyel ti, 
akik ide beléptek!" Ez van írva Dante poklának kapu
jára. Ez nem költői mondás, ez a jézusi piramidális 
isteni kijelentésének csak költői alakba való öltöz
tetése. 

Mentegetődzem? Ott álljak elő védekezésekkel, 
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ahol nem segít többé a protekció? Igy szóljak az Orök 
Bírónak, amikor az örök kárhozatra akar ítélni: 

-Uram, én nem tudtam, miröl van szó! A Bíró 
azt fogja felelni: 

- Nem tudtad? Hiszen minden katekizmusban 
benne van, minden evangéliumban benne volt, minden 
prédikációban hallhattad! 

- Jóságos Istenem, Uram, csakhogy én nem jál 
tam prédikációra l 

-Nem jártál? -dörgi vissza az úr. - Pedig én 
azt mondtam az én papjaimról, hogy "aki titeket hall 
gat, engem hallgat!" Tehát a te bűnöd, ha nem hallgat
tad öket. 

- De nekem sok más gondom és dolgom volt ... 
- Gyermekem, ha neked minden földi szórakozás 

fontosabb volt, mint a saját örök üdvösséged és kár
hozatod ügye, magadra vess! 

- Könyörülö Istenem, nem tehetek róla, mert en
gem úgy vezettek, engem ragadott a társaság, amely 
nevetett mindezen. És azt mondták nekem: pokol? 
Ugyan, hogy lehet pokolról beszélni a XX. században. 

- Igen? Csakhogy én szabad akaratodra bíztam 
és ha ragadhatott rád a rossz, miért nem ragadt rád 
a jó is? Miért emlegeted most, hogy én ,.könyörülő 
Isten" vagyok? Elfelejted, hogy én szent és végtelenűl 
igazságos is vagyok? Hogyan lehet pokolról beszélni? 
Majd megtanulsz te beszélni róla nem a XX. század
ban, hanem a húszmilliomodik évezredben is. Ti nevet
tetek azon, amit én tanítottam? Vajjon madárijesztő 
vagyok-e én csupán és ha én szólok, azon nevetni kell? 
Majd most én kacagok a ti pusztulástokon. Az Irásban 
is így mondja az úr fenyegetöen. 

- De ha a többiek is így tettek Uram, finom tár
saság, okos emberek, művelt hölgyek, kegyelmes 
asszonyok és méltóságos urak ... 

- Azok is így tettek? - válaszol az igazságos 
úr. - Igy tettek? Igy éltek, akkor ök is idejönnek és 
ök is elveszik az ö mulasztásaik büntetését. 

Ez a párbeszéd nagyon is emberi, pedig mennyi 
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bizonyosság van benne! Itt a pokolban nincs már 
menekvés, nincs mentegetődzés vagy kibúvó, erre 
most kell gondolni, most kell a menekvést ke
resni. Tudod, hol van most a menekvés? Mert 
most csakugyan van még menekvés, most Jézus 
osztja, Jézus kínálja a menekvést, még nem
csak spórolósan, szűkmarkúan, hanem széles gesz
tussal, ahogy egykor a keresztfán függött, kitárt 
karral. Oh Jézus, én most megértem, hogy miért kel
lett Neked Isten létedre keresztfát és halált szenved
ned, miért nyujtod ki a két karod és két kezed reggel
től estig és kiáltod a néped felé: "szomjúhozom!" 
Szomjúhozlak titeket emberek, szomjúhozlak téged 
szerencsétlen gyermekem, szomjúhozom a te lelked 
megmentését, szomjúhozom a te örök üdvösségedet, 
nézd, ezért kellett nekem, az lsten fiának meghalnom, 
hogy legalább ebből értsd meg, micsoda irtózatos nagy 
dolgokról van szó, milyen nagy dolog a te lelked és 
milyen nagy dolog az örökkévalóság. 

Az örökkévalóság gondolatát oda kell tehát írnunk 
az életünk programmjának a legtetejébe. Ez legyen a 
mottó és ez legyen a refrain: Minden dolog annyit ér, 
amennyit az örökkévalóság szemszögéböl ér. Ha baj, 
ha gond, ha szégyen, ha gyötrelem ér, ha térden kel
lene csúsznom is az üdvösségemért, végig a Körúton 
a Boráros-tértől a Lipótvárosig, akkor is meg kellene 
tennem. Es ha koplalnom kell és ha az utca csator
nájában fogok éhenhalni a lelkemért, és az örökké
valóságért, még mindig jól jártam, még mindig gazdag 
vagyok, még mindig boldogabb vagyok, mint az, aki 
autón jár és ezer és ezer holdakat vall a magáénak és 
bankokat épít és színházban és moziban szórakozik és 
kiüríti a Föld minden gyönyörűségének a kelyhét, de 
a lelkét elveszti s az örökkévalóságra nem szerez be
lépőjegyet. 

Jézus! a Te két kiterjesztett kezed, a Te kitárt 
karod, a Te megtörő, haldokló szemed és a Te utol
jára is felém dobbanó haldokló szíved önt belém 
bizalmat. Ha eddig elfeledkeztem arról az útról. amely 
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Tehozzád vezet, most jövök és belevetem magam a Te 
karjaidba, Jézus! Ezentúl az örökkévalóságé leszek, 
Jézusi Ezentúl az Istené leszek, Jézusi Ezentúl a Tied 
leszek, Jézusi 

A halcU. 

Az élet értelmének veleje az örökkévalóságban 
van. Az örökkévalóságból értjük meg csak igazán, 
hogy mit jelent ez az élet. Ennek az életnek csak ak
kor van értelme, ha mint az örökkévalóság váróter
mét és előkészítő iskoláját fogjuk fel. Ennek az élet
nek az ad értéket, hogy ha boldog örökkévalóságot 
nyerünk általa s viszont ennek az életnek minden ér
tékét tönkretette, hogy ha egy boldogtalan örökké
valóság felé vezet. Arra is rámutattam, ami bár na
gyon magától értődőnek látszik, mégis időszerű han
goztatnunk, hogy a mi örök sorsunk a mi kezünkbe 
van letéve. 

Az lsten mindenkit meghívott az örök boldog
ságra s mindenkinek megadja a módot is arra, hogy 
az örök boldogságot elérjük. Mi nem valljuk azt a fel
fogást, ahogy ezt a Pesti Hírlap szereti állandóan hir
detni a katolikusok bosszantására, hogy az Úristen 
"eleve elrendeléssel" r predesztinációval dolgozik és 
az emberiség egyrészéről öröktőlfogva kimondta, hogy 
te akár a fejed tetejére is állhatsz, akkor is elkárho
zol; a másik feléről pedig kimondotta, hogy te bármit 
csinálhatsz, úgyis üdvözülsz, mert én azt eleve így 
rendeltem el. Ti üdvözülni fogtok, ti pedig elkár
hoztok! 

Ilyen szörnyü ideát a mi keresztény lelkünk nem 
bír el Hogy az Isten a mi érdemeinktől függetlenül, 
a mi közremüködésünktől függetlenül és nélkülünk 
előre elrendelte volna, hogy üdvözülünk-e vagy el
kárhozunk és a szabad akarattól voltakép megfosztott 
volna bennünket, - ezt a mi keresztény életfilozó
fiánk nem fogadhatja el. Hiszen akkor illuzórius volna 
az evangélium, ahol Jézus azt mondja, hogy az Orök 
Bíró a jókat nem azért fogja a mennyországba vinni, 
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mert eleve úgy rendelte el, hogy üdvözülni fognak, 
- hanem "mert éheztem - úgymond - és ti ennem 
adtatok, szomjúhoztam és ti inni adtatok". Egyszóval 
azért, mert jók voltunk és mert jót cselekedtünk és 
mert Jézus törvényeit buzgón betartottuk. 

A másik fél el fog kárhozni. Miért? Nem azért, 
mert ,.eleve elrendeltetett" r hanem "mert éheztem és 
nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok 
innom!" Vajjon majd a kárhozottak tiltakozhatnak-e és 
óvást emelhetnek-e és mondhatják-e majd: Uram, de 
hát eleve el volt az rendelve és épp Te rendelted így, 
hogy ne adjunk neked enni; mi igazán nem tehetünk 
róla, mert hiszen mi úgy voltunk erre predesztinálva, 

Valóban az evangélium illuzóriussá válnék ebben 
a felfogásban. Szóval bánnennyire magától értetődő
nek látszik is, bármennyire kirí szinte az evangélium
nak és az apostolok leveleinek minden részéből, még
sem időszerűtlen hangoztatni, hogy az lsten minden 
embert az üdvösségre hívott meg s mindenkinek módot 
is ad rá: a zsidóknak is, a pogányoknak is az Isten 
valamely formában módot ad arra, hogy üdvözűljenek 
s aki nem üdvözül, az mindig csakis a saját hibájából 
nem üdvözül és kizárólag a maga hibájából kárhozik el. 

Testvéreim! E szerint az örökkévalóság az a mér
ték, amelyen az életünk, a cselekedeteink, az egész 
viselkedésünk erkölcsi értékét le lehet mérni. Az 
örökkévalóság gondolatát pedig elmélyíti bennünk a 
földi élet rövidségének, mulandóságának és bizony
talanságának a megfontolása. Fordítsuk a Jó Isten ke
gyelmével a figyelmünket erre a megrázó és mégis 
felemelő igazságra és az élet mulandóságára. 

Tudjátok-e, ki a világon a legnagyobb úr? Tud
játok, ki a világon a leghatalmasabb katona? Tudjátok, 
ki a világon a legdiadalmasabb birkózó, ki a legkor
látlanabb diktátor? - A halál. es nem teszünk rosz
szul, ha gyakran és mélyen elgondolkozunk a halál
ról és annak a közeledtéről. 

Mire jó ez? - Először is arra jó, mert ha az éJe
tünk tele van szenvedéssel, akkor a halál gondolata 
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dolata annyit jelent, hogy ember, bízzál, nem tart már 
soká, közeledik a megváltásl - Ha pedig életünk 
nagyon is könnyű, nagyon is élvezetes, nagyon is tele 
van e világi szórakozással, örömmel, - akkor a halál 
gondolata figyelmeztessen bennünket is, mint a régi 
egyiptomi fáraókat, akiknek a lakomáin az asztal kö
zepén mindig ott volt egy halálfej; igaz, ők csak azért 
használták, hogy annál jobban siessenek élni. 

Minekünk a jó sorsban azért jó a halálra gondol
nunk, hogy józanok maradjunk, okosak maradjunk és 
eszünkbe tartsuk, hogy nem ez a földi élet a végcél, 
nem a test és annak az élvezetei a fontosak, mert a.z 
elmúlik gyorsan és visszavonhatatlanul. 

A halál rettenetesen nagy úr. Tudjátok, hogy 
mindennap leüt, lebunkóz, lekaszál vagy 140.000 em
bert? Borzalmas szám! Despota, aki naponta 140.000 
embernek az életéből él. Száznegyvenezer ember! Hi
szen akkor egy hét alatt végezhetne egész Budapest
tel, egy év alatt a halál elvisz a földről ötven-hatvan
millió embert, annyit, amennyi volt a régi Ausztria
Magyarország összeveve, amennyi Spanyolország és 
Franciaország összevéve! 

Tudjátok, Budapesten melyik a legnépesebb ke
rület? A Józsefváros? Nem. Az Erzsébetváros? Nem! 
A Terézváros? Nem. - A legnépesebb kerület a név
telen kerület: a temető, a budapesti temetők össze
sége. Ott sokkal több ember lakik a föld alatt, mint 
ahány ember nyüzsög és mozog a föld felett. A Lánc
hídon sokkal több ember ment át, aki már halott, mint 
ahány él. Borzasztó úr a halál. A kaszája suhan Alasz
kától a Tűzföldig, Grönlandtól a Fülöp-szigetekig, 
megjelenik a palotákban, megjelenik a kunyhókban! 
Fehér ember, sárga ember, fekete ember, vörösbőrű 
ember, visz mindenkit, akit csak akar. A halál rette
netes nagy úr, illik gondolni rá, illik számolni vele. 

A halál azonfelül roppantul kíméletlen úr is: nem 
tesz különbséget ember és ember között, nem nez1, 
hogy ki okos, ki szép, ki egészséges, kire van még 
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szükség abban a kis familiában, kire van szüksége 
még az egyházmegyének, vagy az egész emberiség
nek. Kire volna szüksége a tudománynak, a művé
szetnek. 

A halál kíméletlen! Fejedelmeket tép le, ránt le 
a trónról. Egy Nagy Sándor, egy Julius Caesar, egy 
XIV. Lajos, egy Napoleon nem imponáltak neki, ő 
valamennyit letépte a trónról s magával vitte a mélybe, 
a sírba. Neki nem imponáltak a tudósok: egy Ariszto
telesz és Cicero, egy Pláton, egy Aquinoi Szent Tamás, 
egy Ágoston, egy Pázmány, egy Prohászka! A temp
lom szászékéről megérintette a nagy fehérvári püspök 
vállát s abban a pillanatban a szó elakadt a beszéd 
mesterének ajkán. Akit ő megérint, az a halál fia. 

Nem kíméli a művészeket, az ünnepelt színésze
ket és színésznőket, nem kíméli a zeneszerzőket, a 
költőket. Egy Dante, egy Petrarca, egy Shakespeare, 
egy Goethe, egy Schiller, egy Petőfi, egy Arany ... 
mind, mind az övé, nem kíméli a fiatalokat, nem kí
méli az öregeket, nem kíméli a szenteket és nem kíméli 
a gonosztevőket, nem kíméli a gazdagokat és nem 
kiméli a koldusokat. Nem kimél papot és világit, nem 
kímél délceg katonát és kérgeskezű munkást, nem 
kímél bíborba öltözött fejedelmet és kisleánykát, nem 
kímél senkit és semmit, pusztít, kaszája suhan és 
rendre hullnak alatta az emberek. 

A halál kíméletlen nagy úr, de azt is mondhat
nám, a halé;il szeszélyes úr. A halál nem kérdezi, ki 
unta meg az életet; nem kérdezi, kinek volt már elég. 
Nem kérdezi, ki szeretne már elmenni, még azt sem 
kérdezi, hogy ki van készen, kinek van a lelke rend
ben, ki lépheti át bátorságosan a küszöböt, amelytől 
függ az örök sorsa és ahonnan nincs visszatérés. 

A halál szeszélyes voltát úgy képzelhetném, mint 
valami láthatatlan szörnyeteget, egy láthatatlan feje
delmet, aki itt jár az utcákon, a körutakon, szertenéz 
s itt is kiszemel magának egy áldozatot, ott is, vagy 
ha tetszik, mindenkit. Ráint az utcán az emberekre: 
te holnapután jössz velem, te tíz év múlva, te még ma 
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éjszaka! A halál szeszélyes despota. Néha hosszú elő
készületek után jön, hosszú betegség, kínzó sorvadás 
után, néha gyorsan jön, párnapi betegség, rosszullét 
után, néha egészen hirtelen jön - megérint valakit és 
annak megdermed a szíve, megáll az érverése. Akit ő 
megérint, annak a kezéből kihull az ásó és a kapa, 
a szerszám és a toll, kihull a piperecikk és az ékszer. 
Kihull a kés és a villa és a kanál. Akit ő megérint, 
annak megüvegesedik a szeme, elakad a nyelve, kihűl 
a teste és bomlásnak indul egész szervezete. 

Oh, halál, mily szeszélyes is vagy tel 
Szeretne akárhány haldokló felkiáltani: halál, ne 

bánts, hiszen apró gyermekeim vannak, ha én elme
gyek, ki gondozza őket! - A halál kacag és kaszál. 
Szeretné az ember azt mondani: halál, állj meg, ha 
én meghalok, mi lesz a feleségemmel, mi lesz öreg 
édesanyámmal, apámmal, halál, ha te elvisze), pótol
hatatlan ür támad mögöttem! - A halál kacag, suhint 
s az életnek vége. Vagy azt is szeretné a megérintett 
mondani, hogy várj még egy napot, csak öt percet, 
hogy gyónni menjek, hogy bánatot indítsak a bűneim 
felett, hogy kibéküljek az én mindenható Istenemmel, 
akit eddig elhanyagoltam, akit eddig súlyosan meg
bántottam, halál, még nem vagyok készen! De a halál 
kacag, kaszája sujt és a készületlen lélek eltávozik 
a földről. 

Rettenetes ez a szeszélyes nagy úr! 
A halál végül a legradikálisabban, a leggyökere

~ebben romboló és rabló és pusztító nagy úr. Mit nem 
vesz el tőled, testvérem?! A halál elveszi először is 
a vagyonodat. Te Krőzus, te Rockefeller, te Rothschild! 
Abban a pillanatban, amikor a halál rád tette a kezét, 
te egy krajcár felett nem rendelkezhetsz többé, abban 
a percben neked nincs már várkastélyod, nincsenek 
yachtjaid, nincsenek palotáid, nincsenek nyaralóid, 
semmid sincs s ha nem voltál Krőzus, ha szegény em
ber voltál, azt a keveset is elveszi, ami a tied volt. 
Azt a pár rongyos kis öltözet ruhát, azokat a szegé
nyes bútordarabokat, azt az utolsó pár emléket, e2y 
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elfakult koszorút, vagy egy megsárgult kis emlék
képet, mindent-mindent. Nem marad ve1ed a koporsó
ban más, mint egy kereszt és egy olvasó, ha ugyan 
van neked. 

A halál elveszi vagyonodat. Elveszi, elrabolja ke
servesen kiharcolt vagy mások félretolásával ki
könyökölt földi pozíciódat Mi voltál? - Előmunkás! 
-Más jön a helyedre és te már nem vagy az. - Mi 
voltál? - Miniszteri tanácsos! - Jön a következő és 
te már nem vagy miniszteri tanácsos! - Mi vagy, mi 
voltál? - Művészl - Nem számít többé, nincs többé 
hírneved, egyetlen taps nem fog többé elhangzani a 
tiszteletedre, a te művészi nagyságodat senki többé 
nem fogja csodálni! Félre, el veled az ócskáshozt -
Mi voltál?- Tudós! Egyetemi professzor! Akadémikus 
és nem tudom még mi. - Tévedés, most már nem vagy 
semmi, a doktori diplomádat felakaszthatod, a dísz
oklevelek, vagy a kitüntetések, most mind a lomtárba 
mehetnek. Te most már nem vagy senki és semmi és 
ha mégoly tudós voltál is, most már azt sem tudod, 
hogy kétszer kettő mennyi. Elrabolja a poziciódat az 
életben, elrabolja a rokonokat, a barátaidat, mind! Itt 
a földön sokan ismertek és ismernek, vannak jó
barátaid s van családod. Nézd, azokat mind-mind letépi 
a szívedröl a halál, egy sem megy utánad a sírba, ei 
kell válnod tőlük. Némelyik már te előtted meghal. 
Mindenkitöl, a feleségtöl, a férjtöl, a legjobb gyer
mektől, a leghívebb baráttól, a hódolóid s tisztelőiri 
nagy köréből és mindenki közül kitép s kiszakít a halál. 

Micsoda borzalmas, gyökeres irtó munkát végez 
a halál nemcsak a környezetedben, nemcsak a vagyo
nodban, nemcsak a poziciódban, hanem saját tested
ben is. A testedet is elrabolja, a kezedet, a fejedet, a 
húsodat, az izmaidat, az idegeidet, az érzékeidet Úgy-e, 
testvér, most látsz? J:n rád nézek és te énrám. Ezt a sze
met, amivel egymást látjuk, el fogja lopni a halál. Hal
lod a hangom, mert füled van. .Ezt a fület el fogod 
veszíteni, elrabolja a halál. Az idegeinket úgyszólván 
egyenként megtompítja, elpusztítja. 
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A halál kiöl és megfoszt mindentől, amit testi 
vonatkozásban a mienknek nevezhetünk. Erős vagy, 
úgy-e? Szép vagy, elragadó, szeretsz a tükör előtt 
állni? Egészséges vagy, tele életkedvvel és életöröm
mel, gazdag vagy, müvelt vagy, sok nyelvet beszélsz, 
sokat tanultál, sokat tudsz, elmés társalgó vagy, híres 
ember vagyi Mind semmi, a halál mindentől megfoszt 
és ne gondold, hogy csak akkor kezdi ezt a kitosztó 
munkát, amikor már leterített a halálos ágyadra, hanem 
megkezdi ezt a testi pusztítást már az életedben. Há
nyan köhögnek jobbról-balról körülöttem. Ez már a 
halál jele! Hánynak van ez vagy az a betegsége! Hátha 
már benned van a csira, az a csira, amely a halálod 
okozója lesz· és ha külön betegséged nincs, akkor is a 
kor maga is betegség és ebben a betegségben mind
nyájan benne vagyunk és napról-napra mindjobban 
beleesünk. A tízéves gyermek még nem érzi, de ő ls 
voltakép mindennap meghalásra készül, mindennap 
meghal az életéből egy nap s núnden nappal közelebb 
jut a sírhoz s lassanként a komoly halálfej kezd job
ban és jobban kiverődni a fejünk külső megjelenésé
ben is. A haj elfehéredik, ráncokba szedődik az arc
bőr, mintha már lehullni akarna. Az emlékezőtehet

ségünk kihagy, a temperamentumunk, a bátorságunk, 
az energiánk fogy és évről-évre jobban kezdünk hason
lítani ahhoz a formához, ahogyan majd éveken át a 
sírban fogunk pihenni! 

Micsoda rabló a halál! 
Most még van ajkam, még van nyelvem, még van 

szemern és szám, de mi lesz ezzel, ha meghalok. Egy 
évvel, félévvel a halálom után hol lesz ez a szem, hol 
lesz ez az ajak, hol lesz ez a nyelv, hol lesz ez a szív 
és hol lesznek ezek az ujjak. 

O, ha egyszer a halál meg akarná mutatni az ő 
rettenetes pusztításait és megelevenítené a temetőt! 
Ha egyszer a halál parancsára kiszállnának a sírokból 
az eltemetettek s hosszú halotti fátyolban végigsuhan
nának egy este, vagy verőfényes délben Budapest 
utcáin s felsiklanának a lépcsőkön és bekopogtatnának 
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a lakásokba a palotákba és a pincékbe s mindenütt 
csendesen, szó nélkül megjelennének és mindegyi
künkre ránéznének azzal az ö szemnélküli koponyá
jukkal és az ö izommentes és hangszalag nélküli tor
kukkal mintegy ránk kiáltanának és azt mondanák: 
ami én vagyok, az leszel te is, mert ami te vagy, az 
voltam én is! Micsoda megrebbenés volna menten! 

Amikor temetünk, felhangzik az Egyháznak az d 

régi, csodaszép és szívettépö korál ja, ami ·így kezdő
dik: "circumdederunt me, gemitus mortis, dolores 
inferni, circumdederunt me!" A zsoltárokból van 
összeállítva: "körülvettek engem a halál nyögései és 
az alvilág gyötrelmei körülvettek engem". Mindenkit 
mélyen megráz a Circumdederunt-nak ez a gyönyörú 
hatalmas melódiája. De mi lenne, testvéreim, ha egy
szer megelevenednének a halottak és a temetök lakói 
maguk énekelnék el egyszer hatalmas gyászkarban 
valamennyien a Circumdederunt-ot? Az élők egész 
világa hogy megreszketne bele! "Körülvettek engem ö 

halál nyögései és az alvilág gyötrelmei körülvettek 
engem" ... 

Halál! Te csakugyan borzasztóan nagy, letagad
hatatlan és elvitathatatlan tény vagy. Halál, te nem
csak másoknak szólsz, hanem nekem is, hiszen nemcsak 
a többiek halnak meg, hanem mi is meg fogunk halni 
mindnyájan, köztük én is és engem ez érdekel inkább. 
Mikor? Nem tudjuk: nappal-e, éjjel-e. Hosszú betegség 
után, hirtelen-e? Nem tudjuk. Felkészülve-e, vagy 
készületlenül? Nem tudjuk, de amilyen igaz, hogy van 
mai nap, olyan igaz a halálunk napja is. Amilyen bi7.· 
tos, hogy most lélekzünk, époly biztos, hogy e lélek
zetvételünk egyszer meg fog állni. Amilyen biztos, 
hogy a szívünk most ver, époly biztos, hogy ez a szív 
egyszer fáradtan utolsót is fog dobbanni. Nekem is meg 
kell halnom, neked is meg kell halnod s ha tagadod is, 
ez ugyan nem változtat rajta. Ha kacagsz a halál gon
dolatán és azt mondod: dehogy megyek én a Bazili
kába lelkigyakorlatra, hisz ott olyan kellemetlen dol
gokat beszélnek. Halál? Ugyan, mit érdekel engem 
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most a halál! :erdekel a mozi, a színház, érdekelnek a 
legújabb regények, érdekel ez a kislány, érdekel ez n 
fiú, érdekel sok minden, de halál? Mi közöm nekem a 
halálhoz? Hiszen élek még s kacag ón szép az élet, 
minek zavarjam a halálra való gondolással? ... 

Szerencsétlen ember! Szerencsétlen fiú, szeren
csétlen leány! Hiszen a halál téged is eljegyzett már. 
A halál odaírta bélyegét a homlokodra, a halál rád is 
leselkedik és nem tudod, hogy nem jön-e el nagyon is 
hamari Talán már ma, talán ma éjjel, talán holnap ... 

Emlékezzetek, tavaly ilyenkor cédulákat osztot
tunk ki azzal a szándékkal, hogy bizonyos katolikus 
ür.nepélyekre meg tudjuk hívni azokat, akik ott fel
iratkoznak. Már nem is tudom, mikor küldtük el eze
ket a meghívókat s megijedtünk, hogy mennyi jött 
vissza azzal, hogy a címzett meghalt. Tehát akik tavaly 
itt voltak s akiknek tavaly is azt mondtam: vigyázz, 
mert nem tudod, hogy jövőre ilyenkor életben leszel-e 
azok közt bizony akárhány odalenn fekszik a sírban, 
a lelke pedig odatúl van az Istennél. 

Testvéreim! Ha van igazság, amit illenék minden
nap az eszedbe juttatni, hát ez az: te nem lakol örök· 
bérletben itt a földön, téged itt nagyon hamar kitehetnek 
állítólagos öröklakásodbóL Téged itt nagyon is hamar 
kilakoltathatnak és a palota vagy kunyhó helyett kapsz 
egy igazi öröklakást, legalább is az utolsó ítélet nap
jáig és ez a lakás nincs 2 méter hosszú sem és ninc~ 
fél méter széles sem ... A koporsódat 

Akármilyen borzalmas is ez az igazság, az életnek 
e:.:: a rövidsége, az életnek ez a bizonytalansága, akár
milyen rémkép is a halál, azért mégis azt mondom, 
a haláltól csak annak kell félnie, aki nem tudja, ki
csoda Jézus Krisztus, vagy pedig elutasítja magától 
Jézus kegyelmét. 

A halál - mégis azt mondom - minden borzal
massága ellenére is nagy jótétemény. Jótétemény? De 
mennyire! Jótétemény nemcsak azokra nézve, akik 
szenvednek és várják, bár már inkább meghalnának, 
csak ne kelljen tovább szenvedniök. Jótétemény nem· 
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csak abban az értelemben, hogy a buzgók előtt meg
nyitja a mennyország kapuját. A halál jótétemény 
már azért is, mert az embereket nem engedi elkorcso
sodni, nem engedi a földhöz tapadni, nem engedi a 
porba-sárba merülni. 

Ha nem volna halál, hány ember nem is törődnék 
az Istennel, nem is törödnék a lelkével. Csak legyen 
ennivalója, csak legyen szórakozása, csak legyen mu
latsága, akkor ö Isten nélkül, lélek nélkül, mennyország 
nélkül is nagyon jól megvolna itt a földön, megvolna 
itt a porban. 

A halál mutatóujjl A halál rámutat arra, hogy 
nem vagyunk a por és a sár gyermekei, hogy nem 
azért születtünk csak, hogy együnk-igyunk. A halál 
rámutat arra, hogy kell lenni az életnek magasabb 
értelmének is, hogy kell lenni egy felsőbb dimenzió
nak. A halál azt mutatja, hogy mert a földi élet hama
rosan összeomlik, az Isten tehát nem a semminek 
teremthetett minket, hanem kell lenni egy igazabb 
életnek, egy örök, egy szebb, derűsebb, tökéletesebb 
egzisztenciának, kell lenni egy boldog új világnak, kell 
lenni egy mennyországnak. 

A halál továbbá nem is olyan nagyon borzalmas, 
mert csak annak borzalom, aki maga hibás benne 
A halál borzalmától nem kell félnie annak, aki ki tudja 
húzni a halál fulánkját. Mert miért és kinek borzalmas 
a halál? Csak annak, aki minden vágyát, szerelmét, 
reményét erre a földre építette, akinek nincsenek 
magasabb ambíciói, vágyai, mint a matéria, az érzéki, 
testi élet! Aki nem tud magasabbra szárnyalni, aki 
nem tudja Jézust megérteni, aki nem tud örök gondo
latok magasságába emelkedni, aki nem tud vágyódni 
az Isten látása után, hanem mint az oktalan állat, csa~ 
a földnek él, annak a halál bizony borzalom, bizony 
abszolút rossz és értelmetlenség. 

Aki azonban Jézus Krisztusban hisz és Jézus paran
csait mindenben híven követi, vagy amennyiben e pa
rancsok útjárólletért volna, a bünét őszintén megbánJa 
és Jézus Krisztushoz visszatér, aki Jézusban bízik és 
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Jézusban él, annak a halál nem borzalom, nem rette
net, nem rémkép és nem kétségbeesés. A:z. ilyennek a 
halál boldog kapunyitás, annak a halál bevonulás a 
paradicsomba, annak a halál nem elalvás, hanem fel
ébredés, felébredés Jézus kebelén, felébredés az örök 
boldogság, az örök fény, az örök szeretet, az örök 
együttlét édenében azokkal, akik az életben szintén 
szerették az Istent, akik tiszta, nemes, vallásos és 
erkölcsös keresztény emberek voltale 

Akiben tehát van hit és aki a hit szerint él, az 
nem szokott félni a haláltól. · 

Én már sok olyan embert láttam meghalni, aki a 
halált úgy vette, mint egy egyszerű kis tavaszi kirán
dulást, aki mosolygott a halállal szemben, aki várva
várta a halált, aki azt mondotta, mint egy haldokló 
fiatal leány itt Pesten: "gyerünk már, gyerünk, Jézus 

. l" var. 
Hány ezer, hány tízezer, hány millió lélek halt 

meg már így! Hány ment át az örökkévalóságba nyu
godt hittel, boldog bizalommal, lelkendező, örvendező, 
szinte türelmetlen szeretettel azok iránt, akik és ame
l y ek a halál kapuján túl várják a lelket. 

Testvéreim, éljük bele magunkat nagyon is az 
örökkévalóság gondolatába, legyünk nagyon nagy 
barátságban az úr Jézus Krisztussal, forduljunk el min
den hitbeli ingadozástól, minden erkölcsi gyöngeség
től. Forduljunk el a hamis Istenektől, amelyeket eddig 
imádtunk, törjük össze a bálványokat, amelyeket 
magunk elé állítottunk. Fogadjuk szívünkbe, de egész 
lélekkel Jézus hitét, Jézus kegyelmét, Jézus szeretetét. 
Gondoljunk sokszor arra, hogy nem e Föld gyermekei, 
hanem egy örök élet várományosai vagyunk s akkor 
ránknézve a halál nem borzalom lesz, hanem édes 
reménység, amely felé nem rémülettel közeledünk, 
hanem boldog bizakodással. 

Egyszer azt olvastam, hogy valaki, egy nagyon 
komoly ember, egy nagyon mélyen vallásos ember az 
egyik barátjának névnapi ajándékul - egy halálfőt 
küldött e rövid magyarázó levéllel~ "Gondolj rá, nézz 

23"' 
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rá mindennap erre a halálfőre és akkor mindig tiszta 
és nyugodt lesz az életed." 

Testvéreim, ne haragudjatok meg, ha én most be
fejezésül szintén ajándékot, emléket adnék nektek, 
mégpedig egy -- halálfőt Mindenkinek ezennel egy 
halálfőt nyujtok át. Az a halálfő itt van. Látni akar
játok? Magatokkal hoztátok. Azok a halálfők itt me
rednek rám, azok a halálfők ma még P.lnek s a válla
tokon viselitek őket. Igen, ez az élő fej voltaképpen 
nem más, mint leendő halotti koponya, halálfejl Vélla
hányszor megérinted, valahányszor mosakodsz, vagy 
fésülkődől vagy a tükörbe nézel, gondolj arra: ez 
pedig halálfő, mert ez a hús, ez az izomzat, ez az ideg
zet le fog hullni róla. Pár év még s mint csekély kis 
por és hamu ott fog feküdni a koporsó alján. Ez a 
csont azonban ott lesz még talán húsz-harminc évig. 

Erre a halálfejre akarok gondolni s épp azért soha
soha a testet nem fogom oltárra emelni. Nem az lesz 
a fő, hogy minő ruhában járok, nem az lesz a fő, hogy 
milyen élvezeteket szerzek magamnak, nem az lesz a 
fő, hogy milyen édes kedves suttogást hallgatok, nem 
az a fő, hogy milyen emberi szépséget látok, nem az a 
fő, hogy milyen örömök viharzanak át a szívemeu. 
Nem a test a fontos, hanem csakis a lélek. A lélek, 
amelyet nem lehet megölni, a lélek, amely el is 
hibázhatja az életét, el is tévesztheti a célt. 

Elhibázott élet. 

Amiket eddig mondtam, ahogy vázoltam Krisztus 
Urunk tanítását az élet értelméről, mindezekből máris 
következik az a tragikus igazság, hogy tehát az ember 
el is hibázhatja az életet, el is tévesztheti a célt. 

Csodálatos dolog, a jó Isten az ő legtökéletesebb 
földi teremtményének nem biztosította, hogy az mint
egy mechanikai szükségszerűséggel el is fogja érni a 
célját. Az ész nélküli teremtmények, az anyag, a növé
nvek, az állatok. abszolút és matematikai biztossággal 
mind elérik azt az alacsonyabbrendű célt, amit Isten 
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eléjük tűzött. Ellenben az ember, aki tökéletesebb és 
magasabb célra is van hivatva, mint a többi földi te
remtmények, eltévedhet, elhibázhatja az útirányt, ha
mis vágányokra léphet, letérhet arról az útról, amely 
céljához vezet. 

Tragikus, szomorú igazság ez és nemcsak elmélet
ben lehetséges az elhibázott élet, hanem a gyakorlat
ban is. Sőt emberi szemmel nézve és emberi ésszel 
ítélve szinte kétségbe szeretnénk esni, ha végignézünk 
az emberiségen és azt látjuk, aránylag milyen kevés 
az az ember, aki tökéletes volna, milyen kevés az az 
ember, aki szép és harmonikus, rendes és céltudatos, 
nyugodt és boldog és erkölcsös életet él. Ellenben 
milyen sokan vannak, akik elhibázták életüket. Nem 
így van-e? 

Néhány évvel ezelőtt ez a tragikus eset történt. 
Egy fiatalember agyonlőtte magát egy héttel a dokto
rátusa megszerzése után. Ezt a fiatalembert ismertem, 
de jóval korábbi időből, amikor még csak 12-14 éves 
volt. Nem valami vallásos családból származott, de 
mégis hozzánk került, a Jézus Szíve-templomba kez
dett járni ministrálni, egyideig vallásos volt, minden
nap jött áldozni, egy szép napon azonban otthagyott 
mindent és kijelentette, hogy ő nem akarja a vallá
sos életet folytatni. Emlékszem, hogy később, évek mul
tán, egyszer talátkoztam vele s ol-y-an vadidegenül né
zett, még csak nem is köszönt, pedig valamikor igen 
jól ismert engem. Nekem úgy fájt, nem a köszönés 
miatt természetesen, hanem mert elgondoltam, mi lehet 
ennek a fiatalembernek a lelkében, hogyha már ezt a 
primitív illemtudást is elfelejti a pappal szemben, hát 
még ha ezt a papot ő személyesen is ismeri. Néhány 
hónappal utóbb olvastam az ujságban és hallottam 
egyébként is, hogy letette a doktorátust s egy hétre 
rá agyonlőtte magát. Egy írást hagyott hátra, mely
ben jelzi, hogy azért lövi magát agyon, mert elhibázta 
az életét. Egy 22 éves fiatalember, aki elhibázta az 
életét! 

Mennyien lesznek öngyilkosok s ha nem is fegy-
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verrel vagy méreggel, ha valójában nem is vetnek 
véget a földi életüknek, de mennyien vannak lelki ön
gyilkosok! Emberek, akik jámak-kelnek az utcán, a 
társaságban, a hivatalokban, a műhelyben, de lélek 
nélkül, a lelkük meghalt, meggyilkolták önmaguk job
bik felét s az egész arckifejezésük, a megnyilatkozá
saik mind azt mutatják, hogy ez meghasonlott lélek. 
Lélek, aki eltévesztette az útirányt, ember, aki elhi
bázta az életét l 

Nekünk azonban nem szabad elhibáznunk az éle
tet s én most ebben az órában erről szerelnék egy ki
csit elmélkedni. 

Miben áll az, hogy valaki elhíházza az életet? 
A nagy keresztényi szempontból hogyan lehet ezt az 
életet elhibázni? 

Eletét mindenekelőtt az hibázza el, aki nem ismeri 
fel az életnek Istentől kitűzött célját, aki ettől a cél
tól elfordul, aki ezt a célt elhanyagolja, aki Isten nél
kül él, vagy az Isten parancsaival szembehelyezkedve 
él. Az ilyen elhibázott életeknek megint háromféle 
főcsoportját külőnböztethetem meg. Az emberek az 
Istentől eltávolodnak elsősorban a hitetlenség alap
ján, másodszor a földies gondolkodás és harmadszor 
a szenvedélyek alapján. 

Elsősorban a hitetlenség alapján. Vannak, akik 
egyszerűen megtagadják a hitet az Úristennel, az Isten 
létével, az Isten szavával, az lsten kinyilatkoztatásá
val szemben. Egyszerűen nem hiszem - mondják -, 
ki tudja igaz-e, ki tudja nem emberi találmány-e? 
Hátha ezzel csak ámítják a népet! - Ez a hitetlenség 
a legritkább esetben származik, komolyan elmélődő 
gondolkozásbóL Hogy valaki leülne és gondolkoznék 
s a fejét törné, mintahogy matematikai problémán 
szokta; számolna, latba vetne s a végén így mondaná 
az eredményt: az eredmény pedig az, hogy lsten nincs, 
az evangélium ámítás, Jézus Krisztus közönséges em
ber volt. Mondom, hogy valaki így jutna el a hitet
lenségre, ez ritka mint a fehér holló. 

Sokkal gyakoribb, hogy az emberek a hitetlen-
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ségnek egyenesen zsákmányául esnek, mert a hitet
lenség agitációjának hitelt adnak. Az Isten ellenségei, 
a vallástalan emberek ugyanis olyan örült agitációt 
fejtenek ki írásban és szóval, életmóddal és szervez
kedéssel, olyan erősen megszervezik azt a harcot az 
Isten ellen a lelkekben, hogy rendkívül sok ember 
aztán meg is érzi ennek az agitációnak a hatását. Hány 
olyan könyv van, olyan regény, olyan ujság, hány 
olyan színdarab, ahol gúnyolják az Istent, vagy leg
alábbis gúnyolják azokat, akik vallásosak és Istenben 
hisznek. Gúnyolják Jézus vallását, az Egyházat, az 
Egyház szertartásait, szokásait, tanításait. 

Nem csoda, ha ennek a pergőtűznek azután sok 
áldozata is van, sok szegény lélek, sok ember, aki 
nem tudja megkülönböztetni a tudálékos szofizmát a 
józan és komoly okoskodástól, aki a lászólagos érv
nek épúgy hisz, mint valami komoly tudományos 
argumentumnak. Hány van, akit megtéveszt a forma, 
a vallásellenes irodalomnak behízelgő stílusa, külsö 
formai szépsége! Hány ember van, akit megtéveszte
nek a hitetlenség élő példái a földön. Együtt élnek 
velük azok, hatnak rájuk, esetleg a maguk szakmájá
ban okos és kiváló emberek, akiknek aztán a szavát 
sok kisebb kaliberű ember gondolkodás és kritika nél
kül egyszerűen elhiszi - mondván: ha ez nem vallá
sos, nekem sem szabad vallásosnak lenni. Ime, a hitet
lenség mint az önállótlanságnak a következménye. 

A hitetlenségen kívül életünket elhibázhatjuk még 
a földies gondolkozás miatt. Elmerülés az anyagiak
ban, elmerülés a világi dolgokban - sok tragédiát oko
zott már. Vannak emberek, akik csak földi dolgokkal 
foglalkoznak és semmi más nem érdekli öket. Egyik 
reggeltől-estig politikával foglalkozik, a másik reggel
től-estig üzlettel bíbelődik, pénzszerzéssel, a harmadik
nak reggeltöl-estig valami kedvenc foglalkozása van: 
művészet, tudomány vagy bármi más és semmi sem 
érdekli, ami ezen kívül van. Ezek is szomorú embe
rek, szomorú példányai az emberi egyoldalúságnak 
az emberi földhöztapadtságnaki Mert bármilyen szép 
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is akár a müvészet, akár az irodalom, vagy a tudo
mány, vagy a politika, vagy a közgazdasági élet, vagy 
az üzlet, de az embert teljesen lekötni nem volna sza
bad, mert az ember nem csak földi dolgokra van te
remtve és a lelke nem csak a föld felé van irányozva. 
Az embernek az egyetlen igazi, nagy, legfelsőbb célja 
- mint azt előbb is kifejtettem - az Isten és az 
örökkévalóság. 

Mit használ, ha valaki kiváló jogász, kiváló par
lamenti pártvezér, kiváló üzletember, kiváló hegedű
művész és a lelke üres. mert a lelkét nem irányítja, 
nem irányozza be arra az életszemléletre és életmódra, 
amely a boldog örökkévalóság felé vezet. Sajnos, ez 
manapság szintén rengeteg egyházhűtlenségnek a for
rása, rengeteg bűnnek, rengeteg Isten-elhanyagolásnak, 
rengeteg lélekárvaságnak, egyszóval rengeteg elhibá
zott életnek. 

Harmadsorban az élet elhibázott voltát: a szen
vedélyek okozzák. 

A vallás és az emberi szenvedélyek között hatá
rozott ellentét van. A mi vágyaink, a rni természetes 
ösztöneink sokszor éppen az ellenkező irányba húz
nak minket, mint ahova az Isten hiv. A lélek és a test 
nemcsak különbözik, hanem sokszor ellentétes irá
nyúak. Amit a lélek jónak lát, azt a test követni rest 
és amit a lélek szükségesnek lát, azt a test nemcsak 
hogy nem követi, hanem lerontja. Lerontja a léleknek 
minden magasabb törekvését. 

Emberi szenvedélyek! Ha szenvedély nem volna, 
ha romlott, rendetlen hajlamaink nem uralkodnának 
felettünk, bezzeg akkor könnyű volna az egész világot 
vallásossá tenni s az Istenhez téríteni. De nézd azt a 
fiatalembert, aki vérének és felpezsdült szenvedélyé
nek a rabja. Nézd azt a férfit, aki bűnös szerelmének 
a rabja, sőt talán másnak hites feleségét szerette meg! 
Nézd azt a fiatal leányt, aki az élvezeteknek és bizony 
sokszor nemtelen élvezeteknek is rabja. Akit a hiú
ság és a szórakozás, a feltűnéskeltés és a tetszeni vá
gyás annyira hatalmába ejtett, hogy nem is törődik 
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az Istennel, nem is törődik a halállal, nem is törődik 
örök pokollal. Ö élvezni akar, meg akarja szerezni azt, 
ami annyira lázba ejti a testét, amitől felpezsdül vére 
és ebben a megszerezni akarásban félrelök az útból 
minden vallási és minden erkölcsi megkötöttséget 

Az érzékiség, testvéreim, a testnek bűnös vágyai 
és hajlamai, milliószámra tépik le az embereket a he
lyes útról, a világos, egyenes és erkölcsös útról. Es 
mennyi családi katasztrófa, mennyi békétlenség, 
mennyi válás fakad aztán mindennek a nyomában, 
mennyi szétzüllése a családi életnek, mennyi gyermek 
kerül utcára, mennyi súlyos, sőt égbekiáltó bűn a gyer
mek és a gyermek létjoga ellen. Mily mélyen meg
alázó dolog, hogy az emberek, akiknek a homlokán 
az istenfiúságra való meghívottság bélyege ragyog, 
ugyanezek az emberek jól érzik magukat az állatias
ságnak sokszor a legalacsonyabb s legmélyebb fertői
ben is. 

Mily szomorú olyat hallani, amire nemrég egy 
derék katolikus úriasszony hívta fel figyelmemet, hogy 
t. i. még igen fiatal iskolásleányok is olyan ocsmány, 
szemérmetlen beszélgetéseket és vicceléseket folytat
nak egymás közt, amilyenektől a falusi vagy tanyai 
istállólegények is elpirulnának! Micsoda mélyre süly
lyedése az Isten képmásának az emberben, mikor már 
csak a sárban, a szennyben, a fertőben érzik magukat 
jól ú. n. úriemberek és úriasszonyok, úrileányok és 
úrifiúk. 

Jönnek aztán az ördög csatlósai is: a lelkiisme
retlenség vámszedői, jönnek emberek, akik észre
veszik, hogy ebből az általános erkölcsi züllésből is 
nagyszerűen lehet aranyat csinálni, lehet üzletel 
kötni. Hogy ennek a romlott magyar keresztény pub
likumnak nagyszerűen a nyakába lehet sózni olyan 
képes folyóiratokat, amiknek minden második oldalán 
egy-egy meztelen színésznőnek a fotografiája van. 
Törődnek is azzal, hogy így megmérgezik a magyar 
ifjúság lelkét, hogy így tisztességes családokban ser
dülő fiúk és leányok közé odavetik az amúgyis tra-
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gikusan lobogó érzékiségnek újabb és újabb tűzcsóvá
ját. Nekik pénz kell, nekik üzlet kell s az ilyesféle 
képeslapokat persze könnyebb elhelyezni, mint pl. a 
katolikus folyóiratokat s a vallási irodalomnak bármi
lyen remek alkotását. Igy terjed a méreg, így fertőződik 
meg a magyar család, a magyar ifjúság, a magyar 
nyelv mindkomolyabban és mindvégzetesebben. 

Csoda-e aztán, ha a romlott lelkű fiúk és ezek a 
mélyresüllyedt leányok nem érdeklődnek többé olyan 
dolgok iránt, mint Isten, élet, Jézus, mennyország, 
Szűz Mária, szentáldozás. Miért is érdekelné öket, 
hiszen nékik fertő kell, nuditás, vadság és az érzéki
ség szabad tombolása. Ezek nem hallgatnak többé a 
lélek szavára, az Isten hívására és mennek a bűnbe és 
a bűnnel az örök kárhozatba. 

Másokat ismét a szenvedélyek másik fajtája fog 
meg, nevezetesen a kapzsiság! A pénzsóvárság, a min
denáron való meggazdagodni akarás. Azok az embe
rek, akik nem tudnak már különbséget tenni enyém, 
tied és övé között. 

Akik azt hiszik, hogy minden eszköz jó, min
den módszer és fogás megvan engedve, akik érzé
ketlenül mennek el a szenvedö embertársak tízezrei 
mellett, nem bánják, ha özvegyek, árvák, munkások 
vére és könnye tapad ahhoz az aranyhoz, amit ők 

Wertheim-szekrényeikben összehalmoznak. ', 7 igaszta
lan úton, becstelen úton haladnak, azonban természe
tesen nagyon sokszor a világi büntetőtörvénykönyv 
paragrafusainak ügyes kikerülésével, mert Isten bün
tetőtörvénykönyvének tételeit sehogysem lehet meg
kerülniök. Az ilyen emberek persze szintén haragusz
nak a vallásra, vagy legalábbis kényelmetlen nyűg
nek érzik és távolmaradnak mindentöl. ami Istenre, 
erkölcsre figyelmeztetné őket. 

Azután vannak ismét mások, akiket a durva önzés 
szakit el Istentől és az erkölcs útjáról. A durva önzés, 
ami sokszor haragban, írigységben, összeférhetetlen
ségben, türelmetlenségben is mutatkozik. Némely em
ber nem hallja meg, hogy az Isten az Isten iránti sze-
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retet parancsát egy fokra emelte a felebarát iránti sze
retet parancsával, és hogy nem lehet Isten gyermeke 
az, aki embertársával gyűlöletben él, vagy másnak az 
életét megkeseríti. Hány ilyen ember van pedig, aki
nek a családi élete valóságos pokol. ö persze a másik 
félt okolja: az asszony a hibás, az ember a hibás! 
Lehet, hogy csakugyan a másik fél is hibás, de talán 
épp te vagy a föhibás, csak nem akarod belátni. 

Micsoda felelősség békétlenséget, szeretetlensé
get vinni bele abba a kis körbe, amit a jó Isten a sze
retet legmelegebb fészkéül teremtett: a családi körbe. 
Ha azonban az emberek tele vannak gyűlölködéssel, 
tele vannak türelmetlen követelödzéssel, akkor persze 
békétlenséget hintenek maguk köré és bűnben élve, 
maguknak is békétlenséget és meghasonlást hoznak. 

Nem fejthetem itt ki a bűnnek, az Istentől való 
elfordulásnak egész óriási és szomorú színskáláját, 
csak néhány példát említettem fel arra vonatkozólag, 
hogy az emberek miért fordulnak el és térnek le az 
egyetlen helyes és szép útról s élnek elhibázott életet. 
Mert vajjon nem elhibázott élet-e, ha valaki az Istent 
önmaga ellenségévé teszi? Nem elhibázott élet-e, ami
kor valaki állandó forradalomban, lázadásban áll a leg 
jobb atyával és a legnagyobb Úristennel szemben? 
Nem elhibázott élet-e provokáini azt és annak harag
ját, akit nem lehet szörnyű meglakolás nélkül meg
bántani és magunkra haragítani? Nem csoda aztán, 
ho az ilyen lélek békétlen és meghasonlott, mert hiszen 
aki legjobb barátja és leghatalmasabb pártfogója le
hetne, azt ő maga ellenségévé tette. 

Nem elhibázott élet-e, ha valaki annyira a földi 
dolgokba merül, hogy azok miatt az Istent elhanya
golja? Hiszen mi más ez, mint hátatfordítás az úristen
nek, lekicsinylése, lefokozása, fitymálása a Minden
hatónak. Az ilyen ember néha így védekezik: én nem 
lopok, nem gyilkolok, nem gyujtogatok, tehát semmi 
bűnöm nincs. Mintha nem volna még ezeknél is na
gyobb bűn, ha hátat fordítsz az Istennek, ha lekiesiny
led és semmibe veszed a végtelen Istent! f:s nem szük-
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ségképpen elhibázott élet-e az is, amikor valaki a szen
vedélyek miatt feledkezik el az Isten parancsairól, a 
helyes célhoz vezető útról? Hiszen ezek a szenvedé
lyek mi mások, mint mélyen megalázó momentumok, 
az Isten képmásának a megfertőztetői, bemocskolói és 
lealázói az emberben. Ezekből áll az első nagy cso
portja azoknak, akik elhibázzák az életüket. 

Ennek a szónak: "elhibázott élet"', van még más 
értelme is. Ez vonatkozik azokra, akik nem bántják 
tudatosan a jó Istent, nem is fordítanak neki hátat, 
nem lázadnak ugyan fel ellene, de mégsem járnak a 
helyes úton. Vajjon kik ezek? Ezek azok, akik beérik 
egy bizonyos elvi meghajlással az Úristen felsége előtt 
és erkölcsi téren megelégszenek azzal, hogy ők az 
általános emberi etika és morál szempontjából tisztes
séges életet élnek, a világ értelmezése szerint becsü
letes életet élnek és itt pontot tesznek. Elfeledkeznek 
arról, hogy az Isten adományainak a nagyobbik és 
szebbik fele még hátra van, de ők azoknak fittyet 
hánytak. 

Azok is elhibázzák az életüket, akik azokat a 
nagy kegyelmeket s kegyelmi eszközöket nem isme
rik vagy nem használják, amiket az Úristen a rendel
kezésünkre bocsátott, hogy általuk biztosan és tökéle
tesen elérjük az örök célt. Mik ezek a kegyelmi esz
közök? Mi az a felsőbbrendű lelkiség, amelyre az Isten 
minket még az általános morális elven és elvi meg
győződésen túl is meghívott? Ez mindenekelőtt az 
Egyház. 

Valaki manapság ezzel állhat elém: szerelern az 
Istent, imádkozom is néha és becsületes életet élek, 
de hát misére nem járok, prédikációt nem hallgatok, 
lelki olvasmányt nem végzek, nem gyónok, nem áldo
zok, és az Egyháztól távol állok, mert én azt csak 
emberi alkotásnak tekintem s nem vonzódom hozzá, 
nélküle is jól megvagyok. 

Akik így beszélnek, azok alkotják a másik fajtáját 
annak, amit elhibázott életnek lehet nevezni. Miért? 
Mert hiszen igaz, hogy a jó Isten berendezbette volna 
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a mi üdvösségünk útját úgy is, hogy mást nem kíván 
tőlünk, mint becsületes életet és az Isten előtt való 
imádkozó meghajlást. Am így tett-e Isten? Szó sincs 
róla, hiszen itt még szó sincs az evangéliumról, szó 
sincs Jézus Krisztusról, szó sincs a kereszténységről, 
szó sincs mindarról a hatalmas nagy eszméröl, amit 
Jézus Krisztus hozott a földre és honosított meg köz
tünk. 

Már pedig mi nem vagyunk pogányok! Ha te 
Cicero volnál, vagy Cicerónak valamelyik kortársa, 
vagy pedig ha valahol pogányok közt élnél s azt mon
danád: én becsületesen élek, imádkozom Istenhez, -
akkor talán azt mondanám, hogy neked ez is elég, 
a pogánynak. Csakhogy te keresztény vagy! 
Oriási a különbség a pogányság és a kereszténység 
között. A kereszténység egy plusz, a kereszténység 
kegyelmi világ, a kereszténység meghivattatás egy 
egészen más, felsöbbrendű életre, felsöbbrendű vallá
sosságra. Nem elég, ha azt mondod: én becsületesen 
élek és az Istent hiszem s imádom. Akkor még te csak 
pogány vagy; márpedig teneked kereszténynek kell 
lenned. 

Mi a kereszténység? Kereszténység annyi, mint 
Egyház. Mert hiszen Krisztus Urunk tanait lehet 
éppenséggel úgy is felfogni, hogy az csak puszta gon
dolati irány és eszmekör. Azonban Jézus Krisztus nem 
így fogta fel az ő tanítását és ő nem azt mondta, hogy 
emberek, itt van egy csomó eszme és tan, válogassa
tok benne, fogadjátok el, kinek mi tetszik, magyaráz
gassa mindenki a saját kedve és ötlete szerint és ezzel 
minden rendben van, akkor már keresztények vagy
tok. Jézus azonban nem így tett, hanem Egyházat ala
pított. Azt mondotta: én az én Egyházamat Péterre, a 
kószálra alapítom. Egyetlen embernek a vezetésére 
bízta azt az intézményt, azt a szervezetet, azt a csa
ládot, azt a lelki értelemben vett államot, azt a szu
verén társaságot, amelybe ö belekényszeríti minden 
egyes hívőjét, mondván, hogy "aki az Egyházra nem 
hallgat, legyen neked, mint a pogány és vámos". 
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Ha tehát Jézust akarom követni, ha Jézus kezé
nek útmutatása szerint akarom az örök célomat elérni, 
ha biztosan akarok járni, akkor nem elég a keresz
ténységet csak mint valami szép elgondolást tekin
teni, hanem akkor nekem az élő egyetlen Egyházba 
kell tartoznom. Abba, amit Jézus alapított és épített, 
amit Péterre mint köszálra, mint talapzatra emelt, 
nekem ebbe az Egyházba kell belépnem, mégpedig 
őntudatosan. Lelkem egész öntudatával ehhez az Egy
házhoz kell csatlakoznom és ennek az Egyháznak a 
törvényeit, elveit, rendszerét, szentségeit, tanitásait 
mind-mind szeretnem kell, mint Jé·zus müvét, mint 
Jézus intézményének az alkatrészeit. 

Ahogy nem magyar ember az, aki egyszerűen 

magyar földön s magyar szűlöktöl származik ugyan, 
de a mellett egy szikra hazafias érzés sincs benne, 
nem tekintjük igazán magyarnak. Aki lábbal tapodja 
és megveti hazája törvényeit, történelmét, alkotmá
nyát, hagyományait, kimagasló embereit, az ilyet nem 
tekintjük igaz magyarnak, legfeljebb renegátnak, láza
dónak, idegen bérencnek. Ugyanígy Krisztus nagy 
lelki államába, az ö Egyházába is csak akkor tartozol 
bele igazán, ha teljesen azonosítod magad vele, ha 
szereted az Egyházat, ha hűséggel vagy iránta, ha sze
reted a történelmét, a törvényeit, az alkotmányát, ha 
megtartod az elveit, ha védelmezed az ö becsületét, 
ha élsz az ö kegyelmi segítőeszközeiveL 

Figyelmeztetnem kell azonban mindenkit vala
mire. Sokszor mi katolikusok is nem gondoljuk meg, 
hogy mennyire győkeret vernek a saját kőreinkben és 
a saját lelkünkben is az idegen és nemkatolikus esz
mék, amióta itt Európában szinte divattá lett az isten
tagadás. Amióta megtőrtént az a szomorúan végzetes 
és szánandó szakadás a kereszténységben, azóta itt 
elméletek vannak olyan kereszténységről, amely nem 
azonos az Egyházzal. Elterjedt köztünk olyan felfogás, 
hogy az ember lehet Jézusnak híve a nélkül is, hogy 
az ö Egyházának is gyermeke lenne. 

~n nem vetek követ azokra az emberekre, akik 
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így gondolkoznak, mert így nevelték öket. Nem is 
azért említem fel, hogy vitatkozzarn velük, nem is 
tartozik mostani tárgykörünkbe, pusztán azért emlí
tem fel, hogy ök az ö elgondolásaikkal boldoguljanak 
úgy, ahogy tudnak, azonban mi nem megyünk és ne 
IS menjünk az ö elméleteik után. Ha mások azt mond
ják, hogy az Egyház felesleges és káros, azért mi kato
likusok nem tehetünk le arról a mi sziklaszilárd hi
tünkröl, hogy de igen, az Egyház nagyon is és egye
dül szükséges, mert Krisztus alkotása és mert Krisz
tus azt mondja, hogy aki az Egyházra nem hallgat, az 
pogánynak és vámosnak, vagyis kívülállónak számít. 
Nekünk tehát nem kell vitatkozni, nem kell vesze
kedni azokkal, akik máskép gondolkoznak, de a m.i 
hitelveinkből nem szabad engednünk. Nincs tehát 
igazuk azoknak a katolikusoknak, akik megpróbálnak 
nemkatolikus fővel gondolkozni és akik azt mondják: 
én nagyon jó keresztény vagyok, de hát pl. a házas
ságot nem tekinthetem szentségnek, mert húsz év alatt 
már megúntam a feleségemet és elváltam tőle, most 
pedig egy helyrevaló asszonykára leltem, miért ne 
vehessern el. 

Igy nem beszélhet egy katolikus, mert jól kell 
tudnia, hogy a házasság szentség és tudja, hogy Jézus 
azt mondta, hogy "aki elbocsátja feleségét, vagy el
hagyja az urát és mással áll össze, az házasságtörést 
követ el". Mi ne vessünk követ másokra, ha ők nem 
tartják be Krisztus szavait. Mi azonban nem igazod
hatunk más szerint, mint egyedül Krisztus és az ö Egy
háza után. Szintúgy más efféle házasságjogi kérdés
ben mi nem tehetjük azt, hogy hütlenek legyünk az 
Egyház törvényeihez, mert ez nálunk nem egyszeru 
presztízs-kérdés, nem lélekhalászásról van szó; pl. a 
reverzálisnál sem, hanem mélyreható dogmatikai s elvi 
kérdés. Csak egy út a helyes, cmit Jézus megjelöl és 
aki erről az útról letér, az bár ~ehet igen becsületes 
ember is, aki jóhiszeműleg téved, de mégis téved. Mi 
pedig nem igazodhatunk egy tévelygő után, nekünk 
azon az úton kell járnunk, amelyet Jézus kijelölt: egy 
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hit, egy keresztség, egy Egyház, egy akol és egy 
pásztor. 

A másik az, ami nélkül szintén nem lehet teljes, 
hanem csakis elhibázott a lelki életünk. Ez pedig 
abban áll, ha nem élünk a Krisztus-nyujtotta termé
szetfeletti erőeszközökkel, a szentségekkel. Budapest
nek közel hatszázezer katolikus lakosa közül talán 
80°/o is van, aki nem gyakorolja ezeket a természet
feletti eszközöket. 

Nem hiszem, hogy volna 20°/o a budapesti kato
likusok között, akik legalább a húsvéti gyónást, áldo
zást elvégezték rendszeresen. Ha megkérdezzük, 
miért nem, akkor egy csomó azt fogja felelni, hogy ö 
nem hisz az Istenben, vagy pedig magyarázatul egy
szerűen nem is felel semmit. Csak a regény után, a 
színház után, a szoknya után szaladgál. Csak a rúzs 
érdekli és a szépítöszer meg a legújabb divat, a bál és 
a szórakozás, ezt fogják felelni. Vagy pedig nem is 
fog mondani semmit, hanem zavarából látni fogjuk, 
hogy nem él katolikushoz méltó életet, bűnök rabja 
és szenvedélyek martaléka. Ezektől természetesen nem 
akar szabadulni, nem akarja széttépni a bűnös lánco
kat, azért nem megy gyónni, azért húzódozik az áldo
zástól is. 

Vannak azután olyanok is, akik így védekeznek: 
nem elég, hogy én becsületes életet élek? Minek az a 
gyónás, minek az az áldozás!- Sok modern katolikus 
ezen az alapon hibázza el az életét. Nem érti meg 
azokat a csodálatos ajándékokat, amiket Krisztus 
Urunk ezekben a szentségekben itthagyott nekünk. 
Nem szükséges, hogy azokat rnost itt bőven fejteges
sem. Aki életében valaha igazán jó szentgyónást és 
igazán jó szentáldozást végzett, az tudja, mire célzok, 
hogy micsoda lelki rnegtisztulás, micsoda felemelke
dés minden salakon, bűnön és alacsonyságon, micsoda 
új erők szakadnak a lelkekbe a gyónás és áldozás 
által. milyen szent elhatározások, micsoda felemelke
dés Krisztushoz, micsoda magasztos gondolatok! 

Nemrég egy nagyon finomlelkű, igazán mélyen 



369 

vallásos zsidó hölgyet készítettem elő Isten kegyel
mével a szent keresztségre, holnap lesz egy hete, hogy 
meg is kereszteltem az Andrássy-úti Sion-kápolnában. 
Mikor én ezt a hölgyet a katolikus vallás tanításaival 
közelebbről megismertettem s főleg mikor az Oltári
szentséget megmagyaráztam neki, tudjátok, mit mon
dott ez a zsidó hölgy, aki erről még közelebbről soha
sem hallott, de akinek a lelke tiszta és ezért rögtön 
megértette ezt a csodálatos tant. Szinte végigvonag
lott rajta valami szent megilletődés és azt mondotta: 
"ha ez igaz, ha az áldozásban az ember igazán Jézus 
testét eszi és Jézus vérét issza, akkor nem is lehet 
többé, hogy az ember vétkezzék!" Gyönyörű szózat, 
gyönyörű megnyilatkozása egy neofita léleknek, aki 
csak most először lép be az Egyház küszöbén s az 
Oltáriszentség fényét azonnal ennyire a lelkébe fo
gadja s rögtőn meg is érti! 

Aki őszintén és igazán áldozik, az többé aljas
ságra, bűnre, ocsmányságra, kárhozatos dolgokra nem 
is gondolhat ... 

Hát csakugyan, gyónás és áldozás, ti vagytok az 
a hatalmas akadémia, az a főiskola, ahol Jézus maga 
oktat, Jézus maga édesget, Jézus maga vezet, Jézus 
maga istápol, Jézus maga inspirál, ahol Jézus vére 
ömlik a testünkbe, az ereinkbe, a lelkünkbe, ahol 
Jézus tesz bennünket boldogokká! Gyónás és áldozás, 
ti vagytok annak a gyönyörűséges krisztusi képmású 
emberfajnak a műhelyei, amely emberfajt Jézus jött 
a világra hozni. Gyónás és áldozás! Milyen szomorú 
azoknak a katolikusoknak a lelke, akik még csak ezt 
a két kegyelmi forrást sem ismerik s micsoda gyer
mekes dadogásnak hangzik, ha aztán némelyik ember 
még mentegetődzéssel is áll elő. Mentegetödzni ugyan 
még lehet, mikor nem kötelességről, hanem csak lelki 
fürdöről van szó. De neki nem kell fürdő, jobban meg
van így fürdő nélkül. 

Azt is mondják, hogy a papok is bűnös emberek. 
Ezt jól tudom és Jézus is tudta, mikor a tanítványai
nak ezt a bűnbocsátó hatalmat adta. Jézus apostolai 

llanp;h;t: Ossup;ylijti"•tl nutuk:'ll. XX. 2~ 
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között is volt egy Júdás. Miért választotta Jézus azt a 
Júdást, miért vette be őt is az apostolok közé? Talán 
nem tudta, hogy ez hűtlen és bűnös lesz? Jézus talán 
tévedett volna, de hiszen akkor nem volna Isten. Hogy 
Jézus egy Iskarióti Júdást vett be a papjai, az apos
tolai közé, én ennek nem tudom más magyarázatát 
találni, mint azt, hogy Jézus előre meg akarta mutatni 
és le akarta szögezni, hogy az ő Egyháza és az ó 
szentségei, pl. gyónás és áldozás nem függnek az 
apostolok vagy azok utódainak egyéni életszentségé
től, kiválóságától és hűségétóL Azt akarta Jézus meg· 
mutatni, hogy azok önmagukban is értékesek s az 
Egyház tanai, elvei, parancsai, alkotmánya, szentsége 
változatlanul értékek akkor is, ha az apostoloknak 
akár a fele is bűnöslelkű ernber volna. 

Hogy a papok közt is van bűnös ember, rnit sem 
változtat a dolgon. E:n nem X. Y.-hoz rnegyek, arnikor 
gyónni rnegyek, hanern nekern az a pap Jézus helyet
tese s én azt nézem, hogy ő most engem Jézustól nyert 
hatalmával fel tud oldozni minden bűnömtőL Ki látott 
már olyat, aki azt rnondja, én nem rnegyek orvoshoz, 
rnert aki orvoshoz járt, végül azok is mind meghal
nak, nem hiszek tehát az orvosoknak, rnert biztosan 
csalnak, hiszen a végén még ők is meghalnak. Igy a 
papok is, ha mind bűnös volna is, még akkor is 
igénybe kellene venni őket. Ne az ő egyéni okossá
gát keresd, hanern Krisztus adományát, amelynek 
sáfárjává Krisztus őt rendelte. Itt azonban fel kell 
említenern azt is, hogy nagy fokban az tartja vissza 
az embereket a szentségek és az Egyház kegyelmi 
eszközeinek a vételétől, hogy ellenséges agitáció zsák
mányaiul esnek és saját Egyházukról, saját papjaikról 
rninden rosszat elhisznek. 

Napokban kaptam egy levelet egy szegény ver
gődő, nyilván nagyon meghasonlott lélektől, aki való
színűleg itt is van a hallgatóim között. Levelében azt 
írja, hogy arnikor így tele van a Bazilika és én fel
lépek a szószékbe, akkor ő szeretne szétkiáltani, hogy 
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ne higgyetek ennek a papnak, mert ő csal és hazu
dik és maga sem hiszi, amit mond. 

Szegény barátom, jöjj el egyszer barátságos 
eszmecserére, akkor talán megértjük egymást, hiszen 
szívesen látok minden tévelygőt. Am nézd, mi hasz
nom van nekem abból, hogy titeket ámítsalak. Ha én 
nem hinném, amit mondok, bolond volnék, hogy pré
dikáljak és rontsam hat napon keresztül a tüdőmet. 

Mi hasznom van belőle? Kapok én ezért egy vékony 
rézkrajcárt is? 

Azt mondod, uralkodni akarok. Hol és kin? Talán 
akkor, ha eljössz hozzám gyónni, vagy tanácsot kérni? 
Vagy talán innen a szászékről uralkodom, amikor azt 
mondom, hogy testvérem, ne légy rossz, hanem jó, 
ne légy hitetlen, hanem hivő, ne légy kárhozott, ne 
légy elhibázottéletű, hanem örökké boldog? Ha én 
ezeket az én óhajaimat az emberek lelkében meg 
tudom valósítani, ez talán uralkodás? Hej, ha én ural
kodni akarnék az embereken, hidd el testvérem, akkor 
nem pappá lettem volna és nem is maradtam volna 
pap, akkor elmentem volna politikusnak, tartottam 
volna én népgyűléseket ugyanennyi emberrel vagy 
többel, és a parlamentben is - hidd el - boldogul
tam volna egy kicsit én is és akármilyen pályára men
tem volna is, azt hiszem, ennyi tanulással ott is bol
dogultam volna és nem köpne elém minden isten
tagadó, és nem kiáltana utánam minden csitri leány, 
hogy "csuhás" és "nem lesz szerencsém!" Ha ellen
ben én ezt vállalom, akkor földi értelemben igazán 
semmiért vállalom. Azért, hogy megvessenek érte és 
már látatlanban is gyűlöljön engem mindenki, aki gyü
löli Krisztust! 

Azt hiszem, józan ember igazán nem magyaráz
hatja ezt máskép, mint hogy igenis ez a pap azért pré
dikál, mert szilárdan hisz és mert lelke ég a hitnek 
minden dogmájáért, mert a lelke minden porcikája át 
van tüzesedve attól, amit hirdet. 

Itt van valaki, aki fel szeretne kiáltani, hogy ne 
higgyetek neki, mert hazudik most! - Sajnos, ez már 

2~· 
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a katolikus papnak örök sorsa, amin mi már nem is 
csodálkozunk, amit magától értődőnek tartunk, mert 
meg van jövendölve, Jézus megmondta előre és mert 
Jézus maga is így járt! Az Isten sem tudott minden
kinek a kedvére cselekedni! Jézus már csak tökéletes 
pap volt, Jézus már csak az emberiség dísze és leg
magasztosabb virága volt, Jézus lsten volt és azért 
mégis keresztre feszítették. Jót tett az emberekkel, 
halottakat támasztott, éhezőket lakatott jól, bénákat, 
vakokat gyógyított, bűnösöket megvigasztalt ... :f:s mi 
lett a bére? "Keresztre vele, feszítsétek meg őt!" 

Ez a világ hálája és Jézus nekünk, az ő Egyháza 
papjainak előre megmondotta: engem gyűlöltek, hát 
titeket is gyűlölni fognak! O, ha engem nem gyűlöl
nének, testvéreim, akkor én ledobnám a stólát, mert 
hiszen akkor én nem is vagyok Jézus papja, akkor 
én nem is lehetek igaz úton. Jézus az ó papjainak 
ugyanis azt jövendölte meg, hogy őket üldözni és 
gyűlölni fogják, ahogy őt is gyűlölték. Végeredmény
ben tehát te, testvérem, egy frazeológia kedvéért, az 
ellenséges pergőtűz kedvéért, gúny, rágalom és pap
gyűlölet kedvéért egyszerűen lemondasz a saját lel
ked gazdagításáról azokkal a kegyelmi eszközökkel 
együtt, amelyek nélkül pedig nem is üdvözülhetsz. 

Befejezésül csak egyet kérek: testvérem, ne hi
bázd el az életedet, hanem élj úgy, hogy a halálod 
óráján ne kelljen megbánnod, hogy hogyan éltél. 
Vizsgáld meg a lelkedet, tekints magadba, hogy igazi 
és tökéletes keresztény vagy-e, Jézus Krisztus hűsé
ges gyermeke. Ha nem, akkor szállj magadba és térj 
vissza Jézushoz, kezdj új életet, hogy halálod óráján 
ne kelljen a hajadat tépned és azt mondanod: téved
tem és elhibáztam az életemet! 

Egy bizonyos: ha buzgó, vallásos katolikus életet 
élsz, azt nem fogod megbánni soha. Ellenben ha hitet
len, vagy ha könnyelmű életű vagy, ha erkölcstelen
ségek kedvéért megtagadod Jézust, ha elhanyagolod 
a vallást, az Egyház kegyelmi eszközeit - egészen 
bizonyos, hogy alaposan meg fogod bánni. Bánd meg 
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inkább most, hozd rendbe most, amikor még van előt
ted egy kis idő, hogy az életed hátralevő része már 
ne legyen elhibázott élet, hanem legyen harmonikus 
élet, boldog élet, gazdag élet, krisztusi élet, egy örök 
élet előcsarnoka. Vagyis olyan élet legyen, amelyben 
Isten van, azaz béke, szeretet, tisztaság és boldogság. 

Krisztus. 

Idáig szinte mindig azzal a kérdéssel foglalkoztam, 
hogy mi az élet értelme. Megfeleltünk rá, hogy az 
élet értelmét röviden így lehet kifejezni: az lsten, 
vagy, ha tetszik, röviden így: az örökkévalóság. Életét 
jól éli át, az életnek értelmet ad és értelmet szerez az, 
aki az életét csak útnak tekinti, útnak nem éppen a 
fóldi jólét, nem éppen a földi szórakozások berkei 
felé, hanem az Isten felé, útnak egy örökkétartó és 
végtelenü! boldog élet: az örökkévalóság felé. 

Mindez bármennyire is igaz, még mindig nem 
fejezi ki tökéletesen a keresztény élet célkitűzését. 

Epp ezért erre a kérdésre: mi az élet értelme - nagyon 
röviden és mégis nagyon tökéletesen fogok megfe
lelni. Ha az élet értelmét a maga egész kiteljesedésé
ben, a maga legfönségesebb tökéletességében akarom 
megjelölni, akkor egyetlen szóval így felelhetek: az 
~let legfőbb értelme - Krisztus. Krisztus? Hogyan 
kerül bele Krisztus az emberi élet célkitűzésébe? 

Erre a kérdésre, így felelhetnék: elképzelem, hogy 
egy ókori pogány bölcs feltámad a sírjából. egy 
Pláton vagy egy Arisztotelesz és szóbaáll velünk s 
mi neki elmondjuk az egész keresztény életbölcsesé
get. Elmondjuk, ki teremtett minket és hová megy az 
élet, mi a rendeltetésünk, mi a feladatunk a földön a 
kereszténység szerint. El tudom képzelni, hogy egy 
olyan ideálislelkű, ókori pogány bölcs, mint amilyen 
például Pláton volt, erre azt mondaná: ó, ez mind 
nagyon szép, ez mind nagyon felemelő, de mégis, ha 
már a vallásbölcseletnek legtökéletesebb tételeit és 
formáját keresem, tudod mit, keresztény barátom, 
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akkor én azt szeretném, ha a ti vallástokban nemcsak 
ilyen gyönyörű tanok volnának, nemcsak ilyen 
gyönyörű erkölcsi utasítások, ilyen felséges örök 
célkitűzések, hanem ha a ti vallástokban az erkölcsi 
tökéletesség - amit hirdettek -, legalább egy ember
ben koncentrálódva valamikép meg is jelennék, hogy 
látni lehessen és tanulmányozni és lemásolni minden
egyes nemes vonását! Az volna a legfölségesebb 
vallás, ami magát az Istent hozza közel az emberek
hez, magát az Istent valami emberi formában, de 
mégis az ő Istensége teljében állítaná az ember elé, 
úgyhogy az az Isten maga volna a példakép, az az 
hiten maga volna a tanítómester, az az Isten maga 
volna a megtestesült égi szeretet az emberek iránt. 
'En el tudom képzelni, hogy egy ilyen pogány bölcs 
azt mondaná: íme, ezt csináljátok meg, ezt mutassá
tok meg s akkor bevallom, hogy a ti vallástok a leg
szebb, az elképzelhető legtökéletesebb és legideáli
sabb vallás. 

Minekünk pedig ez nem ujság és nem puszta 
légies követelmény, hanem régi katekizmusi igazsá
gunk, amit már gyermekkorunkban tanultunk. Való
ban, a jó Isten nem érte be azzal, hogy kinyilatkoz
tatta önmagát nekünk, hogy adott felséges útmutatá
sokat, tanításokat, parancsokat, erkölcsi maximáka.t. 
Az Isten nem érte be azzal, hogy kijelentette, hogy 
minket szeret és hogy minket boldogokká akar tenni 
orökre, ha mi is megtesszük kötelességünket vele 
szemben. Isten mindezzel nem érte be, sőt az Ist.en 
nem érte be még azzal sem, hogy leküldötte saját 
örök magzatát, a második isteni Személyt, hogy szen
vedjen értünk és megváltson minket. Az Isten igenis 
azt akarta, hogy az ő saját egyéni jelenléte bűvölje 
meg azokat a lelkeket mind, akik fogékonyak a nagy
ság, a szépség, a szentség, a tisztaság és a szeretet 
legfőbb megtestesülése iránt. Ime, ez Jézus Krisztus! 

Kicsoda Jézus Krisztus? Jézus Krisztus az isten
közelség, Jézus Krisztus az istenbarátság, Jézus Krisz
lus az Isten megjelenése köztünk, Jézus Krisztus a 
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belerokonosodása az Istennek az emberi nembe, a 
nagy emberi családba. Ime, épp ez hiányzott nekünk 
s ez hiányzik mostanig azoknak, akik még mindig 
nem értjük meg eléggé, kicsoda az úr Jézus? 

Sokszor mily kevéssé vagyunk vallásosaki Az 
emberek nehezen szánják rá magukat az imára, a 
templomlátogatásra, gyónásra, áldozásra, a tiszta 
életre, a magasabb, nemesebb, erkölcsösebb életf~l

fogásra, mindettöl fáznak. Miért? Mert az Istent 
valami nagyon messze élő dolognak érzik. Hány van 
olyan - nem vagy-e te is ezek közül való? -, akik 
az Úristent nagyon messzevalónak tartják, akik az 
Istenben idegent látnak, valakit akiről a jó sorsban 
lnmar megfeledkeznek, a balsorsban meg hamar azt 
hiszik, hogy ö feledkezett meg róluk. Az emberek az 
Istent valami elvont távoli, ködös valóságnak kép
zelik, valóságnak, aki van is, nincs is, akiről mondanak 
egyet-mást, de ki tudja, mi az igaz benne, ki tudja, 
van-e és ha van, milyen és mit akar és milyen érzii
lettel van irányomban? Mit tudok én róla? - mondja 
igen sok ember és ezért érzi árvának a lelkét és ezért 
nem tud a lelkében a kereszténység kikristályosodni. 
Bzért nem tud az ilyen lélek imádkozva nevetni és 
nevetve imádkozni, derűs arccal boldogan, szentferen
ces lelkülettel az Istenbe mélyedni és könnyes szem
mel is Te Deum-ot énekelni. 

Jézus Krisztus megismerése, Jézus Krisztus meg
értése, Jézus Krisztus megszeretése, Jézus szereteté
nek a megérzése és Jézus követése, barátsága - ime 
- ez a keresztény élet legfőbb értelme, legmagasabb 
kivirágzása, legszebb beteljesedése. Erre te azt mon
dod: helyes, dehát hogyan lehet ezt a Jézus Krisztust 
olyan nagyon szeretni? 

Valaki azt írta nekem tavaly, vagy talán két éve 
már, hogy ö irigyli azokat az egyszerű embereket, 
azokat a varróleánykákat, akik bejönnek a templomba 
és akkora térdethajtanak, hogy csak úgy koppan a 
térdkalácsuk, egyszerre felolvadnak és tudnak beszélni 
Jézussal, én meg nem tudok. Hány van, aki azt 



J 76 

mondja: Főtisztelendő atyám, tanítson meg engem 
ennek a Jézusnak a barátságára, hiszen én is szíves~n 
követném öt, de nem tudok felmelegedni iránta, 
nekem messze van ó. 

Testvérem, hozd hát magadhoz közelebb. Jézus 
közel van, Jézus itt van, Jézus a lelked ajtajánál áll, 
Jézus bebocsáttatásért kopog és csak ki kell tárnod 
a karodat s menten karodba hull. Csak szólnod kell 
hozzá és ó is szól, csak gondolnod kell rá és ó meg
elevenedik előtted. Nézd, testvérem, mennyi okod van 
arra, hogy te Jézussal jó barátságba kerülj. 

Kicsoda is ez a Jézus? Először úgy-e, milyen nagy, 
mint Isten ez a Jézus, aki itt a földön járt, akit kín
halálra ítéltek és keresztre feszítettek, aki az Oltári
szentséget szerzette, aki itt van a mi oltárszekrényeink 
szent csendjében. Ez a Jézus azonos azzal az Istennel, 
aki a világot teremtette, akinek trónja előtt az év
ezredek elrobognak és Jézus azonos azzal a minden
ható Istennel, akinek a haragja szélvészként jár az 
óceánon, akinek egy szemrebbenése világokat alkot 
és világokat semmisít meg és Jézus azonos azzal az 
Istennel, aki ítél mindennap eleveneket és holtakat, 
ítél mindennap 140.000 megholt embert, aki megítélte 
az angyalokat és meg fog ítélni minket, az a Jézus 
azonos azzal az Istennel, aki a mennyországot meg
teremtette és benépesíti és boldoggá teszi és aki a po
kol borzalmas tüzét felgyujtotta és izzásban tartja 
örökké. 

Ez a Jézus nagy mint Isten, de ez a Jézus nagy 
mint ember is. Nézd ezt a Jézust, ahogy mint ember 
az evangélium lapjain szinte megelevenedik, mintegy 
kidomborodik az ó reliefje. Nézd ezt a fenséges, párat
lanul egyedülálló Krisztus-jelenséget a világtörténe
lemben. Mások is voltak bölcsek, voltak népvezérek, 
vallásalapítók, voltak hadvezérek, voltak fejedelmek, 
voltak az élet különbözó térein kimagasló emberek, 
szépek, nagyok, tiszták, hősök, nemesek és Jézus mel
lett, mégis mennyire eltörpül, mennyire meghiusul 
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valamennyi. Kit lehet Jézus mellé állítani a világtörté
nelemben? 

Bizonyos tendenciózus Krisztus-ellenes irányzat 
szereti Jézust egy sorban mondani Mohameddel és 
Budd.hával, vagy Julius Caesarral, de mindenki érzi, 
hogy ez lapos tudatlanság, vagy pedig rettentően 

káromló tendencia. Nem lehet Jézust senkivel, leg
kevésbbé olyan rendkívül tökéletlen alakokkal össze
hasonlítani, mint Mohamed vagy Julius Caesar. 

Milyen egyedülálló Jézus az ő földi emberi, isten
emberi hatalmában! Hol van még egy ember, aki szél
viharokat csillapít le és hol volt egy ember, aki ötezer 
embert megvendégelt pár hallal és kenyérrel? Hol 
volt még egy ember, akinek szavára talpraálltak a bé
nák, láttak a vakok, hallottak a süketek, felemelked
tek csillogó szemmel. új reményekkel a bűnösök, 
a kétségbeesettek? 

Jézus hatalmas volt. Halálakor csak egy kicsiny 
jeiét adta az istenségének és szétszakadt a templom 
kárpitja, elhomályosult az ég, a Nap, rengett a Föld 
és a halottakat kivetette sírjaikból. 

Jézus hatalmas volt, mint ember, de nemcsak ha
talmas, hanem bölcs is. ö nem járt iskolába, nem kért 
senkitől tanácsot, nem gyakorolta magát, nem fejlő

dött, már 12 éves korában fellép a templomban és 
megszégyeniti az összes írástudókat. Azután beszél, 
prédikál, prédikálásainak egy-egy faszlányát meg
jegyezték a tanítványok, később papírra, illetőleg 

papiruszra vetették és az megmaradt. Ez van az evan
géliumban. Jézusnak ezeket a szavait, tanait már csak
nem kétezer év óta tanulmányozza a világnak min
den lángelméje s mind azt vallja, ilyen bölcseség nincs 
még egy a világon. Ilyen emberfeletti, grandiózus, im
ponáló szellemi fölényhez képest minden emberi böl
cseség csak nyomorult vakoskodás. 

Jézus bölcs volt ugyan, de Jézus jóságos is volt. 
Amilyen imponáló a hatalma, amilyen felsőséges 

a zsenialitása, olyan édesen puha, olyan anyásan lágy 
a szíve, mikor emberi szenvedést lát. Sír egy szegény 
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özvegyasszony, egyetlen fiát kiséri a temetőbe, Jézus 
nem bírja ezt nézni, odamegy, megállítja őket: "Ifjú, 
mondom neked, kelj fel" és az örömtől ájuldozó anyá
nak a kezébe, az ölébe teszi az előbb még halott fiút. 

Mária és Márta zokognak az ö testvérük halálán, 
Lázárén. Jézus odajön, könnyekre fakad s akkor oda
áll a sír fölé: "Lázár, mondom neked, jöjj ki sírod
ból". Micsoda vigasság, a négynapos és már bűzlő 
halott kitámolyog a sírból. 

Jézus jóságos volt. Jóságos a betegekhez, a szo
morúakhoz, a gyermekekhez, akiket megsimogatott és 
megáldott. Jóságos a szenvedökhöz, a bűnösökhöz. 1\Ai
csoda, ez az ember megtűri, hogy egy bűnös asszony 
a lábát olajjal öntözze és könnyeivel meg a hajával 
szárogassa? Ez nem lehet lsten, aki a bűnösöket 

ennyire közelereszti magához! - horkantak fel ellen
ségei. Es Jézus megszégyeniti Simont és felemeli, fel
magasztalja az elöbb még bűnös, rossz hírben állott 
szegény asszonyt. Jézus a bűnösökkel társalog, Jézus 
a nép szemétjével, az elesettekkel s azután meg 
a kérgeskezű szegényekkel, az írni-olvasni sem tudók
kal társalog legszívesebben. Nem a királyok palotái· 
ban jár-kel, nem a tudósokat gyüjti maga köré, - ö 
jól érzi magát az egyszerű nép primitív körében. Odaül 
a szamariai asszony elé Jákob kútjánál és ö, az Isten 
fia nem átall egy ötférjes, bűnös, házasságtörö fél
pogány nőnek egyórás teológiai előadást tartani. ~'H
csoda jóság! 

Jézus - mit mondjak még -, még mikor 
keresztrefeszítik is, akkor sem jajgat, nem a maga 
gondjaival bíbelődik, hanem imádkozik: "Atyám, bo
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" 
S mikor felemelik a keresztre és ö saját teste súlyá
val tágítja sebeit, amikor minden ember a maga kín
ját panaszolná, vagy legalábbis - végtelen önuralom
mal - talán hallgatna és magábaroskadna s a fogát 
szorítaná össze, Jézus akkor is, mintha még eleven és 
mozgékony volna, intézkedik. másokra gondol, máso
kat vigasztal. A latornak megigéri a paradicsomot, 



a tanítványra rábízza édesanyját, édesanyjára pedig 
a tanítványt. Micsoda hős ez? Micsoda jószívűség! 
A kínok tengerében is csak másra gondol. 

Jézus hős volt, Jézus jó volt, bölcs volt, hatalmas 
volt, Jézus szent volt! ö maga vette kérdőre a farizeu
sokat: kicsoda az köztetek, aki engem bűnnel vádol
hat meg? S valóban, Jézuson egy makulányi bűnt sem 
lehetett találni. Ellenkezőleg, a tisztaságnak, a szent
ségnek, a lelki finomságnak, a lelki magasztosságnak 
olyan utólérhetetlen ideálja és eszményképe ő, amit 
1900 év óta a szentek, a legnagyobb lelkek, legcsodá
sabb akarathősök próbálnak utánozni és- egyik sem 
éri el ... Közülünk is mindenki annál nagyobb, minél 
jobban hasonlít hozzá. De elérni őt sem a vértanuk, 
sem az apostolok, sem az emberszeretet önfeláldozó 
vértanui, egyszóval senki sem érte el. Jézus hősebb 
a vértanuknál, Jézus szüzebb a szűzeknél, Jézus hit
vallóbb a hitvallóknál, Jézus apostolibb az apostolok
nál, Jézus szentebb a szenteknél. Jézus maga a meg
testesült Isten: istenemberi tökéletesség! 

Nem érdemelné-e meg tehát, hogy őt szeressem, 
hogy őt tanulmányozzam, hogy róla szívesen elmél
kedjem, hozzá szívesen jöjjek, vele éljek, hogy öt 
a szentáldozásban az én esendő, szegény, de mégis 
jóra vágyódó szívembe zárjam? 

Es nemcsak ez az érdekes kérdés, hogy milyen 
és kicsoda Jézus, hanem még inkább az, hogy mil lett 
értem. Elvégre ha valaki igen nagy, igen szép, akkor 
rajonghatok érte, de még nem az enyém. Lehet ide
gen, lehet az egy nagy szellem, akihez azonban semmi 
közöm, mint pl. Arisztotelesz vagy Napoleon. De mi
kor valaki nagy is, szép is, felséges is, szent is s ugyan
akkor tudom, hogy engem szeret és lehajol hozzám, 
sőt mi több, szinte szomjazza az én viszontszeretete
met, akkor meg kell lágyulnom, akkor fel kell kiálta
nom: ó, én szerencse gyermeke, ó, én boldog válasz
tott, hogy engem egy ilyen nagy valaki egyáltalán 
a figyelmére méltat, sőt az én szereletemet kéri. 

Jézus tett is értem sokat. Adni egy gazdagnak 
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talán nem nagy áldozat, de sokat tenni, mindent tenni, 
mindent feláldozni, azért, akit szeretünk, ez sok, ez 
nagy dolog. Jézus pedig mit nem áldozott, mit magára 
nem vállalt, mert engem szeretett. 

Megszületett istállóban. Istállóban születni, mily 
szégyenl Nem szégyen - mondta Jézus -, nem törő
döm vele, mert én szeretem a szegény embereket. Fel
nevelkedni egy nagyon szerény kis családi körben. 
Dolgozni, mint ácsinas és ácslegény, dolgozni mint egy
szerű mesterember. Hogy feltört az ő istenemberi te
nyere! ... Mi az neki! Az emberekért szívesen! Aztán 
elmenni és szembeszállni farizeusokkal, képmutatók
kal, népámítókkal, harcolni, veszekedni és a népet 
tanítani, gyógyítani, embereket nevelni, oktatni, vissza
eső bűnösöket újra meg újra talpraállítani . . . és rá
adásul izzadni; verejtékezni, elfáradni, megéhezni, meg
szomjazni és amellett oly szegénynek lenni, hogy még 
rendes lakása sincs. Jézusnak nem volt rendes lakása, 
az Olajfák hegyén, a fák alatt aludt. Jézus igazán 
mondhatta magáról, hogy "a rókáknak oduik vannak, 
a madaraknak fészkeik, de az ember fiának nincs hová 
lehajtsa fejét". 

Jézus hajléktalan volt énértem, kínszenvedést vál
lalt értem, Jézus vért izzadott haláltusában, énértem! 
Jézust megkötözték s mint valami gonosztevőt az 
utcán végigvezették, Jézus mindezt nem bánta, én
értem, teérted. Jézust halálraítélik, megkorbácsol· 
ják, hogy a bőre cafatokban hull le róla - teérted! 
Jézust kigúnyolják, leköpik, töviskoronával koszorúz
zák, a vállára rárakják a keresztet és a vesztőhelyen 
felszegezik egy keresztre két gazember, két gonosz
tevő között; mint valami sőpredékkel, mint a rab· 
szolgával szokás, úgy bánnak el vele. Jézus nem bánja, 
örül és még azt sem engedi, hogy a halál azonnal 
megváltsa őt a szenvedéstől. 

Egy Mucius Scaevolára csodálva néz a történe
lem, aki a tüzes parázsba beletartotta az öklét. Jézus 
több volt, mint Mucius Scaevola. Három óra hosszat 
mint férfi, mint hős, mint vitéz állta a kereszten a szen-
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vedések netovábbját, szemközt nézett a halállal krisz
tusi, istenemberi szemmel. Ha ő akarja, a halál egy perc 
alatt végez vele. De nem, ő teljes három órán át kész
akarva szenved, szenvedi az emberi kínok legborzal
masabbját, a belső elégést, a szomjúságot és csak há
rom óra végén int a halálnak. Amit a szeretet paroxiz
musában csak tenni lehetett, mindent megtettem, min
den beteljesedett, most azután Atyám, a Te kezedbe 
ajánlom lelkemet . . . és meghalt, mint a világtörténe
lem legnagyobb hőse. 

Jézus nem idegen nagyság, Jézus nem egy tőletek 
távol álló idegen Isten, Jézus nem az a gazdag úr, 
aki csak idedobja az aranyait közénk s aztán odébb
áll. Jézus megváltó. Az, aki önvéréve! vált meg min
ket, önvéréve! ostromolja a mi szívünk viszontszere
tetéL Es te azt mondod, hogy nem tudnád szeretni 
őt? Mit tett Jézus értünkés-még egy kérdés - mit 
tesz Jézus értünk és velünk állandóan? 

Vajjon azzal, hogy a keresztfán meghalt, befejez
te-e az ő áldásos, az ö szeretettöl lángoló tevékenysé
gél köztünk? O, dehogy! Testvér, nézz körül a Bazili
kában. Ezt is Jézus építette. Jézus építette neked, hogy 
a márványfalak és oszlopok, az oltárok és a szertartá
sok szépsége által szóljon a te lelkedhez s figyelmez
tessen, hogy te nem vagy ám csak olyan közönséges 
parasztivadéki Neked is, mint ezeknek a márvány
boltíveknek az ég felé kell szállnod, neked is odafenn 
van a helyed, ahová a Bazilika keresztje mutat. 

Jézus szól hozzánk az Egyházban és amikor egy 
gyászmisén felzeng a szomorú requiem, akkor is jézus 
figyelmeztet az élet rövidségére. Amikor az úrnapi 
körmeneten, vagy a húsvéti feltámadáskor, vagy a Jé
zus Szíve-körmeneten virágdísz közt, gyertyaláng és 
tömjénfüst közt és ragyogó egyházi ruhák között .Jé
zus vonul végig azon az ő élő szívekből álló birodal
mán, hogy közelről lásson és áldjon meg mindenkit -
Jézus az, aki hozzánk szól s mibennünk nemesebb ér
zelmeket kelt. 

Amikor a gyónás misztikus csendjében, a gyóntató-
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szék félhomályában te a kis bűneidet előkaparod a lel
kedből: "Uram, ezt is tettem, ó uram, azt is tettem -
mondod -, hanyag voltam, tisztátalan voltam, békét
len voltam, szeretetlen voltam, hitetlen voltam, Uram 
bocsáss meg nekem ..... A lelkiatya pedig rámondja 
a feloldozás szavait - tudod-e, testvér, hogy Jézus 
akkor, mint a tékozló fiú homlokáról a hosszú út po
rát és a verejtéket az édesapa, úgy leesókalja a lel
ked arculatjáról a szennyet, a bűnt, a lelki nyomort. 

Mikor áldozni mégy, Jézus az, aki csalogat, hivo
gat téged, Jézus az, aki mondja: "ha nem eszitek ezt 
a kenyeret, nem lesz élet bennetek". Mikor pedig meg
áldoztál és lelkedbe száll az erő, lelkedbe száll a tisz
taság szeretete, lelkedbe száll a jóra való készség, tu
dod-e, hogy akkor Jézus dolgozik benned, Jézus ala
kítja újjá, mint valami puha anyagból a te szívedet, 
lelkedet. 

Testvér, ne mondd, hogy Jézus megszűnt érted 
működni. Az egész Egyház, még az én igénytelen pré
dikálásom is Jézustól van. Ki beszél most neked ... ez 
a kis tanulatlan ember itt a szószéken? Amit én tu
dok, ami az én szavaimban szép vagy jó, az a Jézus 
szépsége, Jézus jósága. Szavaimban Jézus kiált hoz
zád, Jézus ösztökél téged, Jézus beszél általam, Jézus 
tanít, Jézus buzdít, Jézus könyörög, Jézus fenyeget, 
Jézus hivogat minden katolikus hitszónok ajkán ke
resztül! 

Nézd, mit nem tesz érted Jézus! Vigasztal, mikor 
a szíved sebezve van, mikor gyász, mikor gond, mikor 
csalódás, mikor belső tépelődés marja és tépi szíve
det, és te már nem találsz a földön menedéket és akkor 
elborult homlokkal végre betéverlsz a templomba s le
roskadsz a kereszt előtt és megpróbálod a "Mi
atyánk ... " legfelségesebb, legnehezebb és leghősie

sebb imafohászát kimondani: "Legyen meg a Te aka
ratod!" - tudod-e, Testvér, hogy akkor máris ott simo
gatja homlokodat Jézus! Tudod-e, hogy akkor a vigasz
nak az egyetlen igazi komoly, értékes és reális bal
zsamát csepegteti a szívedbe? Amikor eltemetted azt, 
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akit legjobban szerettél, apádat, anyádat, hitvesedet 
és az egész világ mintha gyászfátyollal volna beterítve 
s mintha nem tudnál már itt élni többé ebben a siralom
völgyben - íme, Jézus az, aki egyszer csak meg
jelenik és azt mondja: micsoda kislelkűség ez; embe
rek, hiszen "aki énbennem hisz, ha meghal is él és 
én feltámasztom öt az utolsó napon!" 

Jézus tehát ma is itt van köztünk, Jézus ma is 
vigasztal, Jézus ma is tanít, ma is buzdít, ma is hivo
gat, szól a harang szavában, szól az úrfelmutatási 
csengő gyengéd csengésében, szól az ártatlan gyer
mekek imáiban, szól az Egyház fenséges szertartásai
ban, szól a szentségekben, szól az ő szentjeiben, szól 
az ő papjaiban, szól az ő apácáiban, szól jó katolikus 
apák és anyák gyermekoktató beszédében, szól a jó 
katolikusok kölcsönös jó példaadásában. 

ú, Jézus, micsoda csodálatos misztikus müködést 
fejtesz Te ki tovább is állandóan a lelkekben, hogy 
magadhoz vonj és rnegnemesíts bennünket! J:s mi ne 
szeressünk Téged? Ha nem érdemes Téged szeretni, 
kit érdemes szeretni? Kiért érdemes lelkesedni, ha Er
ted nem? Kit érdemes követni lángoló lelkesedéssel, 
hős példautánzattal, ha Téged nem? 

Jézust követni érdemes, mert Jézus megérdemli 
a mi lelkes szeretetünket. Arról még nem is beszéltem, 
hogy Jézust követni érdemes, mert abból hasznom 
csakis nekem van, illetve neked, testvérem. Ha te Jé
zust szereted, ha Jézust követed, nem Jézus nyer vele, 
hanem egyesegyedül te. Borzasztó tévedés, ha valaki 
így gondolkozik: én gyónni voltam, de az a pap nem 
volt elég udvarias hozzám és egy kicsit rámszólt, bi· 
zony én többet nem megyek gyónni. O, te kis csacsi, 
hát azt hiszed, a papnak van abból haszna, ha te 
gyónsz, vagy a jó Istennek van abból haszna, ha te 
nem a pokolba mégy, hanem az örök boldogságra? 
Hiszen ha a kárhozatha mégy, csak a magad kára lesz. 

Kinek van abból haszna, ha Jézust követi? Magá
nak az illetőnek. Milyen haszonnal jár? Először az, 
hogy jobb léssz általa. Nézd, itt van valaki, akire még 
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csak ránézni sem lehet anélkül, hogy az ember jobbá 
ne legyen. Nem lehet elmélkedni sem róla a nélkül, 
hogy szebb, tisztább, nemesebb, béketűröbb és béke
szeretöbb ne legyek ezáltal. Aki Jézust szereti, az 
egyszer csak megútálja azt, amit pedig talán szere
tett; a bűnt, földbemerülést, a vad, erőszakos, durva 
szenvedélyek követését. Mikor Jézusra rátalál, a sze
mével és a szívével egyszerre észreveszi, hogy ez 
mind értéktelen, hogy hiszen a vérnek ez az ostobán 
mámoros lüktetése, ez a szerelmi téboly, méltatlan 
hozzám, ezért nem érdemes rajongani, ez csak az érzé
keimet kábítja el, de magamnak semmit sem használ. 

Aki Jézussal foglalkozik, egyszerre csak kifino
multabb, előkelőbb, választékosabb ízlésű lesz. Aki Jé
zussal foglalkozik, az tisztább lesz, annak a tiszta dol
gok kezdenek tetszeni és a tisztátalanságtól elfordul. 
Aki Jézust követi, az gazdagabb lesz, gazdagabb lelki
erőben, gazdagabb nemes elhatározásban, gazdagabb 
kitartó állhatatosságban. Aki Jézust követi, az valóban 
tisztább és erősebb és fóleg paradicsomat teremt maga 
körül a földön befelé és kifelé. Aki Jézussal jóbarát
ságban él, az mindig mosolyogni tud, az minden gond, 
még az éhínség szélén is tud mosolyogni, mert azt 
mondja: én a legjobb kézben vagyok s ha éhenhalok 
is, akkor is láthatatlan mennyei kéz fog engem, a kol
dust, a mennyben a szívéhez ölelni és úgy ébresz
teni fel. 

Aki Jézust szereti, az mindig boldog, annak min
dig paradicsom a lelke, annak a szíve virágos kert, 
ott díszlenek a szeretet rózsái, az ártatlanság liliomai, 
a szerénység ibolyái. Aki Jézust szereti, az áldása 
a környezetének is, az nem tud látni könnyezöt, hogy 
le ne törölje a könnyet, az nem tud látni éhezőt, hogy 
meg ne ossza vele a kenyerét. Aki Jézust szereti, az 
nem tud látni beteget, hogy ne gyógyítsa, nem tud 
látni inségest, hogy ne vigasztalja, nem tud látni bü
nöst, hogy fel ne emelje. Ahol Jézus lakik a szívek
ben, ott családi béke van. Mily édesek azok az igazi 
katolikus családok, ahol mindenki önmagát iparkodik 



385 

Jézus mintaképe szerint tökéletesiteni s azért nem 
követel másoktól, csak magától, nem esik másoknak 
terhére, hanem maga vállal el minden terhet. O, mi
lyen boldog egy ilyen családi együttes, ahol mindenki 
a többiekre nézve csak áldás és béke, a szeretet és 
a boldogság forrása. Milyen gazdaggá tesz, milyen 
széppé tesz, milyen boldoggá tesz minket Jézus sze
rete és Jézus követése! 

Ha pedig odatúlra gondolunk, Istenem, ha Jézust 
szeretjük, akkor még az itélettől sem félünk, ha Jézus
sal jóbarátságban élünk, akkor nekünk a halál nem 
iszonyat, akkor nekünk semmi a pokol, -bár ez mindig 
igen komoly és szomorú valóság marad. Jól tudjuk, hogy 
nekünk, hála Istennek, semmi közünk sem lesz hozzá. 
Aki Jézussal barátságban él, az állandóan a menny
ország előízét hordja ajkán s máris hallja az angya· 
Iok énekét, máris szemébe csillog az örök Nap fényes
sége és máris felkiált: ó, mily boldog vagyok én, hogy 
örökké élni fogok, mégpedig örökké boldogan, mert 
Jézus engem szeret és mert én szeretem Jézust. 

Felébredhet éjtszaka, akkor is ez a boldog érzés 
tölti el: ó, én boldog ember, Jézus barátja vagyok ám! 
Felkel reggel, hogy a munkába álljon, ez a megnyug
tató gondolata az első: ó, én boldog ember, nekem 
nem a lendítőkerekek dübörgése, nem a gépek zaka
tolása, nem a mindennapi gondok a fontosak, én ezen 
túl és ezen felül Jézus gyermeke vagyok, munkás
zubbonyban, egyszerű parasztruhában vagy polgári 
ruhában, mindegy, én Jézus barátja vagyok és azért 
boldog és bízó, gazdag és erős vagyok; nekem nincs 
mitől félnem, mert előttem egy végtelenü! örök élet 
van, amit nem tudok és nem is akarok feledni. 

Be kell fejeznem előadásomat és az egész előadás
sorozat is véget ér. Boldog volnék, ha ez előadások 
során főleg ezt a mai utolsó gondolatot nagyon sok 
jóakaratú testvéremnek lelkébe tudnám rögzíteni. Bol
dog volnék, ha most mindannyiatok kivétel nélkül -
még ha zsidó tévedt is ebbe a templomba, ő is - és 
mindnyájnn azt a vágyat éreznétek ma szívetekben 

Hdnl\hll.: Összeg~ Ujtült muukái. X X. 
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felelevenedni, hogy én Jézus hű gyermeke akarok 
lenni, hogy én szeretni és követni akarom Jézust. 

Mit is jelent követni Jézust? Először az abszolút 
hitet jelent. Itt nem szabad ingadozni, nem szabad 
csak addig lelkesedni, amíg az ember itt a Bazilikában 
van és aztán elfeledni mindent. A hit legyen a vezérlő 
csillaga az egész életnek. A családban, a fellépésünk
ben, öltözködési módunkban, szórakozási stílusunkban, 
beszéigetési módunkban mindenütt a hit, az örökélet 
hite, a Jézus hite nyomja rá a pecsétet a mi egész 
megvilágosodott, megtestesült, átkrisztusult egyénisé
günkre. 

Jézust követni még annyit is jelent, mint hűsé
gesen megállni a helyünket, amikor Jézus parancsai·· 
ról van szó. Jézus nem akar hallani tisztátalanságról. 
Azt akarja, hogy győzd le magad, hogy taszítsd el 
magadtól még a gondolatát is mindennek, ami nem
telen, ami a lelket igába dönti, egyszóval, hogy ural
kodjál magadon. Nehéz ez? Csak gondolod, mert meg
szoktact a bűnt és azt hiszed, nem lehetsz meg bűn 
nélkül. 

Tévedés! Vess keresztet, imádkozzál és aztán bát
ran neki. Határozd el így: mától kezdve krisztusi, tiszta 
életet akarok élni, még a gondolatomból is kidobom 
mindazt, ami nem helyes. Hűség a parancsolatokban, 
hűség a misehallgatásban, hűség a szentségek vételé
ben, gyónásban és áldozásban, minél komolyabban, 
hogy Jézus minél jobban kifejtse a lélekerősítés és 
lélektisztogatás nagyszerű munkáját. Hűség Jézus el
veinek követésében és végül imaélet a fontos. Egy
házunk egyik legnagyobb teológusa, Liguori Szent Al
fonz mondta, hogy az imádság a léleknek Istenhez 
emelkedése, önkéntes istenkeresése, Istenhez való for
dulása, és hogy az imádság olyan fontos, hogy ő 
nem félti - úgymond - azt a bűnöst, aki imádkozik; 
ellenben reszket azért a szentért, aki nem imádkozik. 

Jézus barátságának igenis az imaélet, nem a puszta 
szóból álló, szavakat recitáló, hanem szívből fakadó 
imaélet az egyik leghűbb megnyilatkozása. Ha Jézus 
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barátságát keresed, tanulj meg, ember, imádkozni! Ta
nulj meg Jézussal foglalkozni, tanuld meg őt keresni 
első ébredéskor reggel és ő tőle búcsúzni utolsó fohá
szoddal este. Jézust keresni valahányszor munkába 
állsz, Jézushoz menekülni valahányszor kisértésbe ke
rülsz, Jézusba vetni minden hitedet, minden bizalma
dat, szeretetedet. 

Végül és utoljára Jézust követni tehát annyi, mint 
résztvenni az ő nagy világmentő és emberi lelket 
mentő munkájában. Ezért alapította ő az Egyházat, 
de nemcsak a papságot rendelte erre, hanem •lzt 
akarja, hogy a világiak is, mindenki külön-külön le
gyen apostol. Férfiak és nők a jó sajtó terjesztése út
ján, jó beszédek útján, jó példa adása által, másoknak 
a vallásos életre való ráédesgetése által, a szegények 
gondozása által, a könyörülő szeretet ápolása által 
legyen apostol, de mindenki legyen apostol. 

Ezzel az apostoli gondolattal búcsúzam tőletek, 

testvéreim. 

* 
Ezekben a napokban itt voltunk talán hatezren is 

ebben a templomban. Budapesten azonban hatszázezer 
katolikus van és Budapest külvárosaiban még ennél 
is sokkal többen, egy milliónál is többen vagyunk. Még 
nagyon sokan vannak, akik távol vannak Jézustól. 
Azokat is ide kellene hozni, azokkal is meg kellene 
ismertetni J é z us Szívének szeretetét, azokat is be kel
lene vonni a lélekmentés komoly munkájába és rá 
kellene venni öket is a gyónásra, az áldozásra, a lelki 
életre. Vigyük el nekik a mi sajtónkat, vigyük el 
a katolikus eszméket nyomtatásban, vigyük el élőszó
val, vigyük el példánkkaL 

Legyen a mi életünk egy állandó krisztusi pro
cesszió a földön. Legyen a mi egész életünk imádság, 
realizálja Jézus felséges óhajtásait, ami összefoglalható 
ebben az egyetlen fohászban: "Jézus szentséges Szíve, 
jöjjön el a Te országod!" 



A lélek napjai. 

Lelkigyakorlatos konferenciák. 

Hit és biteUenség. 

Egy évvel ezelőtt más papi ember állott e helyen: 
Prohászka Ottokár, a legnagyobb magyar lelkipásztor 
Pázmány Péter óta. Átérzem az óriási feladat súiyát, 
hogy őt pótoljam, ily férfiú nyomdokaiban jelentkez
zem. Talán merészség utána ide lépnem. De bátorít a 
gondolat: ő úttörő, zászlóvivő volt, aki azt akarta, 
hogy mások is kövessék. Az ő programmjához va
gyunk tehát hűek, ha munkáját - bár szerényebb 
keretek közt is - folytatjuk. 

Mielőtt voltaképpeni elmélkedéseinket megkezd
jük, első feladatunk, hogy megerősítsük magunkban a 
kereszténység amaz alapvető hitét, hogy ez az élet 
nem öncél, hanem az örök élet előkészítője. 

Sok modern ember, ha megkérdezzük: mi az élet 
célja, erre a kérdésre nem tud feleletet adni. Talán 
nem is gondolkozik róla. Pedig élni és az élet céljai
ról nem gondolkodni: műveletlenség. Mások a kér
désre, hogy a hajszának, törtetésnek, küzdelemnek mi 
a célja, alapja, értelme, különböző feleleteket adnak. 
Egyik szerint: a dicsöség, a vagyon, mások szerint: a 
család, a tudomány, a művészet stb. A hivő keresz
tény szerint: a végcél az örök élet, - örök boldogság 
biztosítása. Mi a különbség a hivő és hitetlen felfogás 
között? Melyik észszerűbb, melyik mellett hadakoznak 
erősebb, racionálisabb okok? 

Az újkori hitetlenség terjesztésében nem is any
nyira észokokkal dolgoznak ellenfeleink. Sokkal jelen-
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tösebb eszközük a gúny. A modern tömegaposztázia 
az enciklopedistáknak s követőiknek gúnyolódására 
vezethető vissza. Voltaire látta, hogy észokokkal ne
héz a kereszténységet támadni. Ezért nem tudományos 
érvekkel hadakozott. Fegyvere a szellemes lebecsü
lés, a gúny volt. Ma is sokan a lekicsinylés és élc 
hangján beszélnek a vallási kérdésekről és kézlegyin
téssel intézik el a hitet. Torzképet és illúziót látnak 
benne. Téveszmének minösítik. A Zola-, Maeterlinck
és Anatole France-féle irodalom ez úton halad. :es ezt 
a felfogást váltják aprópénzre a szocialisták. A gúny 
mellett ott a tömegpropaganda. Ez sem tudománnyal 
dolgozik: apellál az emberek alacsonyabb, érzéki haj
lamaira. Célja egyéni, párt-, osztály-érvényesülés. 
Eszköze a rábeszélés, elriasztás, eltorzítás. A haladás
nak és tudománynak nevében beszélnek, holott ugyan 
mi köze van a szabadgondolkozásnak a valódi haladás
hoz és a tudományhoz? A materialisták és szabadgon
dolkodók ugyan nem sok tudományos vívmányra 
lehetnek büszkék. A pozitív világnézet hívei a hittudo
mány terén is több eredménnyel dicsekedhetnek. 
A tudomány nevében sokan próbálták megdönteni az 
isten-fogalmat, a túlvilági élet hitét. De a vallás érveit 
nem tudták elhomályosítani. Nem áll, hogy a tudo
mány vallástalan. Kimagasló tudósok, müvészek, irók, 
államférfiak, hadvezérek stb. voltak és vannak a hivők 
között, akiknek lelkében a hit legszebb harmóniában 
áll egyéb, kimagasló tulajdonaikkaL 

Filozófia és teológia, a józan gondolkodás és ki· 
nyilatkoztatás, az a két oszlop, melyekre hitünk tá
maszkodik. Lelkünk gyökérszálaiba fonódik a hit, hogy 
kell lenni örök célnak, örök életnek. Minden népnél 
feltaláljuk e gondolat csiráját. Homérosz és Vergilius 
szerint még a pogány népek tudatában is élt a túl
világi életnek hite. Mi vezette rá a gondolkodó embert 
a közös hitre, hogy a síron túl is van élet? Isten lété
ből szükségszerüen következtettek az emberi lélek 
halhatatlanságára és a túlvilági létre. 
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A lélek más, mint a test; nem a test gondolkodik, 
konstruál, teremt matézist és filozófiát, hoz létre zene
műveket, dómokat stb. Ezek a minden anyagtól külön
álló és távoleső funkciók külön szellemi állagra, lé
lekre utalnak. Akkor azonban a lélek élhet akkor is, 
amikor a test összeomlik. Miért ölné meg Isten a test 
ideiglenes elpusztításával ezt a lelket is?! lsten akkor 
nem volna jó, ha ok nélkül megsemmisítene. De hű 
sem volna. Mert ő az, aki beleojtotta az emberi lélekbe 
az örök élet reményét, vágyát; egy boldogságét, mely 
nem törékeny, ingatag és bizonytalan. Az ember sze
retne végtelenűl boldog lenni. Ha most Isten nem 
engedné az embert, hogy boldog legyen, az ilyen Isten 
nem volna igaz lsten! Mert megcsillogtatná az ember 
vágyó lelkisége előtt a boldogságat és nem adná meg. 

A megsértett erkölcsi világrend helyreállításának, 
az isteni igazságosságnak is szükségszerű követel
ménye a túlvilági élet. Itt a földön gyakran a bűn 
győzedelmeskedik és az ártatlan szenved. Nemcsak a 
politikában, hanem az egyes emberek mindennapi éle
tében is vannak Trianonok. Az ártatlant megkínozzák, 
a becstelennek minden sikerül. Mexikóban tömegesen 
gyilkolják meg a hivő embereket. Vértanui vannak a 
többi kötelességeknek is. Gonosztevők kicsúsznak a 
büntető szakaszok alól. Ovék a diktatúra és hatalom. 
Micsoda Isten volna az, akinél nem volna végső íté
let: jutalmazás és büntetés? Ezek az okok, melyek 
lsten létéből filozófikus alapon levezetik az örök élet 
tanát. S hiába lép fel ellene a hitetlen sajtó és iroda
lom, a gondolkodó emberiség mindig újra visszatér az 
örök élet hitéhez. 

• 
Még világosabban szól az örök élet mellett a ki

nyilatkoztatás. A hit nem álom; hanem isteni kijelen
tésen alapul, amelyről történelmi bizonyosságunk van. 
Krisztus Isten Fia, a megtestesült Istenember, aki egész 
fellépésével, jellemével, bölcsességével s csodatettei-
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vel fényesen igazolta isteni-voltát. ö pedig folyton 
beszél az örök életről, mint a földi életnek maradandó 
folytatásáróL Krisztus szava nem lehet sem tévedés, 
sem megtévesztés. ö arra int, hogy haladjunk az eré
nyesség keskeny s meredek ösvényén az örök cél, 
örök élet felé a földi szenvedések között. Ne itt keres
sünk kincseket, hanem odatúL Szerinte a halál után 
örök boldogság vagy örök büntetés vár minden em
berre. 

Jézusnak minden szavából az örökkévalóság tana 
csendül ki. Krisztus mesékkel nem ámította az embe
reket. Mert nem szabad céllal szentesítenie az eszközt, 
bármily morális szempontból sem, ha tudom, hogy ez 
csak porhintés az emberek szemébe. Azt mondani. 
hogy Jézus mesékkel akarta rémítgetni az embereket, 
hogy jók legyenek: arculütése volna az evangéliumi 
Krisztusnak. Szerinte: "beszédetek ez legyen: igen, 
igen, nem, nem", azaz őszinteség, becsületesség; nem 
hipokrízis és köntörfalazás! Krisztus szerint az ember 
azért van a földön, hogy elérje a boldog örökéletet. 
Mert a föld csak váróterem, érettségi vizsgálat, meg
próbáltatások helye, hogy méltókká lehessünk az örök 
boldogságra. Ha azonban lsten így szól, akkor ez így 
is van. 

Hitünket támogatják észokok s támogatja Krisz
tus. A hit észszerű, nem merő érzelem, kedély-jelen
ség. Ha talált volna az ellentábor diadalmas fegyvert, 
akkor bizonyára folyton ezt használná. A hittagadás 
érdekében évről-évre új és új módszereket és érve
ket keresnek. Nincs egyféle hitetlenség, hanem száz
féle hitellenes teória viaskodik egymással. Ellenfeleink 
egymást gátolják. Nem egyeznek meg kivédhetetlen 
alapban. Nincs egyetlen egységes, győzelmes ateisz
tikus rendszer. A mi hitünk megáll minden kritikát. 
Észszerű és erkölcsnemesítő is. Alapja a magasabb, 
tisztultabb életnek, mellyel a kereszténység ragyogóan 
beleírta nevét a történelembe. Csodálatosan egyezik 
ez a négyes szféra: ami a Jogikában igaz, ugyanaz az 
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elikában jó, az esztétikában szép és a higiénia terén 
egészséges. A kereszténység a logika érveivel bizo
nyítja igazát, az erkölcs terén megteremti a legmagasz
tosabb életet, a társadalomban s a művészet terén az 
igazi szépet és a higiénia terén a legkonzerválóbb élet
erőt. Tiszta nemzedék, hitveshűség, testi egészség 
megőrzője. Tisztalelkű emberek, egészséges nemzedé
kek, finom kedélyek ezért lelkesednek a hitért. Ma 
egyenesen a zseníkonverziók idejét éljük. 

Emellett mily vigasztaló, nagyszerű, felemelő ez 
a túlvilági hit! Míg a hitnélküliek minden életcélja: 
a pénz, kényelem, flört, testi gyönyör, ösztönök ki
élése, - addig a kereszténység, bár aszkézis és rideg 
szigor is sokszor, de ugyanakkor az igazi öröm, biza
lom, remény, lelkesülés krédója, a le nem törő, soha 
el nem gyengülö bátorság vallása, épp azért, mert örök 
életre tanít. A kereszténység aszketikus vallás, a ren
detlen kívánságokról való lemondást hirdeti és héro
szokat nevel. De ugyanakkor rózsákat is hint az 
útunkra: csupa derűt sugároz lelkünkbe. 

A legboldogabb ember: a karthauzi. Mindennap 
látja maga-megásta sírját és mégis testi-lelki békes
ségben él. A szentek a minta-keresztények, mind csupa 
jókedvet, örömet, derűt hordanak a lelkükben, mint 
Assziszi Ferenc, vagy Liziői kis Teréz stb. Ök az Isten 
gyermekei, az örök mennyország boldog örökösei. 
Nem érdeklik öket túlságosan az élet hervatag örö
mei, mert ők jobbat tudnak, amihez képest mindezen 
dolgok szóba sem hozhatók: "quid hoc ad aeterni
tatem?!"" - mit ér mindez az örökkévalósághoz képest! 

Bárha töltené el e tudat a mi katolikus intelligen
ciánk lelkét! Felséges intonálás ez: Sursum corda! fel
felé a szívekkel, a magasságok felé! Lelkünk előtt 
végtelen távlatok nyílnak. Isten becsületszava áll len
dületes, diadalmas, rózsás hitéletünk mellett. E nélkül 
szomorú összecsuklódás, elesés. megtántorodás volna 
és megalkuvásokból tevödnék ki az élet. 

Sursum corda! J:s diadalmas, rózsás lesz hitünk 
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Az eltévelyedés. 

Az örök célt elérni nemcsak lehet, hanem köte
lesség is. Az örökkévalóság felé vivö út és kapu kes
keny ugyan, de be kell rajta mennünk, ha eröfeszí
tésbe kerül is, ahogy Krisztus szava szerint az egek 
országa eröszakot szenved, és csak aki állhatatosan 
ostromolja, az elött nyílik meg. De büntetlenül nem 
lehet lemondani róla. Isten azért alkotott, mert meg 
akarja velünk osztani gazdagságát, hogy legyünk ré
szesei mi is az ö örömének és letéteményesei örök 
szeretetének. lsten szeretetböl teremtett minket, meg
kívánja tehát, hogy jótéteményeit hálásan vegyük s 
el ne utasítsuk. Máskép magunkra vonjuk az ö harag
ját, azaz: vétkezünk. 

Istent nem keresni, az örök célt nem akarni, az 
lslentöl megjelölt erkölcsiség útját elhagyni: annyi 
mint vétkezni. A mai világ e szót: "bűn", könnyen 
ejti ki ajkán. Úgyszólva csak az embertárs elleni vét
ket tartja bűnnek. Pl. a házasságtörés neki is bűn, 
mert egy embertárs jogainak megsértése; egy pengö 
elsikkasztása dehonesztáló dolog. De már pl. Istent 
káromolni, vagy egyszerű paráznaságot elkövetni, 
neki nem bűn. 

A neopaganizmus meghamisította még a bűn fogal
mát is s lsten megbántását, mint ilyet semmibe sem 
veszi. Ezzel szemben a valóság: ahogy Isten itél a 
bűnröl. Isten pedig szigorúan ítél: aki csak rá is tekint 
a nöre azzal, hogy bűnre kívánja: már paráználkodott. 
Szent Pál szerint sem a tolvajok, sem a fajtalankodók, 
sem a tisztátalanok stb. nem juthatnak be Isten orszá
gába. A kinyilatkoztatás szerint a bűn a legnagyobb 
rossz: kizár Isten kegyelméböl. Természetes, hogy 
nekünk nem a neopaganizmus szemével kell látnunk 
a bún kérdését. Istennek van igaza, nem a modern 
világnak, mely a bűnt úgy issza, mint a vizet. A bűn
nel végtelen sok baj és nyomor zúdult a világra. 

* 
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A bűn elsősorban hálátlanság. Isten üdvösségre 
teremtette az embert. Testét, lelkét felruházta erővel, 
képességekkel; színpompás világot teremtett körü
lötte. Mindez nem eszköz-e az ő elérésére? De a 
bűnöző ember az lstentől vett jótéteményeket arra 
használja, hogy általuk teremtőjével szembefordul. 
Mint a gyermek, akinek atyja játékkardot adott és ő 
ezzel atyját szúrja meg. Amikor vétkezünk, azt a tes
tet, lelket, szívet, fantáziát használjuk fel Isten meg
bántására, amelyet ő szeretetből adott nekünk. 

Másodszor a bűn: lázadás. Kié a világ? Magamé? 
Még magam sem vagyok a magamé. Én csak haszon
élvező vagyok. Teremtő és teremtmény között oly
féle viszonylat van, hogy: "Per prius az övé vagyok, 
per posteríus a magamé". Egész egyéniségem az úr
lsten tulajdona. Jogiosztást követek el rabló és tolvaj 
módjára, ha vétkezem Isten ellen, ha az Istentől kapott 
szellemi és anyagi javaimat a tulajdonos, az Alkotó 
szándékával ellenkező célokra használom. 

A bűn harmadszor: önmagamnak lealacsonyítása. 
Isten szolgálata mindig felemel, nemesít. Ha jót teszek, 
ha megbocsátok, akkor mindig magam is nemesbülök. 
Rousseau így kiált fel: "Mutassatok egy 19 éves fiatal
embert, aki tiszta, ez a világ legszebb teremtménye!" 
A durva és heves ösztönön való uralkodás nemcsak 
a legszebb erény, Isten parancsának teljesítése, hanem 
út az önnemesítés felé is. Ellenben vétkezéskor min
dig lejjebb szállok belső értékemben és a bűn engem 
magam szennyez be. 

Mily fertő pl. az iszákosság, a kicsapongas, a 
szekszuális élet törvénytelen űzése! Ahogy ezt a bűnt 
nyomon követi a testi bágyadtság, lelki depresszió, 
az öntHálás és szégyenérzet, úgy minden bűnt a lelki 
lealacsonyodás jellemez. A bűn büntetése az, hogy 
az embert az ideális lelkülettől megfosztja, ítélő képes
ségét a lelki dolgokkal szemben elhomályosítja, fen
sőbb törekvéseinek, nemes ambícióinak, a jóért való 
lelkesülésének sírásója. A hittagadás, a gyakorlati 
ateizmus természetes folyománya a bűnös életnek. ,.Az 
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állatias ember nem tudja felfogni, ami a léleké", 
mondja a Szentírás; s nem "lakhatik igaz bölcseség 
a bűn beárnyékolta testben", amely eladta magát a 
véteknek. De az értelem mellett az akaraterő is el
gyengül, a munkaképesség csökken, alászáll, meg
bénul a bűn által. 

* 
Az első bün még nyugtalanító, megrázó élmény. 

Feltolul az ajkon a kérdés: "Mit tettem? Orvény szé
lén állok, lehet-e visszafordulnom?" Lassan azonban 
elhalkul, eltompul a lelkiismeretfurdalás. A harmadik, 
negyedik bűnnél már magától értetődőnek tűnik fel 
a vétkezés, az ötödiknél, tizediknél: rettentő hata
lommá lesz, a megszokás hatalmává, s a bűnösnek 

mint a morfinistának, teljesen megfogy az akaratereje. 
az ilyen fiatalember cinikus mosollyal állítja, hogy a 
tiszta életet nem lehet megtartani. Ennek a bűnnek 
legborzasztóbb átka: hogy ingadozó nádszállá silá
nyitja az embert. A vétkező lassan testileg-lelkileg 
megrokkan, nincs benne gerinc, akarat és velő. 

Gyakran találkoztam kínzó problémákkal. Nem a 
hitvédelmi kérdéseknél félek a válaszadástól, hanem 
félek a megszakott bűnözőkkel szemben. Hány ilyen 
szerencsétlen bűnöző szeretne felkelni; átkozza a 
napot, amikor a szexuális bűnét először elkövette, pró
bálna új életet, de nem tud már akarni s nyilt szem
me! rohan az örvénynek. A legborzasztóbb büntetés: 
egylk bűn a másikat provokálja. Ez vezet gyakran 
végső megátalkodásra, penitenciátlanságra. Budapes
ten - Pécsett is - hányan halnak meg pap- és szent
ségek nélkül! Miért? Elszaktak tőlük, nincs már aka
Jatuk a jóra, nincs fogékonyság bennük a természet
feletti dolgok iránt. Igy aztán a bűn végső, legborzasz
tóbb büntetése: az örök halál. a kárhozat . 

• 
De hadd említsem meg a szociális és nemzeti szem

pontot is. Nyomorúság és pokol a társadalom élete a 
bűn fertőjében Az emberi szenvedést 90°/o-ban a bűn 
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hozza magával. Le lehetne küzdeni a bajok 900/o-át, 
ha nem volna bűn. Ha nem volna bűn: irígység, kap
zsiság, szertelenség, önzés, akkor nem volna háború, 
elnyomás, pauperizmus; kevesebben volnának a kór
házakban és tébolydákban, boldogabb lenne a csalá
dok és nemzetek élete. Azért, aki igazán szereti hazá
ját, igyekszik becsületesen, tisztán, bűn nélkül élni. 

Szavalunk, március 15-ét ünnepeljük. Nagyon 
szép. De ha a nemzet e vészteljes, szomorú időkben 
is odaadja magát az elcsenevészesedésnek, ha csak 
úgy kiáltoz az égbe a sok bűn, ha orgiákat ül köztük 
a panszexualizmus, az öngyilkosság terén pedig mi 
vezetünk Európaszerte: hogyan kívánjuk akkor, hogy 
Isten megirgalmazzon a hazának? 

Allítsuk vissza az Isten uralmát Szent István 
országában. Fanatikusan akarjunk jók lenni, higgyünk 
az ideálokban, tudjunk parancsolni a testnek, a bűn 
romboló démonjánaki Isten kegyelmét és ne átkát hoz
zuk le az országra! Edzzük lelki erőnket a jövendő 
feladatok teljesítésére, különben szalmalángolás és 
színpadi romantika minden szavalásunk a hazafiságról! 

Végül: a bűn büntetése ö r ö Je Istennel packázni, 
ujjat húzni nem lehet büntetlenül. Ha hátat fordítok 
Istennek, én fogom a számlát megfizetni, halálos íté
letemet aláírni. Sajnos, kevesen értik meg e szó jelentő
ségét: örök büntetés! 

Morus Tamás a londoni Tower börtönében ült, 
mert kárhoztatta VIII. Henrik vallásellenes törvényeit. 
Sürgette neje, hogy tagadja meg elveit. Morus Tamás 
az asszonyi sírásra színleg megpuhul. 

- Alice - kérdi -, mennyi ideig remélhetem, 
hogyha a királynak kedvére teszek, ez életben veled 
lehetek? 

- Nézd, uram, egészségesek vagyunk - vála
szalá férjének az asszony -, mi még 20 évig is el
.élhetünk. A király kegyeibe visszafogad, visszaadja 
rangodat, birtokaidat, boldogok leszünk. 
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- Húsz év - sóhajtott fel Morus Tamás, -, mi 
az? Legalább ha 1000 évet mondtál volna! Azért még 
talán lehetne gondolkozni róla, hogy érte odadobjam 
az örök boldogságot. De 20 évért igazán nem érdemes. 

Es Morus erős maradt és mint vértanu halt meg, 
most boldog vértanuként ünnepeljük. A húsz év azóta 
be sokszor letelt. Ha Morus bűnt követ el és abban 
meghal. ma ugyancsak átkozná rövidlátását Most 
azonban biztosan ott örvend a boldogok közt, mert 
erős maradt a megpróbáltatásban. 

Kedves ifjú, ha körülzsibong, csábít, ingerel a 
bűnös szenvedély, gondold meg: érdemes-e néhány 
órányi vagy percnyi gyönyörűségért odadobni egy 
örökkévalóságot és kitenni magadat Isten büntető 
kezének! 

* 
Mit tegyünk tehát?! Első feladatunk, ha eddig 

vétkeztünk, hogy mea culpát mondjunk. Menjünk a 
keresztfához! Eszméljünk rá a veszedelemre, amely
ben forogtunk. Egy német ballada szerint lovas ifjú 
vágtat bózivatarban a Bódeni-tó felé. Elvesztette az 
utat s csodálja, hogy nem lát sehol se embert, se házat. 
Végre halászkunyhó elé ér. Hol a Bódeni-tó? - kérdi 
a halásztóL 

- Ember! - feleli rémülten a halász -, hiszen 
te a Bódeni-tó jegén lovagoltál át! 

Erre a gondolatra, hogy mily rettenetes örvény és 
veszélyek fölött lovagolt, a lovag hirtelen megreszket 
s holtan bukik le lováról ... 

Aki halálos bűnt valaha elkövetett, az szintén át· 
ment a Bódeni-tó gyengén befagyott, vékony jegén. 
Oly útra lépett, amelyet csak vékony réteg választott 
el az örök haláltól. Ha így tettél, reszkessen meg ben
ned a lélek. Adj hálát megmenekülésedért, de viszont 
mégse essél össze öntudatod súlya alatt, hanem tarts 
bizalommal bűnbánatot Ertsd meg a keresztény lelki 
tisztaság szépségét s Krisztus karjába kapaszkodva 
kezdj új életet! 
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Az örökkétartó szankció. 

A kereszténységnek egyik legsúlyosabb és leg
kínzóbb problémája: Megegyeztetni az isteni szentsé
get és szigort egyfelől és az Isten jóságát, irgalmassá
gát másfelől. Egyesek nagyon egyszerűen intézik el 
ezt a problémát azzal, hogy ha az Isten végtelenűl jó; 
nem lehet, hogy örökre büntessen. Ezzel végeztünk -· 
mondják - a pokol tanával. Csakhogy a dolog nem 
ily egyszerű. Isten nem hatálytalanHja az evangéliwni 
elveket az örök pokol kérdésében. Hiába okoskodik 
az emberi fantázia: ahol Isten szól, ott megszűnik min
den kétely. Emberi fogalmainkat kell revideálnunk. 
,,Az én utaírn és gondolataim - mondja az úr -, nem 
a tiétek!" Nem lehet Istent valami tehetetlen öreg 
bácsinak képzelni, aki mennydörög, de aztán, ha uno
kái a fejérenönek, szépen visszavonul. Isten nem olyan 
törvényhozó, aki nem tud akaratának érvényt sze
rezni. Érvényesülni kell az ő törvényeinek, ha kell, 
a szabadakarat hozzájárulásával; ha kell, a bünös dacá
nak letörésével, összezúzásával is. 

Isten minden irányban végtelen, így éppen irgalma 
is túlmegy minden emberi mértéken. Mi volt a meg
testesülés más, mint Isten végtelen irgalmának pazar 
kimutatása, excessusa. Magára vesz szenvedést; káro
moltatja, köpdösteti magát. Csodálatos, végtelen az 
lsten irgalma a bűn megbocsátásában is. Hol van feje
delem vagy magánszemély, aki ily könnyen s gyor
san megbocsát? Lehettél tömeggyilkos, rabló, tolvaj, 
parázna - Isten egy perc alatt kész megbocsátani 
az első töredelmes szóra, bánatra. Isten mintegy mecha
nizálja a bűnbocsánatot. Udvarnokaira, szolgáira bízta 
a bűnök megbocsátását: kegyelmi törvényszék ül 
a világ minden táján. Ember engedi el Isten meghatal
mazásából és nevében, amit az ember Isten ellen vét
kezett. Nem végtelen, nem káprázatos irgalmas
ság-e ez? 

De ugyanily v~gtelen a szigora is, amikor a meg-
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átalkodott bűnöst büntetnie kell. Ilyenkor szintén 
emberit meghaladó mértékben állítja helyre a meg
sértett erkölcsi rendet. Ez a büntetés: a kárhozat, 
az örök tűz. 

Vannak, akik inkább hangulatkeltő alapon kriti
zálják a büntetési módokat; hogy lehet a ·xx. század
ban ilyen középkori tanokkal előhozakodni? Erre fele
letünk: vannak soha meg nem változó igazságok. Ha 
a pokol tana a középkorban igaz volt, igaz ma is. 
Az egyszeregy sem változott meg azóta. Isten kijelen
tései az idő haladásával nem múlnak el. "!:g és föld 
elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." Ha tehát 
Krisztus szava garantálja ezt, akkor Krisztus ma, teg
nap, holnap és örökké: tanai a korral nem módosulnak. 
Azok nem kitalált filozófiai rendszerek, amelyek divat
jukat múlják, hanem sziklák, amelyek nem robbantha
ták fel. 

* 
Finomabb ellenvetés a pokol ellen, hogy alacsony 

motívum a büntetéstől való félelem. Igaz, de hiszen 
nem is a félelem az első és legfontosabb indíték val
lási életünkben, hanem az Isten iránti szeretet. De 
mivel emberek vagyunk, a szeretet motívumai a kísér
tésben nem mindig erős indítékok. Xavéri Szent Ferenc 
így kiáltott fel: "Uram, oltsd el a poklot és én akkor 
is szeretni foglak; zárd be a mennyországot és én 
akkor is szeretni foglak!" De nem mindenki tud állan
dóan ily magasra szállni. 

Az életben is hányszor kell a félelem motívumai
val dolgoznunk. Igy van ez a hivatalokban, a család
ban, az egyetemen stb. Nem elég csak azt mondani 
az ifjúságnak: "Ifjak, tanulni kell, mert a tudomány 
sz ép és hasznos dolog'·, hanem bizony a félelem eszkö
zei: szigorlatok, vizsgálatok, kollokviumok is szüksé
ges motívumok. Az üdvös félelem az embert sarkallja, 
hogy ha a puszta lelkesedés nem volna elég, a féle-

lem segítse. A családban van legjobban otthon a szere-



tet; a családfő mégis kénytelen néha gyermekét bün
tetni. "Ne sajnáld a fenyítéket!" - inti az atyát 
a Szentírás is. Egyesek, igaz, e nélkül is nevelődnek. 
Ugyanígy van a keresztény etikában is. Tisztán szere
tetre alapozni az erkölcsi életet, sajnos, nem lehet. 
Kell a félelem, a büntetés is, mint az isteni törvény 
szankciója. 

* 
Iparkodjunk tehát behatolni a bűn zsoldja: az örök 

halál gondolatába. Mit jelent a dúsgazdagról és Lázár
ról szóló bibliai elbeszélés? A dúsgazdag a pokol mar
dosó lángjaiban felkiált: csak egy csepp vízzel 
enyhítsd, Uram, kínjaimat "mert kínlódom e lángban!" 
Mit jelent ez? Mi lesz, ha az élet után én is így ébre
dek? Mit is jelent e szó: kárhozat? 

Elég Krisztus százatára gondolnunk, melyet az 
utolsó ítélet vázolásánál használ: "Távozzatok tőlem 
átkozottak, az örök tűzre!" Mily megrázó szavak! 
A kárhozat első lényeges alkotórésze e szerint: 
az lstentől való e/taszíttatás. Ebben az életben földies 
módon gondolkodunk, nem vesszük észre, hogy lsten 
minden boldogság forrása. Hogy ami itt szép és jó 
van, madárdal, virágillat, erdőzöldje, égkékje, édes
anyánk mosolya, mind azért szép és jó, mert lsten 
szépségének egy-egy foszlánya. Ami szép és nemes 
van alakban, színben, művészetben, társadalomban: 
Istent sugározza vissza. Meg kellene örülnünk, ha soha 
szépséggel, mosollyal, jó arccal, jó szívvel nem talál
koznánk. Mármost, ha ő mondja: távozzatok, én a bol
dogság maga, kiutasítlak, eltaszítlak magamtól; ne 
részesüljetek többé semmiben, ami én vagyok, jóság
ban, kedvességben, ne kerüljön utatokba más, csak 
átok, szenvedés, szomjúság; ez a legnagyobb gyötre
iem, mert a boldogság negációja. 

Mikor elveszíti Istent, abban a pillanatban bánat, 
önvád támad a kárhozott lelkében: "Magam vagyok 
minden nyomorúságomnak oka. Krisztus szeretett 
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engem, segíteni akart rajtam. De én nem követtem. 
Lelkiatyám, nevelöim, az Egyház csupa jóra tanított. 
Rendelkezésemre álltak a szentségek: az Oltáriszent
ség, melyet az úr a szeretet extázisában alapított 
s mely az O végtelen szeretetének megtestesülése, 
kegyelmeinek kiapadhatatlan forrása. De én nem törőd
tem vele, nem ismertem fel Istenben boldogságomat, 
uramat, törvényhozómat! Nem igaz, hogy lehetetlen 
volt az ó szolgálata, hogy nem maradhattam volna 
hű követője Krisztusnak! Nem igaz, hogy szenvedé
lyeimet le nem győzhettem volna! Mentségemül sem
mit sem hozhatok fel; senkit sem okolhatok. Mások: 
apám, testvéreim, jó barátom ott fenn soha el nem 
hangzó hozsannát énekelnek most a Bárány trónja 
körül; nekem pedig a kárhozat helyén kell gyötrőd
nöm a magam hibájából!" 

A kitaszíttatáson kívül az elkárhozottnak másik 
bűnhődése: a testi kín, a tűz. Sokan antimodernnek 
tartják a pokol tüzéról beszélni. Pedig 15 helyen 
olvashatjuk az evangéliumban, hogy az örök kárhozat 
tűzből áll. Ezt nem lehet Voltaire-stílusú gúnnyal 
el ütni. 

Alig tudunk nagyobb fizikai szenvedést elképzelni 
a tűznéL Vértanuk történetében a tűzhalál a leg
borzasztóbb szenvedések egyike. Az irokézek tűz

halállal végezték ki a misszionáriusokat. Megrázó 
dolog. Egész éjjel tűzzel kínozták a szerencsétleneket. 
Forró vizet öntöttek fejükre; ezzel figurázták ki 
a keresztelést. Lábuk alatt égett a rőzse. Tüzes vassal 
égették ki szemüket. Azonban mi ez az örökkétartó 
tűzhöz képest! 

* 
Csendes, magános órákban hatoljunk be e szó 

fogalmi tartalmába: örökkévalóság! Az ember bele
szédül, beleórül, ha az örökkévalóság értelmét, tartal
mát ki akarja meríteni. Szédítő gondolat, hogy míg 
Isten lesz, én is örökre leszek: örökké boldog, vagy 

2 G 



örökké boldogtalan. A katona, a hadifogoly megőrülne 
reményeveszetten, ha nem gondolhatna arra, hogy 
egyszer csak vége lesz szenvedéseinek. Remény nél
kül nem bírta volna el a gyötrődéseket, testi és lelki 
kínokat. Betegségben, lázas éjtszakákon az a gondolat 
vigasztal egyedül, hogy a kín nem tarthat örökké ... 
De az a tudat, hogy szabadulni idő folyásával sem 
lehet, kétségbeejtő. "Lasciate ogni speranza!" Itt a sza
badulásnak fogalma is elveszett. Lehetséges ez? -
kérdi az ember újra és újra. Dehát Isten szava világos. 
A pokol az isteni méltóság függvénye, a hozzá egye
dül méltó szankció a bűnnel szemben. Nem dantei 
elképzelés, nem középkori babona. Rettentő, lesujtó, 
összetörő bizonyítéka Isten végtelen felségének, ame
lyet megbántani nem lehet szörnyűséges, végtelen 
megtorlás nélkül. 

De van ezzel szemben nagyon vigasztaló gondolat 
is: hogy csak az jut az örök kárhozat helyére, aki maga 
akarja. Magad kárhoztatod el magadat. Küzdj a vétek 
ellen, keresd Isten segítő kegyelmét s akkor a pokol
tól nem kell félned. Légy határozott! Ezért mondja 
a Szentírás: "Ha a kezed és Iábod téged bűnre visz, 
vágd le, ha szemed bűnre csábít, szúrd ki, dobd el 
magadtól, mert jobb ezek nélkül a mennyor$zágba 
julnod, mint a gyehenna tüzére vettetned -, ahol az 
ő tüzük ki nem alszik és az ő férgük meg nem hall" 

Katolikus magyar ifjúság, Szent Imre eszméinek 
ébrentartója: fel a szívvel! Légy határozott! Vesd el 
magadtól a bűn serlegét, kapaszkodjál Krisztus segítő 
kezébe! Szeretetre, nemes célokra, tiszta életre töre
kedjél; tartsd eszedben Krisztus fenyegetéseit", ha 
á bűnös gondolatoktól nem tudsz szabadulni, ha véred
ben bizsereg a szenvedély tüze, ha külső alkalom 
csábít és ha a modern újpogány világ azt suttogja 
füledbe, hogy a bűn nem nagy baj és nem katasztrófa. 
De ugyanakkor gyullaszd fel lelkedet a Krisztus
szeretet örök lángján s akkor nem kell a kárhozat 
láng jától félned! 
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·Kicsoda nekünk Krisztus? 

Most nincs időnk arra, hogy vallásunk összes fon
tosabb mozzanataira kiterjeszkedjünk. Azonban a leg
főbbről, vallási életünk középpontjáról: Krisztus isteni 
személyéről még szálnunk kell. Kicsoda nekünk Krisz
tus? Oly kérdés ez, amelyre mindegyikünknek egyé
nileg is feleletet kell adnia. 

Nem fejthetem ki most Krisztus személyének jelen
tőségél a világtörténelemben, kultúrhistóriában, csak 
azt, hogy ki ő a mi egyéni életünkben. 

* 
Jézus így mutatkozik be az evangéliumban: "En 

vagyok a feltámadás és az élet"; resurrectio el vita ... 
"Ego sum via, veritas et vita" - mondja magáról más
kor. Tehát az élet adójának nevezi magát. Analizáljuk 
a gondolat jelentőségéti 

Mily értelemben élet nekünk Krisztus? Mindenek
előtt élet az ész, értelem, a hit világában A lét leg
mélyebb, kínzó kérdései minden időben gyötörték 
az emberiség legnagyobb gondolkodóit. Kielégitő fele
letet csak Krisztus adott rájuk. Krisztus vállán egész 
új világrend épült fel, melyben nincs hézag és hiány. 

Egy zsidó fiatalember jelentkezett egyszer a rabbi
nusnál a keresztény hitre való áttérés érdekében. 
A rabbi ezt kérdezte tőle: Miért akar ön keresztény 
lenni? Vajjon a világ jobb lett-e Krisztus által? -
Pedig úgy áll a dolog, hogy Krisztus nélkül ott tar
tanánk, ahol Cicero és Vergilius korában, melyben 
voltak híres költők és szobrászok, hadvezérek é:; 
államférfiak, de a szeretetnek, a karitásznak fogalmát 
sem ismerték. Az ókor nem jutott el odáig, hogy 
egyetlen kórházat létesítsen; a gyermekvédelem, a női 
szemérem, a lovagiasság akkor szinte ismeretlen dol
gok voltak. A filozófusok egymással veszekedtek, a 
tömeg pedig iránytvesztetten élte a maga állatias, 
ösztönös, érzékies életét. A szegények rabszolgasors
ban min! emberi barmok, házi állatokként éltek. 

26* 
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A házőrzönek ajtóhoz láncolt rabszolga szimboluma 
annak az ókori kultúrának, amely az emberben az 
embert és lelket nem tudta felfedezni. 

De Krisztus nélkül az újkor sem tudta megoldani 
a .. honnan és hová" nagy kérdéseit. A magán-, n 
családi-, nemzeti- és nemzetközi életben káosz, fel
bomlás, feszültségek mindenütt, ahol Krisztus elveitől 
eltértek. Ahol Krisztus van, ott van életcél, erkölcs, 
tekintélytisztelet és felelősségtudat, béke és szeretel. 

Krisztus vezérünk az életirány és erkölcsi cselek
vés kérdéseiben azzal is, hogy távozáskor tanító köz
pontot hagyott hátra, az evangéliumot alkalmazó és 
magyarázó Egyházat. 

* 
Az ö elgondolásában az Egyház az Ö tanletétének 

s hívei egységének eleven aularitativ öre. Minden 
korban kénytelen a lelkipásztor más-más terminológiát 
alkalmazni, a kor nyelvére fordítani az evangéliumot. 
Prohászka más nyelven beszélt, mint egykor Aquinói 
Szent Tamás, vagy Szent Agoston. Ezzel azonban 
együtt jár a veszély, hogy az egyéni magyarázgatás
nak tág tere nyílik s beáll a .. quot capita, tot sensus" 
összevisszasága. Látjuk ezt az újkori vallástörténelem
ből is. Luther csak mozgalmat indított, Kálvin már 
ellen- vagy külön egyházat csinált. Az újkori protes
tantizmus külföldön már tovább ment: ma már nem 
Luthert és Kálvint követik, hanem a racionalizmus 
útjára léptek. A racionalizmus azonban nem más, mint 
modern pogányság, mely fenntartja ugyan a keresz
ténység terminológiáját, de pogány tartalommal, taga
dással tölti el. Istenről beszélnek, de panteista Istenről, 
Jézusról, de csak mint emberről. Ez a fejlődés az egy
házi tanító-tekintély elvetésének logikus következ
ménye. A szubjektivista vélekedésekből szükségkh> 
következik a racionalizmus, a neopaganizmus. 

Krisztus ezt előre látva, tanító központra bízta 
tanai interprelátását s biztosította egyházát, hogy cl 
nem hagyja és hogy a hazugság és tévedés soha nem 
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lesznek úrrá rajta. "Portae inferi non praevalebunt 
ad versus e am". Köszönjük Krisztusnak, hogy gondos
kodott erről a csodálatos intézményről, amelyen ö 
őrködik, hogy az évszázadok folyamán tanítása el ne 
sikkadjon és a keresztény egység el ne forgácsolódjék, 
evangéliuma Csáky-szalmájává ne lehessen. 

Mi, a 2000 éves Egyház gyermekei, akik e hitben 
születtünk, talán nem is tudjuk hirtelen felbecsülni, 
mekkora kincs is ez a Krisztus-rendelte Egyház; meny
nyivel nehezebb volna lelki életet élni, Krisztus útján 
megmaradni nélküle. 

* 
Krisztus a mi életünk továbbá az erkölcsi téren. 

Ami korunk szeret azzal a pretenzióval lépni fel, hogy 
Isten és Egyház nélkül maga erejéből is tud erkölcsöt 
teremteni. A laikus-morál szabatudományának fraze
ológiájára azonban rácáfol a való élet. Fennhéjázás 
és fantasztaság, ha gyönge, gyarló ember így beszél. 
A pogány költő is érezte: "Video meliora proboque 
deteriora sequor"". Az ember magától képtelen a jó 
állandó gyakorlására. Azért látjuk, mily szörnyü pusz
títást visz végbe a hitetlen erkölcs, amelynek útja 
tele van szexuális megtévelyedéssel, cinizmussal, 
hitványsággal és jellemtelenséggeL A szenvedély ereje 
gyakran oly hatalmas, hogy természetfeletti erők nél
kül le nem küzdhető. Még Szent Pál is mondja, hogy 
öt is állandóan "arcul üti" az érzékiség ördöge. 
Aggódva kérdi: "Ki ad erőt ellene?"" De meg is felel 
rá: "Krisztus kegyelme". Ez az isteni erő, me ly a 
századokon át annyi erkölcsi újjászületést okozott. 

A mi erkölcsileg dekadens korunk ugyancsak rá
szorulna erre az erkölcsi erőre. Hol van még a tiszta 
élet és a női méltóság megbecsülése? .Micsoda vak
merő társadalmi hang járja ma, hogyan beszélnek ma 
ú. n. úrileányok is nyiltan és szégyenkezés nélkül dol
gokról, amikről 30-40 évvel ezelőtt, mikor mi még 
gyermekek voltunk, a fiúk sem mertek volna pirulás 
nélkül beszélni! Micsoda züllés van főleg a nagy 



városokban! Egy budapesti rendörorvos kijelentése 
szerint razziák alkalmával annyi ú. n. úrinőt találnak 
gyanús helyeken, hogy csaknem azt kell hinni, Buda
pesten minden harmadik-negyedik nő alkalmilag 
prostituálja magát. Ugyancsak az erkölcsi süllyedés
nek jele az életuntság, a gyakori öngyilkosság. 

Hogyan lehet ilyen körűlmények között azt mon
dani, nekünk nincs szükségünk Krisztusra, mi anélkül 
is tiszták és erősek vagyunk erkölcsileg? Inkább, mint 
a fuldoklónak a deszkaszálba, úgy kellene kapaszkod
nunk a természetfeletti erőkbe. Krisztus az az égből 
ienyúl6 kar, mely a süllyedő embert a posványból 
kiragadja. Krisztus az a tiszta levegő, melyben meg
gyógyulunk, kiemelkedünk a bűn fertőjébőL Az ö 
morálja: egészség, lelkiség, idealizmus, lendület. Ha 
fensőbbrendű életet akarok, csak Krisztushoz kell 
mennem, mert Krisztussal semmi sem nehéz . 

... 

Még egy értelemben élet-principium Krisztus, 
tudniillik a halállal szemben. Tragikus sors az em
beré. Az orvostudomány nagy erőfeszítéseket tesz az 
élet és egészség megmentésére. De minden erőfeszítése 
ellenére ott settenkedik körülöttünk a halál. "Elvégez
tetett az ember felett, hogy egyszer meghaljon". 
Siralomházban ülő rabok vagyunk. Élünk mint a virág 
és elvirágzunk. Ma fiatalok vagyunk, de egypár év és 
jönnek a csalódások és jönnek az első barázdák az 
arcon, ősz hajszálak a fejeken. Néhány évtized s tán 
mankóval járunk, emlékezetünk, munkakedvünk. 
bátorságunk gyengül. Egypár év és aggastyánok 
leszünk; egypár év és - a temetőbe visznek ki 
bennünket. 

Évekkel ezelőtt a Niagarát láttam. A Niagara is 
- az emberiség sorsának képe: a folyton hulló, sírba· 
vesző ember-cseppeké. Hogyan küzd ez a roppant 
vízár a lezuhanás ellen! Hogyan torpan meg ezer 
sziklán, dacol, védekezik az enyészettel szemben. 
Csatatér az egész vízmező. De minden ellenállás, 



407 

minden feltartóztatás hiába! V égre megadva magát 
elkerülhetetlen sorsának, haláldübörgéssei zuhan le 
az ár a mélybe. Ilyen szomorú a mi sorsunk is a 
földön. Szegény emberek mi! Leselkedik reánk a sötét 
"Ananké": hív a Végzet! Nem segít ott rajtunk tudo
mány, művészet, rang, vagyon többé. 

Csak egy segít: Krisztus, aki azt mondja önmagá
ról, hogy ő a leltámadás és az élet. Aki vele tart, nem 
fog igazán meghalni soha. Csak a teste omlik össze, 
lelke, öntudatos egyénisége nem hal meg. Halálában 
születik újra és örök életet kezd. Krisztus követőinek 
a sír nem rém, hanem boldog reménység. A halál 
nekünk: nem lezuhanás, hanem felkelés. A temető 

kapuja diadalkapu, amely mögött ott várja lelkünket 
ragyogó dicsöségében az Elet Ura, s hűséges szalgá
jához e szózatot intézi: "Hű voltál, sokak fölé helyez
lek, menj be Urad örömébe". 

Krisztusnak életet harsonázó szava a legszebb 
diadalmi himnusz e siralomvölgyében. Mily vigasztalás. 
majd ha azoktól elbúcsúzunk, akiket szerettünk a föl
dön, hogy így szálhatunk hozzájuk: hitvesem, test
vérem, anyám, ne sírjatok, odatúl viszontlátjuk egy
mást! 

Ezt jelenti nekem Jézus. A megváltást a haláltó~: 
életet, örök feltámadást. 

* 
Végül Krisztus jelenti az életet a nemzetekre 

nézve is. Krisztus szelleme által lett naggyá a mi 
nemzetünk, melyet Szent István Jézus jogara alá 
helyezett. A krisztusi élet adott e nemzetnek konszoli
dáló erőt befelé és romolhatatlanságot kifelé. A ma
gyar nemzet nem ma van először ily válságos helyzet
ben, hogy a végpusztulás réme fenyegeti életét. 
Nagyobb és népesebb nemzetek elsodrattak a történe
lem folyamán. 

Mi magyarak egy magasabb Erő pártfogását érez
tük mindig. Hisz a történelem nem írja alá azt az 
öntetszelgést, mintha a mi fajiságunk, faji jelességünk 
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és érdemünk egyedül tartott volna meg ezer éven át. 
Ellenkezőleg; sokszor széthúzás, a nemzeti közügyek
kel való nemtörődés, kicsinyes önzés és testvérháború 
sodort a sír szélére. Részben a mi hibáink növelték 
naggyá most tíz éve a kommunizmust is. Nem a mi 
immanens erőnk volt tehát az, ami bennünket a sir 
széléről annyiszor visszarántott Ha őszinte hazafiak 
vagyunk, necsak szavalni tudjunk a hazáról és nem
zeti kokárdát viselni, hanem teremtsük meg s növel· 
jük a benső életerőt, a nemzet lelki integritását. 

Nem csak politikai, hanem erkölcsi integritásra is 
gondoljunk! Vallásos életet kell élni! Fel kell virágoz
tatni ebben az országban Krisztus birodalmát. lgy lesz 
itt majd lelki feltámadás, erkölcsi integritás és szent· 
istváni, ősi veretű, de új lendületű magyar keresz
ténység. Krisztusban lássuk nemzeti feltámadásunk 
bázisát. 

Ne maradjon ki senki a munkából. Hanem nyerjen 
hitben, morálban új életet, új erőt, segitsen előkészí
teni az igazi nemzeti feltámadást! 

Az egyetemeket, a tudomány e csarnokait, tudva
levőleg az Egyház létesítette a középkorban. Az Egy
ház nem fél a tudománytól, ellenkezőleg: szövetség
társát látja benne, mert tudja, hogy az igazi műveltség 
nemhogy elvezetne a hittől, inkább a hit útjait egyen
geti. Viszont az újkorban a hit ellenségei éppen ezért 
vetették rá magukat az egyetemekre, igyekeztek 
azokat a hitetlenség fellegváraivá alakítani s a tudo
mány nevében intézni támadásaikat a keresztény 
gondolat ellen. 

Szerencsére, ez a méltatlan játék a tudomány 
nevével kezdi elveszteni csábos erejét; a hitetlenség 
éppen a legműveltebb rétegekben, a szellemi élet 
arisztokráciájában kezdi végleg elveszteni hite/ét. 
Magyarországon kétszeresen örvendetes a művelt 
rétegeknek, a tudomány képviselőinek és keresőinek 
ez a visszatérése a komoly, keresztény hitélethez, mert 
ha valahol, nálunk van sorsdöntő, nemzetmentő jelen
tősége is a vallási újjáébredésnek. 



Amikor a hitéletet és a Krisztus-erkölcsi meg
újbadást szolgáljuk, papok s világiak, professzorok és 
ifjúság, valamennyien egyúttal a nemzet lelki újjá
születését s ezzel régi fényének visszaállítását is 
siettet jük. 

Modern eszmék és ősi hit. 

( Konferenciabeszédek férfiak részére.) 

Nincs hazugabb, lejártabb beszéd, mint az, hogy a 
katolicizmus, az ősi hit, "lejárta magát". 

Épp az ellenkezője igaz: támadják, ma heveseb
ben talán, mint valaha, de mégis él és virágzik, sőt 
reneszánszát üli: jobban tán, mint valaha. 

Ez a megujhodás, ez a reneszánsz tapasztalható 
nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. 
Budapesten a kongregációi nagygyűlésen, 4-5 ezer 
intelligens férfi és nő áldozott a Szent István-baziliká · 
ban. Lourdesban egymillió búcsújáró fordul meg 
évente. Angliában 10-20 ezer ember véteti fel magát 
évente a katolikus Egyházba. Párisban, a Montmartre· 
templomban 30 év óta a szentségimádás minden ejen 
át tart s előkelő hivatalnokok, bírák, ügyvédek, -:>rvo. 
sok reggel a templomból mennek hivatalukba s dol
guk után. Az eucharisztikus kongresszusok a hitélet 
óriási fellendülését jelentik mindenfelé. 

Nem csoda. A vallás modern ma is, szükségét 
érezzük s keressük a vallási megvilágosadást mi, 
modern emberek is. 

A vallás nem egy évszázadnak vagy korszaknak 
a sajátja, hanem az emberiségé - és azért époly örök
értékű, mint az ember maga. Amíg gondolkozó, azaz 
okokat kutató ész lesz a földön, vallás is lesz mindig. 
mint egyetlen észszerű, logikus felelet a nagy világ· 
talányok végső kérdéseire. Az istentagadás nem az 
ész szava, hanem a gőgé s a tízparancsolattól fázó 
ostoba és vétkes szabadosságé. 

"Felületes tudás istentagadóvá tehet -- mondta 
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Verulami Bacon -, de az alapos, mély tudás vissza
vezet a hithez." 

Gondolkodó lények vagyunk, az okokat keressük, 
a jelenségeket okokra vezetjük vissza s keressük. 
hogy ezt az egész univerzumot mi foglalja össze. Samíg 
az ember boldog akar lenni, addig szükség lesz val
lásra. Minden a boldogság felé gravitál s még sincs, 
aki ez életben megtalálta volna. Pedig a boldogs/tg 
vágya a természet szava és a természet szavában nem 
lehet disszonáncia, mert e vágyat nem én neveltem 
magamban, de természettől bennem van. Ez élet után 
kell tehát egy szebb, egy istenibb életnek következnie, 
ahol ez a vágy a boldogság után kielégülést talál. 

Vallás nélkül az élet a legfölöslegesebb, mert 
végeredményben céltalan vergődés; a monizmus is 
csak álboldogságot ígér, midőn az egyedet a minden· 
ségbe oszlatja fel s így az egyéniség megszüntét jelenti. 
A természet szava nem lehet hazug, az emberrel vele 
született boldogságvágynak is megfelelő, reális tárgy
gyal kell bírnia, melyet azonban nem érünk el ez él~t
ben, tehát azon túl kell folytatását s beteljesedését 
keresnünk. 

A kis monisták felfogása a legnagyobb utópia, 
mert feltételezik, hogy a tudomány haladásával végre 
nem lesz halál, nem lesz pauperizmus, az emberi önzés 
és szenvedély is megszünik. Az emberi léleknek van
nak vágyai, melyeket nem lehet kielégíteni vegyi 
folyamatokkal. 

S végül az ember nem csordaállat, hanem ember
hez méltó társadalmi életet akar élni. Már pedig valli:s 
nélkül emberhez méltó társadalmi rend nem állhat fenn. 
Oda bensőség, a bensőség kultusza kell, s oly erők, 
melyeket az állam egyedül nem ad meg, mert a tár
sadalmi rend legmélyebb sarkkövei: a jog, a tekintély 
tisztelete, az erkölcs és a szeretet nagy parancsai, 
melyek legfőbb törvényhozó s abszolút, túlvilági szank
dó nélkül merő etikett-szabályokká süllyednének alá. 

Sokat beszéltek bizonyos teoretikusok a vallás
llélküli erkölcsről. Csak már látnánk belőle valamit a 
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gyakorlatban, az életben isi De csodálatos dolog: erköl
csöt senki sem keres az ateistáknál, viszont az erkölcs 
gyülölői, a szabadszerelem, szabadcsábítás, szabad 
lopás stb. hősei - mind az Egyháznak, a vallásnak is 
ellenségei. 

A "papok bűneiről" is azért szeretnek annyit írni 
bizonyos lapok, mert az mindig szenzáció, azaz: rend
kivüli. Ahol vallás van, ott az erkölcstelenség is 
kirívó ritkaság. Erkölcs és vallás ikertestvérek; épúgy 
az erkölcstelenség és vallástalanság. A sajtóban, mü
vészetben stb. mindenütt ott látjuk ezt a kettős ensem
ble-t. Mindenki tudja, hogy a katolikus lapok csak
nem prüdéria vádjába kerülnek, annyira szigorúan 
erkölcsösek; a többiek meg pontosan ugyanoly mér
tékben közelednek a pornográfiához, amily mértékben 
elJenségei a vallásnak. 

A szeretet nagy elve meg egyenesen a katoliciz
mus, a Krisztusvallás igazgyöngye. Mondjuk, hogy 
nem mindig tartotta meg egy-egy hivő, sőt egy-egy 
kor is e parancsot, de még mindig százszor többet ér 
egy kiválóan nemes elvet az emberi gyarlóság mel
lett is fenntartani, mint azzal egyáltalában nem birni 
s vele elvben sem törődni. Az ateizmusnak pedig a 
bellum omnium contra omnes az etikai krédója. A hu
manizmus tisztára keresztény fogalom: a felebaráti 
szeretetnek ú j nev ü elkeresztelése s ahol keresztény 
felebarátiság nincs, ott humanizmusról is csak a fran
cia guillotinos "fraternité" értelmében lehet szó. 

Köteteket lehetne írni a vallásnélküli erkölcsröL 
de a főkérdés: életképes-e? Voltairenél a vallástalan
ságról beszéltek baráti; mire Voltaire kiküldte szo!
gáját s kérte barátait, ne beszéljenek ilyeneket a szol
gája előtt, mert nem tudja, különben nem fogja-e 
holnap ellopni az ezüst kanalait. Nem lehet jó az a 
t€ória, mely kitépi az emberek szívéből a lelkiismere
tet, a társadalmi rend bázisát. 

A vallástalan erkölcs csak etikett, illemszabalyok 
a parancsai és nem erkölcsszabályok. 

A vagy tán a természettudomány végzett az ősi 
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hittel? Hol? Mikor? A szabadgondolkozás apró szaJ
hősei a rekedtségig bömbölik ezt a bohókás mesét, de 
meghátrálnak, mihelyt bizonyítást kérünk. Melyik 
tétele az a bebizonyított természettudományi igazsá
goknak, mely a vallással ellenkeznék? Melyik? Melyik? 
Egyetlen egy sincs. 

Viszont egész sor természettudományos tétel (en
tropia elve, élet eredete, célszerűség) hirdeti lsten 
létét; sőt az egész természettudomány voltakép csak 
az Isten nagyszerű gondolatainak és műveinek lassú, 
részenkénti, fáradságos felfedezése. A modern fizika 
egyik legelsőrangú oszlopa, Hirn mondotta - s jog
ga] mondotta -, hogy "az Isten léte mennyiségtani 
bizonyossággal bizonyos" és hogy "ez az elfogulatlan 
tudománynak utolsó szava". 

Ezzel szemben hivatkoznak némelyek arra, hogy 
nagyszámú modern tudós tagadja az Istent. Ez azonban 
E>isőben is nem egészen igaz. Sok van, aki nem hiszi 
az Istent (mert sohasem foglalkozott behatóan meta
fizikai vagy teológiai kérdésekkel), de nagyon kevés 
van, aki Isten létét tagadja. Viszont a túlnyomó több
ség, még pedig éppen a legeslegnagyobb nevuek, lel
kes hívei voltak a személyes Isten, a lélek halhatat
lansága, Krisztus istensége s a kereszténység hitének. 

Hát akkor ilyen körülmények között a "tenné
szettudományos világnézet" s vallás közti ellentéteii.· 
ről beszélni egyszerűen világcsalás, svindli, a "szabad
gondolatos" igazságszeretet hajmeresztően szemérmel
len haditaktikája. Közönséges balekfogás, melynek 
korunk sem ülne fel, ha "tudományos" eszméit ala}Jos, 
önálló tanulmányból merítené, nem pedig ujságcikkP.k
ból és a reklám-"tudomány" apró füzeteibőL A nagy 
lángelmék levett kalappal közeledtek a keresztény hit 
tan aihoz. 

"Keresztény vagyok - mondotta Cauchy, a világ 
egyik legnagyobb matematikai lángelméje, "a XIX. 
század legnagyobb matematikusa'· - azaz: hiszek a 
Jézus Krisztus istenségében, amint hittek benne Tycho
Brahe, Kepler, Kopernik, Descartes, Fermat, Pascal, 
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Leibniz, Grimaldi. Euler, Boscovich, Guldin, Gerdil: 
amint hitt abban minden századnak valamennyi nagy 
fizikusa, csillagásza és matematikusa." 

"Epp azért, mert sokat tudok és sokat tanultam. 
oly őszintén hiszek, mint egy bretagnei parasztember. 
Es tudom, ha még többet tanulok és még tudósabb 
leszek, úgy fogok hinni, mint egy bretagnei paraszt
asszony". - Ezt meg Pasteur mondja, minden id ök 
egyik legnagyobb felfedezője, az élettan, orvostudo. 
mány és vegytan egyik legelsőrangú csillaga. 

Az a beszéd tehát, hogy a "modern" haladás ki
zárja a vallást és hogy a katolicizmus lejárta magát, 
talán igen stílusosan hangzik holmi divatos .,irodalmi 
rongyszedök" vagy a mi útszéli manista-demagógJaink 
ajkán és borgőzös demokrata szónokok, érettségi nél·· 
küli kis ujságírócskák, tudományos kereskedösegé
dek és blazírt zsúrfiúk iszonyú önelégültséggel ismé
telgethetik cigarettaszó és tivornya közben, hogy 
az ö "természettudományos világnézetükben" nincs 
helye a "sötétségnek" és "babonának" - így nevezik 
ök tudniillik azt, ami előtt a komoly, az igazi tudósok 
tisztelettel emeltek kalapot, - de ennek a felfogásnak 
sem a tudományhoz, sem a műveltséghez, sem a 
nemes, az igazi madernséghez abszolute semmi köw. 

Talán az újabb filozófusok döntötték meg a hitet? 
Paulsen a berlini nagy filozófus mondotta ki, hogy az 
egész modern filozófia csődöt mondott. Semmi új világ
nézet, semmi új gondolat nincs az összes újabb filo
zófiai rendszerekben. Semmi új eszmét nem termeltek, 
amit már rég ne ismertek volna. Az új filozófia min
dig ugyanazokra a gondolatokra tér vissza s hosszas 
kutatás után ott van a régi gondolatoknáL Maguk a 
modern írók vallják, hogy e téren a "haladás·· bizo·· 
nyos .,körforgó mozgásban" áll. Ami kissé különös 
beszéd, mert hiszen körforgás minden, csak nem fejlö · 
dés, nem haladás. 

Talán az újabb történelmi kutatások eredménye, 
hogy a hit lejárta magát? A keresztény ókor kutatasa 
csak megerősítette hitünk történelmi alapjait. Hogy a 
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Szentírás azon korokból ered, amelyeknek tulajdonít
juk, ezt maga a racionalista Harnack bevallja, mert 
meggyőzte erről az őskereszténység kutatása, s ő maga 
hirdeti, hogy: vissza a tradíciók.hoz! 

Hogy a gyónást a papok találták ki? Hol? A IV. 
lateráni zsinaton? De hiszen ismerjük Nagy Károly 
gyóntatóját, aki 400 évvel ama zsinat előtt élt. Sőt 
Németországban nagy irodalmi viták folynak a felett, 
hogy a II. és III. században nem volt-e oly túlszigorú 
az Egyház, hogy a házasságtörést, a hitehagyást és a 
gyilkosságot nem bocsátotta meg a gyónásban, hanem 
ezeket fenntartotta-e s csak a halálos ágyon adott 
ezekre bűnbocsánatot. Tehát a németországi protes
táns tudósok már csak azt vitatják, hogy minden 
bünre lehetett-e bűnbocsánatot nyerni a gyónásban, 
de már azt elismerik, hogy a II. században az aposto
lok közvetlen utódai igenis ismerték a gyónást. 

Es a pápaság történelmi ténye? A protestantizmus 
keletkezésekor nem ismerték eléggé a héber nyelvet, 
melyen Máté evangéliuma eredetileg írva volt; de 
most Pleiderer, a protestáns író elismeri, hogy Máté 
evangéliuma ünnepélyesen proklamálja a pápaságot, 
elismeri, hogy teljesen katolikus Máté evangéliuma, 
mert benne van a katolikus Egyház egész tanítása, 
hogy Péter a kulcsok hatalmának kezelője, tehát 
pápa, megvannak az evangéliumi tanácsok, a kereszt
ségi szertartás. Annyira katolikusnak találta az a pro
testáns író Máté evangéliumát, hogy ráfogta, hogy 
éppen azért nem is lehet igaz, tehát ki kell dobni a 
Szentírásból. lme, a modern ktitatás visszavezet a 
katolicizmusnak egy-egy könnyelműen kétségbevont 
igazához. 

Nincs sem.miféle tudomány, mely a vallásnak 
csakugyan ellentmondana s a vallás törvényei, dogmái 
megdönthetetJenek s egy összefüggő egészet alkotnak. 
Nem lehet tehát azt mondani, amit némelyek monJa
nak, hogy én magam alkotom meg dogmáimat, mert 
jó ugyan a vallás, de azt fogadom el belőle, amit aka
rok. 
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A vallás nem kedélyi ömlengés, nem saját ren
delésre készült kabát, melyet úgy formálhatok, ahogy 
jólesik; a vallás kétoldalú viszony Isten és ember 
között, Isten-adta jogokkal és kötelességekkel. Az 
embemek nincs tehát joga válogatni e kötelességek 
között s nem mondhatja Istennek, hogy a parancsatd
ból elfogadok valamit, de a többit nem. 

Logikusnak csak a teljes, egész katolicizmus 
tekinthető s nincs mitől félnünk, ha híven ragaszko
dunk hozzá. 

A legnagyobb lángelmékkel és körülbelül az ösz
szes nagy, tiszta karakterekkel vagyunk egy tábor
ban, midőn térdet hajtunk a Názáreti Jézus, ama 
Názáreti Jézus előtt, aki "Egyházával marad minden
nap a világ végézetéig", akinek tanai mindig moder
nek és mindig aktuálisak s aki maga megmondotta, 
hogy "az ég és a föld elmúlnak, de az ő igéi soha el 
nem múlnak". 

Krlsztus és az Egyház. 

Divatos kifogás ma ez is: én Krisztus előtt meg
hajlok, de az Egyház nekem nem kell. 

Krisztust, a bölcset, a szelídet elfogadom; a sze
retet és istenfiúság hirdetőjét, az önmagát feláldozó 
megváltót, az Isten Fiát imádom és szeretem; de az 
Egyházat a maga türelmetlenségével, rideg dogmatiz
musával, prédikáló papjaival és kápráztató formasá
gaival nem tartom szükségesnek az üdvösségre. 

Úgy is mondják némelyek ugyanezt, hogy ők 
"keresztények" akarnak lenni, de nem ,.klerikálisok". 
Holott valójában a "klerikális" szó egyszerűen csak 
zsidóktól kitalált s forgalomba hozott gúnyszó arra, 
hogy "katolikus"; a ,.klerikális" szó voltakép csak 
annyit jelent, mint: hitét meg nem tagadó katolikus. 

De lássuk csak: van-e alapja annak a beszédnek, 
hogy az ember lehet Krisztus híve anélkül, hogy az 
Egyháznak is híve volna? 

Ki illetékes ennek a kérdésnek az eldöntésére? 
Mindenesetre legelsősorban Kriszlus. 
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Már pedig Krisztus intencióit e tekintetben egé
szen pontosan meg tudjuk állapítani. Az ö szavai félre
magyarázást nem tűrnek. Az "Egyház" szava és fo
galma egyenesen krisztusi veretű: benne van abban 
az evangéliumban, melynek apostoli korból való szár
mazását ma még egy Harnack is fennen elismeri. 
Krisztus nem individuális, magunkszabta keresztény
séget alapított, sem nem kényelmes, százfelé szaka
dozó felekezeteket, hanem igenis egy és csakis egy 
Egyházat. Aki azzal tart, az - úgymond Krisztus -
ő vele magával tart és üdvözül; aki az Egyházra nem 
hallgat, azaz ő szemében "pogány és vámos" (tolvaj). 
ü csak azokat ismeri el híveiül, akiket az "egy akol"
ban s az "egy pásztor" vezetése alatt talál. 

A papok és püspökök lehetnek helyenkint rossz, 
talán igen rossz emberek - ahogy már magában az 
apostol-kollégiumban akadt egy Júdás -, de azért 
Krisztus nem vonta vissza a szavát, hogy "és én vele
tek (az apostolokkal) maradok mindennap a világ vége
zetéig" (tehát az utódokat is beleérti) és ezt a mási
kat: "aki titeket hallgat, engem hallgat és aki titeket 
megvet, engem vet meg'·. Meg azt a harmadikat: 
"hogy aki az ő szavukra hisz, üdvözül, aki pedig nem 
hisz, az elkárhozik". 

Hogyan beszélhet valaki ezek után józan ésszel 
arról, hogy hiszen lehet valaki Kriszus híve anélkül, 
hogy az Egyházzal tartana? 

Ugyane felfogás jellemzi az összes apostoli korból 
származó vagy az őskereszténység idejéből való ira
tokat: valamennyi az Egyházban és csakis az Egyház
ban látja a Krisztus-hirdette, Krisztus alapította ke
reszténységet. 

Maga Pál apostol azt mondja, hogy még az angyal 
is átok alatt legyen, ha más evangéliumot hirdet, mint 
ő, az apostol. Krisztus, úgymond, szerette Egyházát; 
az Egyház szerinte "az igazság oszlopa és erőssége" 
és azért csakis egy és egységes lehet, amint egy az 
Isten és egy a hít. "Kérlek benneteket, atyámfiai, hogy 
ne legyenek köztetek szakadások". Ömaga, Pál, ki-
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közösíti a korinthusi vérfertözöt stb., szóval már az 
apostolok korában teljes lelki kormányzat és egy
háziasság keretében folyt a Krisztus-hivök élete. 

Ugyanígy szólnak a nagy egyházatyák. "Nem 
lehet lsten az atyja annak, akinek nem az Egyház az 
anyja" - mondja Szent Ciprián, Kárthágó vértanu
püspöke (250 táján Kr. u.). "Ahol Péter, ott az Egy
ház; ahol az Egyház, ott Krisztus; ahol Krisztus, ott 
az élet"- mondja Szent Ambrus (IV. század). De már 
Antiochiai Ignác vértanu (110-ben) a római egyházat 
ismeri el a hitegység központj ának, pedig ö maga keleti 
püspök volt. Az Egyház és a kereszténység kezdettől 
fogva egy dolog, elválaszthatatlan egységként szere
pelnek. "Keresztény a nevem, katolikus a vezeték
nevem" - mint Tatianus püspök, az egyik legrégibb 
keresztény író mondja. 

"Egyházmentes" kereszténységről soha senki sem 
álmodott, egészen a mai napjainkig, amikor azok akar
nának újfajta kereszténységet konstruálni, akik a ke
reszténység eredetét, őstörténetét nyilván nem is 
ismerik. 

Az Egyház nélkül lehet az ember zsidó, meg 
quaker, meg mohamedán, meg buddhista, de egy nem 
lehet: keresztény. Keresztény abban az értelemben, 
ahogy azt Krisztus akarta és az egész kereszténység 
mindenkor értelmezte. 

De hát az Egyház úgy ahogy van, úgy ahogy a 
világtörténelem szerint bemutatkozik, csakugyan el· 
játszotta volna a hivők szimpátiáját? 

Felelet: azok előtt, akik csak ujsághírekből, rém
regényekbőL tendenciózus híresztelésekből ismerik: 
igen; de akik tudják a valóságot, akik elfogulatlanul 
figyelik meg az ő évezredes, bámulatosan céltudatos 
kultúrmunkáját, azok annál jobban szeretik, mennél 
közelebbről ismerik. Itt is a nemismerés a szidalmazás 
szülöanyja: "blasphemant quod ignorant". 

Az Egyház az emberiség Jegnagyobb jótevője. 
Minden téren őtőle indult ki, legalább eredetileg, min
den áldásos reform és haladás. A népeket ki civilizálta? 

27 
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Az Egyház. A tudományos életet ki teremtette meg? 
Az Egyház. Az iskolákat, a nép- és közoktatásügyet 
ki alkotta meg? Az Egyház. A felebaráti szeretetet ki 
hirdette a népeknek s ki vitte be a köztudatba? Az 
Egyház. A szegénygondozást, a karitatív intézménye
ket ki létesítette? Az Egyház. A szociális nyomor és 
igazságtalanság enyhítésén ki fáradott 1900 éven át 
önzetlenül és hősiesen? Az Egyház. 

A művészetek remekeit, a nagyszerű műépítmé
nyeket, székesegyházakat ki emelte, a festőket, szob
rászokat, költőket, szónokokat ki nevelte? Az Egyház. 
Az egyetemeket ki állította fel? A legtöbbet és a leg
elsőket mind az Egyház. Az emberi lelket ki finomítja, 
ki oktatja nemes, krisztusi életre, ki küzd az erkölcs
telen áramlatok ellen, nem törődve a népszerűtlen

ség vádjával vagy a véres és vértelen üldözés egész 
áradataival? Az Egyház. Ki vigasztal meg ott is, ahol 
minden földi vigasz megszűnik? Ki ad erőt ott is, ahol 
minden földi energiaforrás kiapad? Ki emeli fel a csüg
gedő szíveket reménységgel, egy örökkétartó boldog
ság bizodalmáva!? úgye, az Egyház egyesegyedűl. 

Az a bizonyos "egyháznélküli kereszténység" csak 
arra jó, hogy bizonyos (nem mindig keresztény) elemek 
egy-egy kellemetlen pillanatban takaródzásra használ
hassák fel, de értelme, tartalma, evangéliumi és világ
történelmi igazoltsága nincsen. 

Ellentétekről beszélnek Krisztus és az Egyház kö
zött? Ha volnának ilyen ellentétek, maga Krisztus 
akarta volna azokat, mert hiszen ő maga utasít ben
nünket az Egyházhoz. 

De hát hol vannak azok az állítólagos ellentétek? 
Hiszen ellenkezőleg: az Egyház csodálatosképpen ma
gán viseli Jegyesének: Krisztusnak összes isteni jelleg
vonásait. 

Krisztus hű: az Egyház is az. Inkább a népszerűt
lenség ódiumát veszi magára bizonyos emberek előtt, 
semhogy legkevesebbet is feláldozzon abból, amit 
Krisztus örökségének tekint. Az Egyház a maga leg
népszerűbb íróit is indexre teszi, ha pl. a népszerűség 
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érdekében hajszálnyira is távolodnak attól, ami Krisz
tus tanaihoz tartozik. Róma inkább hagyta elveszni 
Keletet, de nem engedett a görög politikai túlkapások
nak; az Egyház lemondott egész Angliáról, de a házas
ság szentségi jellegét nem engedte kikezdeni. X. Piuson 
ismét mily imponáló ez az elvhűség, melynek nem 
imponál semmi, amely nem hajol meg semmi illeték
telen befolyás előtti 

Krisztus egy: az Egyház is az. Mily csodálatos 
egység, melyben .,minden út Rómába vezet", melyben 
mint Marconi, a szikratávíró feltalálója, egyébként 
pedig buzgó katolikus, egy newyorki katolikus nagy
gyűlésen mondta: a szeretet s a tanegység bámulatos 
szikratávirója állandó testvéri összeköttetésben tartja 
az öt világrészen élő 270 milliónyi katolikust. 

Kriszlus szent: az Egyház is az. Emberi gyarló
ságunk mellett is mennyi az Egyházban a szent, a vér
tanu, a hitvalló, az apostol, a szűz, a hithirdető! Mennyi 
hősiesség a keresztény karitativ munkák, kórház, 
lazarét, béipoklostelep, gyermekmenhelyek, aggok 
házai, kisdedóvók, a távöl földrészek krisztianizáló és 
civilizáló munkái terén! Mennyi őszinte, mély kato· 
iikus hitélet a katolikus családokban, a népben, mennyi 
gyönyörű, éghezemelő, erkölcsnemesítő, templomi 
ünnep és istentisztelet - a mindennek egyetlen táp
lálója, védője, fejlesztője: a Krisztus-alapította Egyh<iz . 
.,Vegyétek el a néptől a papokat s az emberek 20 év 
mulva vadállatokat fognak tisztelni" - mondotta jog
gal Vianney, a világhírű ars-i plébános. 

Krisztus változhatatlan - s ugyanilyen változat
lan az Egyház is. Az emberek, a filozófiai rendszerek, 
a divatok jönnek-mennek: az Egyház megmarad. Nap
fényre árny és árnyra napfény következik; az Egyház 
hajója hányódik és inog és már százezerszer meg
jövendölték a végenyészetet; - és az Egyház nem 
dőlt el s nem is változtatott a hitén, az elvein sem
mit. Ami kezdettől fogva Isten alkotása és tökéletes, 
az nem szorul arra, hogy emberi kéz toldozza-foldozza. 
X. Pius ugyanazt tanítja, amit tanított Il. Pius a II. 
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században, vagy Péter, a legelső pápa, vagy maga 
Krisztus, az Egyház megalapítója. 

Krisztus mindenütt jelen van: így az Egyház is 
.,katolikus", azaz egyetemleges, mindenütt jelenlevő. 
Kálvinista csak néhány országban van, zsidó csak ott 
van, ahol kereskedni lehet, anglikán csak az angol 
fennhatóságú országokban; egyedül a katolikus val
lás az, amely mindenütt megvan: minden ország
ban, minden tartományban, úgyszólva minden köz
ségben. Ez a világnak egyetlen egységes nagy hitval
lása, a többi hozzá arányítva többnyire olyan, mint 
kisebb-nagyobb fabódék egy hatalmas épület mellett. 
270,000.000 katolikus van ma a világon; utána jönnek 
a brahmán, a buddhista, a mohamedán (pogány) fele
kezetek, azután a szakadár egyházak (mind együtte
sen alig 180 milliónyi), aztán egészen végül, holmi 
20-30, többnyire azonban csak 5--6 milliónyi hivők
kel: a luteránus, a porosz-egyesült, a kálvinista, a me
tódista, a baptista stb. újabb felekezetek. Valamennyi 
részleges, többnyire ú. n. "nemzeti" egyházak; csak 
egyedül a katolikus Egyház az, amely Krisztus szava 
szerint "minden nemzetekhez" elment az egész világra. 

Es az Egyház hódítása folytonos. Angliában 
évente 10-20 ezerre megy a katolikus vallásra visz
szatérők száma, akik hosszas előtanulmány után vétet
ték fel magukat az Egyházba. Száz év előtt alig volt 
kétszázezer s most kétmillió a katolikusok száma 
Angliában. Hollandiában 300 ezer volt s ma majdnem 
kétmillió, az Egyesült Államokban a XIX. század kez
detén 40 ezer katolikus volt, ma 23 millió, Ausztráliá
ban 1800-ban nem tudunk egy katolikusról sem, s ma 
számuk kétmillió, Ázsiában 100 év előtt néhány ezer 
katolikus volt csak, ma 5-6 millió, Németországban 
hatmillió volt, s most húszmillió. És mégis azt mond
ják, hogy az Egyház haldoklik s ennek dacára resz
ketve vonultatják fel egyes államok e haldokló Egy
ház ellen az állam minden hatalmát. 

Franciaország az egyházüldözés klasszikus ha
zája, hol az egyházi vagyon elrablásához kirendelt 



421 

tisztek százával hagyták ott a hadsereget s a kato
likus bírák százával vesztették állásukat, mert a rab
lásban nem akartak eszközök lenni. Es ez üldözések 
dacára az Egyház mindenütt fejlődik, mert életereje 
örök s a protestáns Macaulay ditirambokat zeng az 
Egyház elpusztíthatatlanságáról, amely élt a császá
rok korában, mikor még a Kolosszeumban a keresz
tények vére gőzölgött ég felé s látta annyi dinasztia 
összeroskadását és semmi sem mutat arra, hogy végé
hez közelednék: élni fog akkor is, mikor majdan egy 
newseelandi utazó a Londonbridge csonka ívezetén 
ülve fogja rajzolni a londoni Szent Pál-templom - az 
anglikán államegyház - romjait. 

Krisztus az, aki az Egyházban a mai napig műkö
dik, a hármas nagy irányban: a tanítás, megszentelés, 
lélekkormányzás terén. Ki hirdeti nekünk Krisztus 
tanait, ki tanít hittanra, ki őrzi, védi, terjeszti az evan
géliumot? A katolicizmus. Ki nyujtja a Krisztus
rendelte kegyszereket, a gyónást, az áldozást? Ki őrzi, 
védi a házasság szentségi jellegét? Ki száll síkra a 
gyermekek vallásos nevelése mellett? Az Egyház. Ki 
erősíti a haldoklót, vigasztalja a bűnöst, emeli fel az 
elesettet? Ki kormányozza a lelkeket Krisztus útjain, 
ki ostoroz, int, hí, csalogat, édesget, fenyeget - csak
hogy győzzön a jó s legyen Isten országa e földön? 
Ugyebár, az Egyház. Azért nevezte valaki az Egy
házat, helyesen így: az Egyház a századokon át meg
maradó s hívei közt titokzatosan jelenlevő Krisztus. 

Es Krisztus az, aki Egyházában szenved a mai 
napig. Megmondotta előre, hogy amint őt gyűlölték, 
gyűlölni fogják küldötteit is és az Egyházat. Mert hát 
a tanítványnak nem lehet jobb sorsa, mint amilyen a 
Mesterének volt. Krisztust megfeszítették az akkori 
farizeusok, az Egyházat is gyűlölik s halálra keresik 
a mai farizeusok, a régi farizeusok utódai. Keresztre 
vele! Tépjétek szét a gyalázatosli A "klerikalizmus·· 
ez ma az ellenség! stb. stb. stb., így üvöltöznek. 

Hagyjuk meg nekik ezt a kicsiny örömet. Ez a 
Krisztus jegyesének elkerülhetetlen sorsa. Az Egyház 
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hem volna Krisztushoz méltó, nem volna Krisztus igaz 
Egyháza, ha nem üldöznék, ha nem küzdenének ellene 
mindazok, akiknek - akárhogy cifrázzák a szót -
éppen maga Krisztus nem kell. Pápa, püspök, pap, 
szerzetes, jezsuita, apáca, világi hivő, - mind kikap, 
ha igazán hű a hitéhez. Ahogy Pál apostol mondotta: 
hogy "akik igazságban akarnak élni a Krisztus Jézus 
szerint, üldöztetést fognak szenvedni". 

De az Egyház épp azért, mert Krisztus műve, győz 
is miizdig, épúgy, mint ahogy magát Krisztust nem 
lehet legyőzni. Hogyan üldözték a szellem, az áltudo
mány, a gúny és az erőszak fegyvereivel évszázado
kon át! Hogyan folyt a vére és hogyan folyik ma a 
tinta és a nyomdafesték ez irtó harcokban - s ő, az 
Egyház mégis él, mégis mindig virágzik. "A vértanuk 
vére új keresztények vetőmagja" (Tertullián). Uldözői 
-- a zsidók, a vandálok, a rómaiak, a húnok, a gótok, 
az avarok, a törökök, a tatárok - hogy elmúltak mind 
s az Egyház ma is áll! Hogyan elmúltak a Nérók, a 
Domiciánok, a Diokleciánok; hogyan dőltek meg mel
lette trónak és hatalmak! 

Az Egyház látta, midőn a szőkefürtű germán be
vonulását tartotta Rómába. Látta a vandálokat, longo
bárdokat, IV. Henriket, Barbarossát, Il. Frigyest s látta 
lehullani az utolsó Hohenstauf szőke fejét a hóhér 
bárdja alatt. Elmúltak a Szép Fülöpök és Bajor Lajo
sok, a VIII. Henrikek és véres Erzsébetek, a Kantok, 
Voltaire-ek, Napoleonok és Bismarckok -az Egyház 
pedig áll és virágzik. Mellette porból születnek s rész
ben porrá omlanak egész dinasztiák: a Cézárok világ
uralma, a holland köztársaság, a velencei dózsék ha
talma, Nagy Károly s a Karolingok birodalma, Francia
országban a Kapetingok, Valois-k, Bonaparték trónja, 
Anglia trónján a szász, é: dán, a normann dinasztic\k, 
a Plantagenet-, Lancaster-, York-, Tudor-, Stuart- és 
Hannover-házak; Oroszországban a mongol, a moszk
vai, a Romanov, a Gottorp fejedelmi családok ... 

Minden jön és megy, feltűnik és eloszlik, csak 
egyetlenegy dinasztia: a Péter utódainak fejedelmi 
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háza, a Vatikán nem dől meg, mert trónjuk a Péter 
sziklája és az a fehérruhás ember ott áll mindig s 
tartja a keresztet kezében diadalmasan. Pedig ezt a 
trónt nem védelmezi, nem támogatja egyetlen zászló
alj, egyetlen hadihajó, egyetlen ágyú sem. Csak a 270 
millió katolikus forró szeretete Krisztus helytartója 
iránt s az a krisztusi szó, hogy "ezen a kősziklán a 
pokol kapui sem vesznek erőt soha". 

Pedig az Egyház nem ért mindig diadalmas napokat. 
A pápákat száműzetésbe küldték. VII. Piust megüthette 
Napoleon, de végül mégis a pápa győzött s Napoleon 
kezéből kihullott a fegyver az orosz hómezőkön. 

S azért bízunk a jövőben mi is. Az Egyház, a 
töviskoszorús, a megköpdösött és halálraítélt Krisztus 
jegyese: ö is tövisben, gúnyruhában áll előttünk. De 
éppen így ismerünk rá benne a Krisztus jegyesének 
vonásaira. Es éppen ezért szeretjük őt rajongó szere
tettel s bízva-bízzuk lelkeink vezetését bölcs és sze
rető jobbjára. Es segítünk neki Cirenei Simonként erős 
férfivállal hordozni a keresztet. Minden bárdolatlan 
gúnyszó csak fokozza iránta való szeretetünket. Mert 
tudjuk, hogy a kereszt útja után ott van a feltámadás 
glóriája, a biztos, a végleges, az örökkétartó győze
lem, s e győzelem elérésében annál több lesz a ré
tozünk, mennél jobban kivettük részünket a küzdelem
böl, az áldozatokbóL az üldöztetésbőL 

A haladás és az Egyház. 

A haladás és az Egyház: ez is olyasmi, amiben a 
történeti igazságnak állandóan éppen a kerek ellen
kezőjét szavalják a mi modern antiklerikális métely
hintöink: állandóan azt akarják elhitetni nagytudo
mányú közönségünkkel, hogy az Egyház a haladásnak, 
a kultúrának mindig kerékkötője volt. S hányan 
vannak is, akik komolyan elhiszik nekik, hogy az 
Egyház antimodern, haladás-ellenes. 

Eppen az ellenkezője az igaz. Az Egyház terem
tette meg a közép- és újabbkori egész kultúrát s nincs 
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értékes része a müvelödésnek, melyben nem az Egyház 
vitte volna - sokáig egészen egyedül és kizárólago
san - az indítványozó és vezető szerepet. 

Mikor valaki azt vallja: én magyar vagyok: 
mennyi nemes eszme, mennyi tradíciót foglal össze 
ebben a szóban! De amikor azt vallom: én katolikus 
vagyok, e szóban még sokkal több és dicsőbb tradició 
rejlik. Hisz az Egyház történelme az egész kultúra 
történelme s Montesquieu joggal mondotta: a katali· 
cizmus, mikor az égre mutat, egyúttal az ember földi 
jólétét és megalapítja. 

Hogy e kultúrmunkát megismerjük, le kellene 
rajzolnunk az ókort az ö szociális züllöttségévet, 
melyet a katolicizmus változtatott meg, s csak akkor 
látnók a katolicizmus érdemeit. Az ókor is tudott szép 
müveket alkotni, szabrot faragni, költeményt írni, de 
a kultúrája csak félkultúra, álkultúra voJt. Legünne
peltebb embereinek élete tele van gyalázattal. Leg
nagyobb bölcsésze: Aristoteles, gyermekek megron
tója, pederaszta volt. A lelkek és szívek kultúrája nem 
volt meg. Az emberek kétharmada nem volt ember, 
mert rabszolga volt s ez kevesebb volt, mint az állat. 
Athénben húszezer szabademberre négyszázezer rab
szolga jutott. A rabszolga kétlábú állat volt s a római 
jogi írók szerint servile caput nullum jus habet, a rab
szolgának semmi joga nincs. Nem volt joga szülö
földjére. Julius Caesar, Marius százezerszámra rabolt 
embereket s hajtott a rabszolgavásárra, hol ruháiktól 
megfosztva állott férfi és nő s szemérmetlenül folyt 
az D.lku felettük. Nem volt joga a családhoz, a rab
szolgának házasélete sem volt. 

Voltak rabszolgák, kik a ház elé voltak állítva 
megláncolva, hogy mint a házőrzö ebek vigyázzanak. 
Egy köhintés és egy vigyázatlanság elég, hogy ura n 
fogát zúzza szét vagy agyonkorbácsolja. 

Róma színpadán leplezetlenül mutattak be minden 
ocsmányságot s perverzítást. A cirkuszokban kerékbe
tőrték s megégették a rabszolgákat. Hónapokig tartott 
az embergyilkolás s tízezernyi rabszolgát öltek le egy-
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szerre a szenátorok, a nők, a papok mulattatására. Ez 
volt a klasszikus kor. A rabszolgának nem volt istene, 
még az isteni tiszteleten sem lehetett jelen. 

Es a rabszolga helyzete ilyen volt az egész világon. 
Ma is látjuk a piramisokat, az ókor bámulta Semirámis 
függökertjeit stb. Kik csinálták mindezeket? A rab
szolgák. Pedig soha egy fillért sem kerestek, mert 
mindenük az úré volt és se tisztességes eledelt, se 
ruhát nem kaptak mindezért. 

Az emberáldozatot is megtaláljuk mindenütt, 
Rómában is. A prostitudó a templomban folyt, matró
nák és fiatal leányok áldoztak így Vénusnak. 

Ez volt az ókor. Mint a sötét éj után a hajnal, úgy 
jött a kereszténység, melyről tudatlan szószátyárok 
azt mondják, hogy a haladás ellensége. Mindenekelőtt 
megállapította az emberi jogokat, a testvériséget s az 
egyenlőséget. Az Egyház hirdette először ez eszméket, 
nem a forradalom. A forradalom is felírta ez eszméket 
zás:z;lajára, de az ö ajkán az puszta politika s kegyet
len hazugság volt. A forradalom .,testvérisége" meg
ölelt, de úgy, hogy a szerelett testvérnek kiment d 

lelke s hogy egyenlő legyen, megkurtította egy fejjel. 
A "szabadság" nevében folyt a vér, hogy átázott 

a talaj és mindig tovább kellett vinni a guillotint. 
Hogy minden ember egyenlő s hogy testvérek 
vagyunk, ezt Krisztus hirdette először. Ez az Egyház 
tana s ö komolyan is vette azt. Szent Pál szerint: Nincs 
római, se görög, sem rabszolga, sem szabad, mind
nyájan egyenlök vagyunk Krisztusban. Ugyancsak 
Szent Pál mondja: ha keresztény vagy, épp úgy szeresd 
a rabszolgát, mint engem. Hogy az Egyház komolyan 
vette az egyenlőséget és testvériséget, mutatja az, 
hogy a rabszolgát egészen a legfőbb egyházi méltó
ságig emelte (Kelemen pápa az első században, Kálixt 
a 3.-ban). A rabszolga-felszabadítások nagy mozgalma 
megkezdődött. Egy-egy keresztelő egyúttal ezrek és 
ezrek felszabadulását jelentette. A középkorban 
Európaszerte folyt a munka; a püspökök és szerzet
házak voltak e téren mindenütt a kezdeményezök. 
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Külön szerzetesrendek alakultak a rabszolgák kivál
tására a szaracénok kezéből s ha nem telt a kiváltásra 
pénzből, a rendtagok saját magukat adták oda rab
ságba a hivekért. Kláver Szent Péter, Vieira, újabban 
Lavigerie bíboros tettek végtelen sokat a rabszolga
kereskedés megszüntetésére s szavukkal, befolyásuk
kal a pápák - II. Pius, III. Pál, VIII. Orbán, XIV. 
Benedek, XVI. Gergely és XIII. Leo - többet értek el 
e téren, mint a húzó-halasztó modern nagyhatalmak 
partvidékőrségei. 

A kereszténység megvédte a nőt és gyermeket, 
mikor a házasságot szentségi rangra emelte s annak 
egységét s felbonthatatlanságát kimondotta. Csakis 
azóta lehet szó igaz nő- és gyermekvédelemről, igazán 
ideális, lovagias családi életről. A római nő kézről
kézre vándorolt, s volt olyan, akinek 24 férje volt, 
mert a férfi tetszés szerint felbonthatta házasságát. 
A gyermekkitétel napirenden volt. Az Egyház bíztossá 
tette a házasságot, felemelte a nőt s hirdette a gyer· 
mek méltóságát, hogy a gyermek kincs, Istenáldás, a 
házasélet célja. Ezzel a gyermeknevelést is biztosította 
és mily küzdelmébe került mindez s kerül neki mai 
napig! 

Ugyanakkor. a társadalmat is szociális erényekre, 
igazságosságra, méltányosságra, jótékonyságra szok
tatta az Egyház - csupa oly dolog, melyet az ókor 
legföllebb elméletben ismert és még így sem mindig. 
A munka becsülete, a tekintély őszinte tisztelete, a 
polgárosult, békés életmód, a letelepedés, ipar, föld
művelés, tudományos foglalkozás - a legtöbb nép
törzsnél s modern nemzetnél a kereszténység befolyá
sára vezetendő vissza. 

A kereszténység ezt a magasabb és civilizált tár
sadalmi rendet ki is terjesztette: civi/izálta az összes 
európai népeket. Minden országban egy-egy szent, 
egy-egy apostol, egy-egy katolikus pap hintette el a 
kultúra magvait. Ki civilizálta a frankokat? Szent 
Kilián. Az angolokat? Szent Agoston s harminckilenc 
bátor társa, kiket Nagy Szent Gergely pápa küldött 
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Angliába. Az íreket? Szent Patrik. A skótokat? Szent 
Columba. A németeket? Szent Bonifác. A szászokat? 
Szent Ludgér. A bajorokat és osztrákokat? Szent 
Szeverin, Rupert, Emmerám, Korbinián. A szlávokat? 
Szent Cyrill és Methód. A magyarokat? Szent Adalbert. 
Szent Gellért - mindenütt egy-egy apostol, ki egyik 
kezében az evangéliumot hozta, másikban a civilizáció 
áldásait. Ezek nem királyok, nem tudósok voltak, 
hanem papok, Róma küldöttei. 

Az Egyház meg is védte, fenn is tartotta a meg
leremtett kultúrát minden veszedelem között. Jöttek 
a vandálok, húnok, gótok, avarok, törökök, tatárok 
- a kereszténység öntestével védte az európai keresz
tény kultúrát. Nálunk a mohácsi vész egyik példája 
ennek, hol az Egyház legtöbb főpapja elesett; Spanyol
országban az a 3000 harc és ütközet 800 éven át, mely
ben az Egyház vérzett és ellenállt a kultúrbomlasztó 
iszlám terjedésének. 

Ki tette közszükségletté az iskolát? Ki vitte bele 
az emberiség öntudatába, hogy kell az iskola? Hisz az 
Egyházban a tanítás beletartozik az istentiszteletbe. 
Ez a gondolat volt a népoktatás első stációja. 

A kereszténység teremtette meg az iskolákat, az 
összes iskolatípusokat és a közoktatásügynek egész 
gondolatát. A népiskola fogalma teljesen egyházi 
eredetű. Már az első nyugati szerzetesek foglalkoznak 
az elemi oktatással, mikor arra az államban még nem 
gondolt senki. A VI. században már egy zsinat elren
deli a plébániai-iskolák felállítását. A VIII. században 
már középiskolákat szerveznek a székesegyházak 
mellett. Külön szerzetesrendek létesülnek az oktatás 
céljaira: a ferenciek, a dömések, ágoston- és jeromos· 
rendiek, késöbb a piaristák és jezsuiták; a nőknél az 
Orsolyarend, az angolkiszasszonyok, a Notre Dame 
testvérek stb. Az iskolaügy legnagyobb fejlesztői: 
Borromei Károly (halálakor egyházmegyéjében 4700 
tanító és 40.000 iskolásgyermek; az állam iskaláinak 
száma ugyanakkor: O), Boldog Canisius, Loyolai Ignác, 
de la Salle János (első tanítóképző, első ipari és tech-
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nikai iskolák), Nérei Fülöp, Don Bosco (fiai évenkint 
25.000 utcagyereket neveltek hasznos polgárokká). 
A legnagyobb pedagógusokat az Egyház nevelte: a ma 
oly híressé vált Förster azért lett oly kiváló pedagó
gussá, mert (protestáns létére) a katolikus nevelési 
elveket öntötte új, modern mezbe. 

Az egyetemeket is a kereszténység találta ki s 
alkotta meg. A legrégibb egyetemeket mind sorban 
pápák emelték; Németországban pl. Prágát, a leg· 
régibbet (1348-ban}, Bécs, Heidelberg, Köln, Erfurt, 
Würzburg, Lipcse, Rostock, Greifswald, Freiburg, Basel, 
Ingolstadt, Trier, Tübingen, Mainz egyetemeit mind 
pápák emelték és püspökök meg kanonokok dotálták. 
Nálunk sokáig csak papok és szerzetesek vezettek jó 
iskolákat; máig áll a katolikus papi pénzen, Pázmány 
jezsuitabíboros bőkezűségéből emelt tudományegye
tem, melyet Lósy, Lippay érsekek és (katolikus 
vagyonból) Mária Terézia fejlesztettek s melyen ma 
sokszor vallás- és egyházellenes "mi tudósok" hintik 
a mételyt -- katolikus, egyházi pénzen. Mindezt ':l 

pápák, ,.a tudomány világosságától félő sötét" bíbor
nokok csinálták. Az állam nem törődött akkor még 
ilyesmivel. 

Hát még a művészetek terén mit nem alkotott az 
Egyház. Hiszen az összes nagy középeurópai mü
alkotások az Egyház müvei. A román stil (Bamberg, 
Worms, Speyer, Mainz székesegyházai, a pisai ferde 
torony és templom), a gót stil - Franciaországban a 
párisi Notre-Dame, Reims, Rouen, Orleáns, Amiens, 
Spanyolországban Sevilla, Toledo, Itáliában Milánó 
márványtemploma, Németországban Freiburg, Strass
burg, Ulm, Nürnberg, Minden, Meissen, Erfurt, Halber
stadt, Magdeburg, Köln, a bécsi Szent István-templom 
stb. stb. - kinek az alkotása, ha nem az Egyházé? 
A reneszánsz nagy müvészei: Michelangelo, Benvenuto 
Cellini, Brunelleschi - kinek az inspirációjára, kinek 
vezetése s anyagi segélye mellett fejtették ki tevé
kenységüket? Mindet az Egyház nevelte és támogatta. 
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epúgy a barokk és rokokó mestereit, Madernát, 
Bernini t. 

Nemrég Párisban a Notre-Dame-templomban 
voltam, hogy bámuljam ezt a remekművet, melyet 
most ellopott az állam. Ez az, melynek főoltárára egy 
bukott nőt ültetett a forradalom, mint az ész isten
nőjét. Ki alkotta ezt a remek templomot? Egy irgalmas 
nővért láttam a templomban s én elgondoltam magam
ban, hogy mily idegen ez most itt, pedig ezt a templo
mot annak a világnézetnek hívei építették, melyhez ez 
a szegény irgalmas nővér tartozik, ki most oly idegenül 
érzi magát a gúnyolódó, pökhendi ficsurak között, kik 
őt fixirozva veszik körül. A szabadkőműves állam
férfiak lopni, szekularizálni remekül tudnak, alkotni, 
teremteni, csak mi tudunk! 

A festők: Guido és Duccio, Giotto, D'Avanzo, 
Orcagna és Ghirlandajo, Fra Angelico és Fra Bartolo
meo, Filippo Lippi és Gian Bellini és Botticelli, Man
tegna és Vivaríni s főleg a három legnagyobb: Lionarda 
da Vinci, Michelangelo és Raffael - mind, mind az 
Egyház neveltjeL Epígy a németalföldiek: a van Eyck 
testvérek, van Dyck, Rembrandt, van Ryn, Rubens 
(a jezsuita-növendék), Leydeni Lukács, a németeknél 
Dürer Albert, eranach Lukács és a két Holbein, a 
spanyoloknál Zurbaran, Velasquez és főleg a mélyen 
vallásos Murillo, a Madonnafestő - mind az Egyház 
szárnyai alatt fejlődtek. Ugyanígy a zene, a költészet, 
a szónoklat - valamennyinek szülőanyja, dajkálója, 
mecénása, támogatója az Egyház volt. 

A modern profán művészet csak oly joggal 
nevethet le ma az Egyházra, mint egy úrrá lett fiú ki
nevetheti az atyját, aki nevelte, kitanítatta, úrrá tett~. 

A kereszténység létesítette a szociális kultúrlrl, 
a szegény- és beteggondozást, a közjótékonyságot és 
a társadalmi profilaxist. Az apostolok voltak az első 
szegénygondozók a világon. A pápák folytatták a 
munkát és főleg a szerzetesek fejlesztették a mai 
magaslatra. 

Cicero még azt tartotta, hogy a könyörület férfihez 
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nem méltó. A könyörületességet a kereszténység 
teremtette meg. Szent Pál már gyűjtést rendezett a 
szegények és betegek részére. Nagy Szent Gergely 
pápa könyvet vezet Róma szegényeirőL Gyűjtést 

rendeznek a rabok kiváltására s az összegyűjtött 
pénzen pl. Rómában egyszer 1500 rabszolgát váltanak 
ki. Szevillai Izidor, III. Leó, I. Pál, I. Pascal fényes 
mintái, mit tett az Egyház a szegényekért. A cisztercita 
rend egyik szegény rendháza 2000 beteget gondozott 
hónapokon át; a cluny-i rendház húszezer utast látott 
el egy év alatt. Ott vannak a szentek, az emberszeretet 
mintaképei: egy Sziénai Szent Katalin, Árpádházi 
Boldog Margit, Árpádházi Szent Erzsébet, kit egyik 
német dicső.ítöje a "legnagyobb német asszonynak'" 
nevez. 

A betegápolás első apostola Borromei Szent 
Károly, aki az első kórházat alapítja meg. Jöttek a 
szerzetes ápolórendek; csak irgalmas nővér van 36.000 
s ezek a világ kórházainak legjobb, legönfeláldozóbb 
ingyenes ápolói, kik csak a betegeknek élnek. 

Ezt a heroizmust, ezt a szeretet ki állította az 
emberiség szolgálatába? Az Egyház. 

Mutassanak fel ilyesmit a szabadkömüvesek: ha 
csak egy ilyen irgalmas nővért fognak nevelni, magam 
leszek, aki azonnal belépek a páholyba. Ezek az 
irgalmas nővérek ott vannak a bélpoklosok kórházai
ban kitéve annak, hogy azokkal rothadjanak el. A ki
tett gyermekek sírását, az árvák nyöszörgését, a 
veszélyeztetett ifjúság panaszait is meghallotta az 
Egyház. Ezerféle patronázs, intézet, menhely, szerze· 
tesház alakult a szenvedők és segélyreszorulók gon
dozására. 

Az egész kultúra a mi talajunkon nőtt s méltán 
mondta Macaulay: a kereszténység gyalázói a kultúra 
gyalázó i. 

Ámde a kereszténység igazi, voltaképpeni kultúr
munkája még ennél is több s értékesebb. A lelkek 
kultúrája ez. Mikor az Egyház odaáll a gyermek mellé 
s megmagyarázza neki az élet nagy kérdéseit, az élet 
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célját, hogyan kell élnie, s megtanítja küzdeni ön
magával: akkor végzi a legnagyobb népművelő akciót. 
A gyónás a legnagyobb benső, erkölcsi kultúrmunka. 
Magasztosabbat nem lehet elképzelni, mint egy férfi 
gyónása, ki önmagával vívódva, önmagát fenyítve. 
hogy Istennek elégtételt nyujtson, vádolja önmagát. 
Itt az Egyház oly kultúrmunkát végez, mely magasabb, 
mint a művészetek, székesegyházak, iskolák és köz
intézetek emelése. 

A mi hithőseink egyúttal hősei voltak a keresz
tény kultúrának is, de ne feledjük, hogy e nagy múlt 
vívmányait nekünk kell megvédelmeznünk. 

A kereszténység lényege. 

A kereszténység örökérvényű elveit akarom össze. 
fogni, mikor előadásom címéül ezt vettem: a keresz
ténység lényege. Hogy mi a kereszténység lényege, 
arra kiki elvei szerint felel; a racionalista, aki nem 
hiszi Krisztus jelenségét, a kereszténység lényegét 
redukálja olyanra, amit minden racionalista elfogad
hat, s Krisztust úgy fogja fel, hogy szocialista és agi
tátor volt. Az a modern kedélyi vallás, mely nem akm 
tudni Istenről, hanem belenyugszik egy misztikus 
ömlengésbe, ez a kedélyi vallás, úgy fogja a keresz
ténységet, mint a szeretet, a testvériség vallását, mely
nek azonban semmi pozitív alapja nincs. 

Ezek a különféle irányok az evangélium egy-egy 
kiszakított mondatából keresnek alapot, melyet félre
értettek. Abból a mondásából Krisztusnak: az lsten 
0rszága bennetek van - azt következtetik, hogy a 
kereszténység nem más, mint puszta érzelem. Pedig a 
szöveg görög eredetiben ez: Isten országát várjátok? 
Hisz már itt van köztetek. Köztetek és nem benneéelc. 
A kereszténység lényege az, ami végig vonul az egész 
evangéliumon, amely körül csoportosul minden. Talán 
a szeretet volna ez? A kereszténység lényege nem ez, 
ez csak lényeges a kereszténységben, de nem a 
lényeg. 
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Ha az evangélium alapján keressük a keresztény
ség lényegét, azt találjuk., hogy Krisztus reformálni 
akarta az emberiséget, azt akarta, hogy az emberiség 
legyen jobb, erkölcsösebb, de a tőle kapott isteni 
principiumok alapján. Azt akarta, hogy az emberiség
nek az örökkévalóságba benyúló céljai legyenek. Azt 
akarta, hogy az emberiség necsak jólétet teremtsen, 
hanem az örök életet megérdemelje. Krisztus azt 
akarja, hogy az ember önmaga döntsön abban a kér
désben, hogy akar-e az Istennel együtt örökké boldog 
lenni vagy ha méltatlannak bizonyul, szenvedjen-e 
örökké. Azért az élet világnézete a kereszténység s 
e:z: a lényeg benne. Az a célja, hogy az apró ember, 
aki a világegyetem egy kicsi pontján fárad a kenyer 
után, ez az apró ember nőjön bele az Isten szerete
tébe s fejlessze magában az isteni szikrát olyanná., 
hogy bejusson egy magasabb életrendbe ez élet után: 
nem beleolvadva valamely egyetemes léterőbe, mint 
a panteisták gondolják, hanem személyiségét meg·· 
tartva. En az én személyiségemmel fogom élvezni az 
Istent, mint az Irás mondja rólunk: divinae consortes 
naturae, részesei leszünk az Isten természetének. E1. 
é\7 életcél. 

Krisztus lakást készített odafenn egy magasabb, 
fensőbb életben. Erre int, mikor azt mondja, nogy 
különben nem lesz részetek az én országomban. Mikor 
az utolsó ítéletet leírja, azt mondja: ibunt in vitam 
aeternam, az örök életre mennek. Lesz örök élet, ez 
nem gyermekmese, nem poétikus illuzió, nem filozófiai 
agyrém, ez a Krisztus szava. A mindennapi gondolko
zást messze túlhaladó gondolat ez, de ha Krisztusba•l 
Istent ismertünk fel, akkor el kell hinnünk neki, amit 
0 oly sűrűn s oly félreismerhetetlenül állít, hogy vdn 
örök élet. Ha van Isten, akkor nem teremthet lelkeket 
cél nélkül. 

Az ember végtelen boldogságra törekszik s hd 
van Isten az égben, akkor ennek az érzetnek igazság
nak kell lennie. Ha van igazságos Isten, aki a boldog
~ág vágyát adta a szívbe, akkor az Isten hazudnék, ha 
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nem adná meg azt, aminek ígérete itt van a szívem
ben. Ha van jóságos Isten, akkor is kell lenni örök 
életnek, mert ha Isten mindenható, nem kerülhet neki 
semmibe, hogy boldoggá tegyen, ha érdemesnek bizo
nyultnnk erre. 

De az emberek nem is félnének attól s nem is 
tagadná senki az örök életet, ha csupán az örök életet 
hirdetné Krisztus s nem az örök büntetést is. Ettól 
félünk, mert behódolunk olykor mindnyájan a gyarló
ságnak s a vétkező szereti kerülni az igazságszolgál
tatásnak a gondolotát is. Azért szeretik némelyek el
űzni azt a gondolatot, hogy számot kell adnnnk egy
kor. Mert az evangélium nemcsak az örök életet hir
deti, hanem az örök büntetést is. "El fognak menni a 
bűnösök az örök büntetésre." Valóban ez oly rette
netes szó, hogyha nem Krisztus hirdetné, sohasem 
fogadnám el. Pedig ezt nemcsak hirdeti Krisztus, ha
nem mindenféle változatban, számtalan hasonlattiti 
tünteti fel. 

Az a szelíd Krisztus, aki tele kézzel szórja a bűn
bocsánatot, a keresztfán is ellenségeiért imádkozik, 
az a legmegrázóbb szavakat használja a büntetés iszo
nyatosságát festve. Orök tűzről beszél a Szentírás 
tS helyén. Az a tűz el nem alszik, az a féreg meg nem 
hal, mellyel az Isten büntet, így ismétli nyomatékkal 
s refrénszerűleg. 

Az emberi rövidlátás szeretné kisikkasztani c 
helyeket az evangéliumból. Volt olyan bibliai magya
rázó, aki azt mondotta, hogy ezt úgy kell érteni, hogy 
a tűz nem fog elaludni örökké, hogy igaza legyen az 
Irásnak, de a büntetés nem lesz örök. Mindenki látja, 
hogy ez frivol, gyerekes kibúvó, mert Krisztus szerint 
a gonoszak maguk mennek örök kárhozatba. 

A bűn büntetése tehát Krisztus szerint az örök 
szenvedés. Ámde ha ez úgy van s miután az ember 
oly gyarló: ki jutna az örök életbe, ha Krisztus nem 
gondoskodott volna a lélek megtisztulásáróL Krisztus, 
<1 nagy pszihológus tudta, mire van szüksége az em· 
bernek. Hiszen, ha Isten nem tud békejobbot nyujtani 

Bangha: Osszr;:yüjlölL munkái X X. :!8 
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az embemek, akkor az emberiség zömének a menny
Oiszág elveszett. Krisztus gondoskodott az Istennel 
való kibékülés eszközérőL Magának húsvét napjának 
estéjén történt. 

Krisztus húsvéti ajándékul akarta adni az emberi
ségnek mint feltámadása gyümölcsét: a bűnbánat 
szentségét. Apostolaihoz e szavakat intézte: "Ak1knek 
megbocsátjátok vétkeiket, meg lesznek bocsátva". 
Nincs szó az evangéliumban, mely annyi kibékuiés
nek s lelki megkönnyebbülésnek lett volna alapja, 
mint ez. Ezzel legszemélyesebb jogát adta át Krisztus, 
mintha mondaná: ternondok büntetőjogomról s bocsá
natot adok, ha ti úgy találjátok, hogy meg lehet bocsá
tani. Bűnbocsánat minden vétekre: ez a legdrágább 
gyümölcse Krisztus kereszthalálának. Ezzel hozta meg 
a békét, mely után annyi századon át annyi ezer iélek 
epedett a patriárchák korától. A szegény törődő, a 
bűn súlyát érző emberek vigasztalása ez. Hogy lehet 
valaki a keresztények közt, aki ezt nem érti, aki el
zárkózik a krisztusi irgalom elől és hogy lehet attól 
télni, mire saját lelkünk enyhülele érdekében oly 
nagy szükségünk van! Félni a bűnbánat szentségétől, 
amire oly nagy szükségünk van, mert az örökké 
gyenge emberi természetet jellemzi a pogány költő, 
mikor azt mondja: "video meliora proboque, deteriora 
sequor - látom, hogy mi a jó s mégis a rosszat 
teszem!" 

De talán csak a tizenegynek adta Krisztus ezt a 
hatalmat s nem minden papnak? Átszállt-e ez a hata
lom az apostolok utódaira? Krisztus az ő Egyházi1t 
úgy állítja be, mint aki az egész emberiséget akarja 
udvözíteni általa. Az apostolokhoz intézi szavát, de 
minden idő egyházát érti, mint e mondásaiban: Es én 
veletek leszek a világ végezetéig, aztán: keresztelje
tek meg minden népeket; ez századok munKa]a, 
melyet az apostolok nem végezhettek el. Lehetetlen 
is, hogy a lelki békét visszaszerző intézmény csak 
egyeseknek adatott volna elöjogul. 

A keresztény ókor vizsgálata meggyőzte még a 
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protestánsokat is arról, hogy gyónás núndig volt az 
Egyházban. Ezt nem a papok találták ki. A papok na
gyon ügyetlenek lettek volna, ezt a fáradságos munkát 
találták volna ki maguknak, mely arra kényszeríti 
öket, hogy ott üljenek néha egész nap a gyóntató
székben, hallgatva ugyanazokat a bűnöket, suttogva 
beszélve magyarázzák egyes gyónóknak a legelem1bb 
vallási igazságokat, a katekizmust s törödjenek annyi 
ember lelki bajával. Ha papok találják ki, akkor leg~ 
alább magukat kivették volna a gyónás kötelezett
sége alól; pedig bizonyos, hogy a papok nemcsak 
gyóntatnak, hanem legtöbbször éppen ök gyónnak -
már t. i. a jó papok. 

Az az ellenvetés, hogy Krisztus tán úgy akarta, 
hogy legyen bűnbocsánat, de gyónás nélkül. Igen, ha 
Krisztus csak azt mondta volna: akiknek megbocsát
játok bűneiket, meg lesznek bocsátva. Akkor ez csak 
kegyelmi ítélőszék volna s nem kellene egyéb, mint 
összecsődíteni a népet s kiosztani a bűnbocsánatot. 

Ámde másik tétele is van Krisztus intézkedésének: 
akiknek pedig megtartjátok, meg lesznek tartva. 

Tehát a papnak joga van, hogy bűnöket továbbia 
is megtartson. A pap diszkréciójára van bízva, hogy 
kényszerítse a bűnöst, hogy tovább készüljön a gyó
násra nagyobb bűnbánattaL Joga van tekintetbe venni 
a bűnös diszpozicióját, lelki készségét szakítani a bűn
nel. A gyónás biztosít, hogy a pap 11 em élhet vissza 
a hatalmával, nem gyakorolhat önkényt a bűnök me~
tartásával. Nem rá van bízva, hogy tetszése szerint 
feloldjon, vagy vétekben megtartson, csak ha a bún
vallomásból úgy győződött meg, hogy e hatalmával 
élnie kell. Nem lehet páros napokon bocsánatot adni, 
páratlanokon azt megtagadni. Ez bírói jog, bíróf dön
tés, melyet vizsgálatnak kell megelőznie: ez a gyónás. 

Valóban a gyónás nehéz. Sokan mondják: szeret
nék bűnbocsánatot nyerni, de odatérdeljek s valljam 
be bűneimet egy bűnös papnaki Ámde a gyónás virága 
az elégtételnyujtás bűneinkért, önmegalázás, önmeg-

28• 
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fenyítés. Beismerése annak, hogy sajnálom vétkei
met. Nincs semmi oly lovagias, a becsületnek annyira 
megfelelő, mint ez az önmegfenyítö cselekmény, a 
gyónás, mely elégtételt nyujt a megbántott Istennek. 
Lehet, hogy a pap is bűnös. Mert hisz én, ha gyónok, 
nem a papnak deferálok, ezt az elégtételt nem neki 
adom meg, hanem lstennek s ezt a pap jól tudJa s 
tudja esetleg azt is, hogy ö maga esetleg még bűnö
sebb, mint én. 

Gyónnil De mit? Nincs bűnöm, mit gyónjak, mond
ják. Hogy bűnösnek érzi-e magát valaki, az sokszor 
csak lelki finomság kérdése. Ez olyan, mint az ügynök, 
aki azt mondotta: En csak egyszer szaktam éventP. 
fürödni, mert nekem nincs miért, nincs rá szükségem. 
hogy többször fürödjek. Gusztusra vall az ilyen beszéd. 
A lélek nagy fürdője a gyónás s ha valaki éleslátással 
nézi magát, lel majd lelkében elég meggyónni valót. 
de mit vétett szóval, gondolattal, a jó elmulasztá· 
sával. 

A kereszténység lényege a lélek megtisztulásé•: 
állandó küzdés önmagunkkal, a Krisztus nyujtotta 
kegyelmi eszközök felhasználásával és e küzdelem 
eredménye a béke, melyet a teljesített kötelessé~ 

tudata hoz létre a lélekben. 
Van egy bizonyosság, melyet elismer mindenki: 

az enyészet törvénye. Az élet oly rövid s mi mindig 
várunk valamit még tőle, ami talán késöbb megér
kezik s végül csalódottan távozunk az életből. Tény. 
amit nem tagad senki, hogy lesz idő, mikor már 11em 
leszünk itt. Ezek a szemek ki fognak aludni s a halál 
!og ezekből kimeredni. A földből kikerülö koponydk 
talán egy napon játékszer lesz gyermekek kezében s 
már megvan a kalendáriumban az a nap, melyen távo. 
'lunk. egy óra lapján ott van az óra száma, mely halá
hmk óráját fogja jelezni. 

Ha ez tény, melynek ellentmondani nem lehet, 
akkor az életet magasabb szempontból kell felfognunk. 
Abban a pillanatban, mikor az orvos utolsó receptjeit 
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fogja írni, már csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy az 
orvosi tudomány sokat tud, de nem mindent, akkor 
az élet másként fest ott a haldoktói gyertyák fényé
nél. Se pénz, se hűség, se szeretet nem vigasztal meg 
akkor, csak egy vigasztalás lesz, hogy utolsó óránkon 
minket is felkeres a béke fejedelme: Jézus. A pap 
fogja hozni az úr testét és boldog, aki akkor Krisztus
ban egy régi jó ismerőst találl Mily megnyugtatóan 
fog hangzani ennek azE~yház imája: Proficiscere anima 
christiana, menj keresztény lélek és szelíden fogadjon 
kebelére az úr, Lázárral, a hajdani koldussal legyen 
neked is örök életed! 

A keresztény is meghal, de ha kötelességét telje
sítette, annak halála nem pusztulás, ennek sírja fölott 
könnyeket hullatunk, de nem a kétségbeesés könnyeit, 
ennek utolsó útján nem mélabús a gyászzene, mert 
útja bevonulás az örök életbe, ahol Krisztus fogadja; 
Krisztus, aki nem lesz hűtlen ahhoz, aki hozzá hű volt. 

A mi zászlónk. 

A mi zászlónk ott szokott lenni, ahol harcok van
nak. Érzem, hogy az ellenség figyelni kezd, mikor e 
riadót hallja, mert a katolikus újjászületés ellenségei 
azzal szeretnék a katolikus tábor egységét megbontani 
és a katolikus erőket tétienségre kárhoztatni, hogy 
minden mozgolódásunkat, minden életnyilvánításun
kat békebontásnak, felekezeti villongásnak, helyzet
kiélezésnek és fanatizmusnak bélyegzik. 

Ha egy katolikus pap nem henye, hanem tevé
keny és buzgó hitmegvallásra szólítja fel a hivőket is, 
éJZOnnal beleavatkozik az ügybe egy-egy hivatlan más
vallású prókátor és többnyire keleti arrogánciával 
ő maga szabja meg nekünk, meddig mehetünk a kato
likus hitélet szervezésében, és meddig nem. 

Eltekintve attól, hogy az ízléstelenség netovábbja 
az, ha zsidók és egyéb másként gondolkodók egy
általán bele mernek beszélni mások vallási és egyházi 
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ügyeibe, magának a vádnak megfogalmazása mutatja, 
hogy hitéletünknek tisztelt hivatlan kritikusai nincse
nek tisztában a katolikus hitbuzgalmi és egyházi élet 
alfabétájával. 

Azzal rohanni ki a katolikus szervezkedés ellen, 
hogy ez "harcos" katolicizmus, holott a kereszténység 
a "szeretet" vallása, egyáltalán nem lehet, mert 
ugyanaz a Krisztus, aki a szeretetet hirdette, maga is 
korbácsot font és végig csördített vele a kufárhadon; 
azonkívül nagyon világosan megmondotta azt is, hogy 
nem békét jött hozni a földre, hanem kardot. Harcot 
hirdetett minden félrevezető szándék, minden hazug
ság ellen. 

Nem verekedés a célunk az ellenséggel, mert 
a katolicizmus alapja pozitív ideál, mi a lelkeket akar
juk megtisztítani, átisteníteni s az emészti fel minden 
energiánkat. Mi a békét akarjuk. Elsősorban az Isten 
iránti szeretetünket akarjuk ápolni s a szereletet min
denki iránt is, akik gyűlölnek bennünket s akik ócsá
rolják kegyeletünk legszentebb tárgyait, de a szere· 
tet nem a megpuhulást, a megjuhászodást jelenti. 
F szeretet mellett legyünk erősek és bátrak. Gyűlöljük 
és üldözzük a tévedést, a hazugságot, mely harcra 
kényszerít, mert állandóan megismétli ellenünk táma
dásait. A keresztény szeretet nem jelenti a behódolá:;t 
a népbutítás előtt. 

Igenis harcos Egyház vagyunk s ebben nincs 
titkolni valónk. 

Harcolunk a hazugság és mételyhintés, a szabad
gondolatos népbolondítás és tudatlanság, a gyűlölet és 
izgatás egész sátánhada és páholyőrjöngése ellen. De 
a mi harcunknak végső célja mindig az emberszeretet, 
a felvilágosodás és a lelkek igaz, háborítatlan, krisz
tusi békéje. 

Mi van a mi harci zászlónkra írva? A jeligénk 
3 pont, ez a hadijelünk: gyakorlati hitélet, hitvallás és 
apostolkodás. A gyakorlati hitélet nem a mellveregetö 
katolicizmus, mely tósztokban és talán párbajokban 
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mutatja be szeretetét Egyháza iránt. A hitélet nem 
az antiszemitáskodásban áll. Nem az a katolikus, aki 
annak vallja magát, de vasárnap misére nem jár s 
húsvéti gyónását sem végzi el. 

Az ilyen "harcos" katolikusra nincs szükség. 
A hitélet, melyre törekszünk: lelkünk áthevítése 
a krisztusi gondolatok tüzével, átitatása az isteni élet 
folytonos, intenzív behatásaivaL Hitünk ismeretének 
tökéletesítése - hiszen itt a legfőbb hiány a legtöbb 
esetben! - s az aszerint való élés, a szentségek és 
kegyelmi eszközök öntudatos, önérzetes, megértö hasz
nálata, a vallásos buzgalomban rejlő szellemi kincsek 
fokozása. Ez legyen az első feladat. 

Külföldön mindenütt ismeretlen az olyan kato
likus, aki nem tartja meg vallását. Ott alig tartanak 
hitvédelmi előadásokat, mint nálunk, mert az ott nem 
szükséges. Az északamerikai Egyesült Államokban 
hivatalosan 23 millió katolikus van, de papiron van 
még több is. Ez a 23 millió azonban olyan, akiről onnan 
tudják, hogy katolikus, mert vasárnap mindig ott van 
a misén s fenntartja összeköttetését plébániájával. 
Nálunk a jozefinizmus hozta be ezt a közönyt, hogy 
katolikusaink leglényegesebb kötelességeiket nem tel
jesítik. Ezen változtatni kell. Talán az első lépés nehéz
ségbe kerül, de le kell küzdenünk ezt a nehézséget 
Ha nem akarjuk letagadni Krisztust, akkor legyünk 
gyakorlati katolikusok. Először gyónni kell. Eljünk 
katolikus módon. A férfitenyerek, melyek elszoktak 
attól, hogy összekulcsolódjanak, hajoljanak ismét 
imára s csak hadd szakadjon fel az első imádság a keb
Iekböl! Rá kell térni arra az útra, mely Krisztushoz 
vezet. Elő a hitélet régi, kipróbált eszközeivel: im3, 
gyónás és az úr testének vétele, mely minden keresz
tény hősiesség forrása. 

A második jelszó: a gyakorlati hitvallás. Semmire 
sincs annyira szükség, mint férfiakra a templomban. 
Nö, gyermek van elég. A férfiakat nagyrészt csak 
a félelem tartja vissza hitük megvallásától, pedig ez 
a félelem alaptalan, mert az ellenfél is azt mondja: 
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milyeken én lelkesülni én nem tudok. A kezdeménye
zés nehézséggel jár, de erre is találó ez a francia 
anekdóta: vadászni ment a kocavadász s otthon feledte 
töltényeit Sebaj, kiáltott fel, hiszen errefelé oly félén
kek a nyulak, hogy a töltetlen puskától is felfordul
nak. úgy történt. Jött egy özvegy nyúl, a vadász 
ráfogta a töltetlen puskát s a nyúl félelmében fel
fordult. 

Igy vannak emberek is, akik megijednek a töltet
len puskától. Az egyetlen keresztény eljárás, amit 
az apostol ajánl: non erubesco evangelium, nem fogom 
szégyelni az evangéliumot. Mint egy francia katolikus 
ujságíró íratta sírkövére: Krisztusban bíztam, itt a föl
dön sohasem szégyeltem őt, s hiszem, ott az égben 
sohasem fog szégyelni engem Atyja előtt. 

A harmadik jelszavunk: az apostolkodás. Ha iga
zunk van, terjesszük az igazságot. Miért ne volna sza
bad síkraszállni a legszebb és legigazabb elvek mellett, 
holott ma oly hihetetlen erőfeszítések történnek az 
ellenfélnél s oly hallatlan arcátlanságokat tűrünk el 
némán, melyeknek célja a hazugságok és magát 
tudománynak nevező értelmetlenségnek terjesztése, 
a közönség erkölcsi megmérgezése, a nép elvadítás:t 
s aztán a zavarosban való halászás. 

Ezzel szemben tennünk kell már valamit. Közönyö
sek nem lehetünk, mint az az egyszeri szolgabíró, aki 
mind a két peres félnek azt mondotta: neked is igazad 
van, s mikor figyelmeztette valaki, hogy nem lehet 
mindkettőnek igaza, azt felelte: neked is igazad van. 
Vagy az Egyháza igazát hirdető papnak van igaza, 
vagy a kávéházi filozófusoknak. Es a megismert igaz
ságért harcolnunk kell. Ezzel tartozunk Krisztusnak, 
hogy amit t0le vettünk, közöljük azokkal, kiknek köré
ben élünk. Ezek a megismert boldogító igazságok arra 
nem valók, hogy véka alá rejtsük őket. 

Es most beszédeim végén csak egyet kérek: hogy 
mondják ki arra, amit mondottam, az igen-t vagy 
nem-et, de ne ingadozzanak. 
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Ha nincs igazam, mondják ki a nemet, de akkor 
ne nevezzék magukat katolikusoknak. De ha eszük, 
szívük azt mondja, hogy igazam van, akkor mondják 
ki az igen szót teljes következetességgel. Ezt a követ
kezetességet kérem és akkor lesz katolikus rene
szánsz. 

A katolicizmus nem a puszta imádkozást írja elö. 
hanem feladatai vannak a szociális téren is. Dolgoz
nunk kell az anyagi kultúra érdekében is. Most még 
kevés az, aki az agyát és a karját munkába állítaná 
a nép testi és szellemi jólétéért Dolgozni kell azon, 
hogy a kisemberek, kisiparosok, szociális érvényesü
lést találjanak. Tizenkét millión vagyunk, de nem 
tudunk érvényesülni, rnert nem támogatjuk egymást. 
E munkából ki kell vennie részét nemcsak a papság
nak, hanem a világiaknak is, s akkor a fejlődés virág
zani fog. Az ellenfél tehetetlen, ha mindannyian sora
kozunk a nagy zászló: a kereszt zászlaja alá! 

A kereszténység és a nö. 

(Konferenciabeszédek nők részére.) 

A kereszténység fenséges történetének legszebb 
fejezetét alkotja az, amelynek címe: a kereszténység 
és a nő. A kereszténység alapítója, Krisztus nem volt 
nő, a hit elsö terjesztöi, az apostolok szintén nem vol
tak nők, asszony nem végezhet papi funkciót, általá
ban a férfiak az Egyház hivatalos képviselői. Szent 
Pál azt mondja, hogy az Egyház dolgában az asszonyok 
hallgassanak. J:s mégis mennyire igaz, hogy a keresz
ténység világtörténetének egyik legszebb fejezete ez: 
a nő és a kereszténység. 

Kettős értelemben beszélhetünk erről: Mit tett a 
kereszténység a nőért? és másodszor: Mit tehet a nő 
a kereszténységért? Nézzük először, mit tett a keresz
ténység a nöért? 

A kereszténység előtt a nő nem is volt igazi ember, 
a pogány bölcsek arról vitatkoztak, hogy egyáltalán 
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van-e lelke az asszonynak. A nő csak arra volt jó, 
hogy a férfinak szolgáljon, háztartási, élvezeti cikk 
volt, még a pogány vallásból is jóformán ki volt zárva 
a nő. A kereszténység emelte fel a nőt, a nő számára 
a kereszténység óta van vallás. - Bizony nagyon 
szomorú volt a nő társadalmi helyzete a keresztény
ség előtt. 

Ma a nőé az elsőség, a nő a gyengébb, gyengé
debb nem és a férfi elsőséget adott a nőnek. Ma a 
jobboldal a nőé, a férfi csókol kezet a nőnek és nem 
megfordítva. Az ókorban mindennek a megfordítottja 
volt, a nő rabszolga számba ment, ki volt szolgáltatva 
a férfi önzésének, durva élvezetvágyának. Akkor épp 
ezért nem tekintették értéknek a női erényt. Az er
kölcsi helyzetükről jobb nem is beszélni, a nőnek egy
szerűen nem volt erkölcse. 

A pogányság nem tudott erkölcsi bázist adni a 
nőnek. Volt ugyan itt-ott némi becsülése a szűzesség 
erejének, de itt is csak a külsőre figyeltek, a szív, az 
érzés mellékes volt. Rómában a Vesta-szűzeket nagy 
tiszteletben tartották, óriási tekintélyük volt, kitünte
téseket kaptak, néhány év mulva pedig fényesen férj
hez mehettek. Tekintélyük volt, nagy megbecsülésben 
részesítették őket úgy, hogyha egy halálraítélttel talál
kozott egy Vesta-szűz, megkegyelmeztek neki, és 
mégis a legvirágzóbb korban alig tudtak 12 leányt 
találni, akik Vesta-szüzek lettek. Volt-e akkor nöi 
becsület? Hallatlan és rémes erkölcstelenség uralko
dott, volt asszony, aki gyors egymásutánban 24 férj
nek volt a felesége, 24-szer vált el. Ott voltak az 
erkölcstelen régi játékok, szemérmetlen istentisztele
tek . . . Nem lehet ezeket leírni, de jó tudni, hogy mi 
volt ez a klasszikus ókor, hogy milyen mélyre süllyedt 
ott a nő helyzete. Jó ismerni ezt a borzalmasan sötét 
képét, hogy ebből a sötét háttérből emelkedjék ki a 
keresztény nő reliefje. 

• 
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:es jött a kereszténység ... jött mint a felkelő nap, 
mely eloszlatja a sötétséget, mint a hajnal egy bor
zalmas viharos éj után, mint a vízbefúlók segítsége 
és senkinek sem hozott oly megváltást, mint a nőre. 
A nőt és a gyermeket vette segítő karjába az Egyház 
mindenekelőtt. Védelmezte, fegyelmezte a gyengéd 
nőt. Krisztus első tette a nő felmagasztalása volt, a 
Szeplőtelen Szűz Mária, a Szűzanya képében. Krisztus
nak szent gyermeki viszonya Szűz Máriához, tisztelete, 
szeretete példakép gyanánt áll előttünk: ez volt a nő 
legnagyobb megbecsülése s felemeltetése a világtör
ténelemben. 

Krisztus nagyszerű tettei is mutatják, hogy hogyan 
bánt a nőkkel. Van egy francia könyv, amely ezzel a 
kérdéssel foglalkozik: a nök az Evangéliumban. Krisz
tus tisztelte a szűzességet, tisztelte a hű hitveseket, 
kitűntette a jó édesanyákat, amikor szerető kezébe 
vette a gyermekeiket: Engedjétek hozzám jönni a kis
dedeket. Megvigasztalta a szegény, a beteg asszonyt, 
azt az édesanyát, aki egyetlen gyermekét temette ott 
Naim városa mellett. Feltámasztotta a halott fiút és 
letörölte a bánatos anya, a nő könnyeit. 

Jött és megbocsátott a bűnös, rosszhírű nőnek, aki 
bűnbánattal közeledett hozzá. Felemelte a megvetettet, 
azt mondta: Bűneid meg vannak bocsátva. :es Krisztus
nak ezt a magasztos tettét ma perverz, gonosz emberek 
megbotránkoztató elbeszélésekben bemocskolják, gya
lázzák Krisztus becsületét, Krisztus ezt előre látta s 
mégis megbocsátott a bűnösnek, felemelte a bűnbánót, 
a tisztaság ragyogó koronájával vonta be és nem törő
dött a gyalázkodásokkal. 

Igy bánt Krisztus a nővel, így bánt az első keresz
ténység és az apostolok . . . Szent Pál mondja, hogy 
Krisztus előtt nincs római és görög, zsidó vagy bar
bár, nincs szabad vagy rabszolga, nin.cs férfi vagy 
nő, hanem minden ember egyenlő. es ez nemcsak szó
ban volt így, hanem tényleg is, amint ezt a keresz
ténység első századainak története bizonyítja. Az első 
századokban már ott volt a női rend, a diakonisszák, 
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akik betegeket látogattak, a nők keresztelésénél segí
tettek. 

:E:s azzal emelte fel leginkább a nőt a keresztény
ség, hogy a házasságot megvédelmezte, szentségi 
rangra emelte. Az ókorban a házasság szerződés volt. 
de olyan szerződés volt, hogy a férj kezében volt min
den jog. A keresztény házasságban a férj és feleség 
egyenrangú személyek, a nőnek épp annyi joga van, 
mint a férfinek. Egyenlök a kötelességek is. Az Egyház 
teljes és igaz hűséget követel mindkét fél részéről. 
:E:s az, hogy a házasság szentség, az adta meg a házas
élet biztos, szilárd alapját, erkölcsi tartalmát, komoly
ságát. Igazi tiszta értéket adott a nőnek, aki eddig csak 
élvezeli cikk volt. Az utca sarából emelte fel a nőt 
a családi szentély oltárára. És meg is védelmezte min
dig a nőt, a női becsületet, a házasságot. 

Ime, Angolországot valaha a szentek szigetének 
nevezték, az angol föld egész sereg szentet adott az 
Egyháznak. És ma Angolország protestáns, ezt a terü
letet elvesztette az Egyház. Miért? Mert egy nő becsü
letét védelmezte a királlyal, VIII. Henrikkel szemben. 
Szembeszállott a király erkölcstelen szenvedélyével, 
hogy megvédje a feleség tisztességét. És ez sokszor 
megismétlődött az Egyház történetében. Már III. Ince 
pápa egyházi átok alá vetette Franciaországo!, mert 
a király elűzte törvényes feleségét, Ingeborgél Meráni 
Agnes kedvéért. Es végül a királynak kellett enged
nie. Mutassanak még egy hatalmasságot, amely így 
kelt volna a női becsület védelmére. 

A női erények kultusza a kereszténységnek kö
szönhető. Az ókor neni ismerte az alázatosság, a belső 
tisztaság erejét, mely még a gondolatot is ellenőrzi. 
Ezt a kereszténység létesítette és pedig nemcsak papí
ron. Milliókat nyert meg a női erények kultuszának. 

Rómában pár száz évvel az erkölcstelenség kul
tusza után a nők betegápolásra szentelik életüket. 
A IV. században Szent Ambrus püspök egy egész légió 
leányt hódított meg a szűzesség kultuszának. Az 
Oxyrhynchus-pusztában 20.000 nő élt szűziességben, 
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a szeretet, az irgalom és elmélkedő ima magasztos 
gyakorlataiban. 

Es jött a középkor. Micsoda hősnőket, szenteket 
adott az Egyház az emberiségnek. Ott van, hogy máso
kat ne említsünk, az Árpádházi Szent Erzsébet, Boldog 
Margit. A nemeslelkűség, szeretet, önfeláldozás, tiszta
ság ragyogó hősi mintaképei. Ott vannak Matild angol 
királynő, Fland.riai Szibilla, Lotharingiai Margit, Szilé
ziai Hedvig s annyi más hősnője a szeretetnek. A nö, 
aki tud imádkozni a feszület előtt, aki az Oltáriszent
ség előtt hivő hittel és reménnyel borul le, az maga 
is hősnővé tud válni s csak az tudja megérteni a kato
licizmus hősnőinek életét, hogy hogyan és miért tud
tak ezek ennyi áldozatot hozni, ily önzetlenül és ne
mesen szeretni ... 

Ott van a női szerzetesség . . . Sokat hallunk ma 
a feministák mozgalmáról, a női emancipációróL Mi 
már régen ismerjük az igazi keresztény feminizmust. 
Azt kívánják, hogy a nő legyen független, szélesebb 
körben fejtse ki áldásos müködését, legyen hasznára 
az emberiségnek? Ime, ott vannak a zárdák, az apácák. 
Szent és magasztos hivatást teljesítenek egész életü
kön át. Gyermeket nevelnek, beteget gyógyítanak, 
a háború véres sebeit gyógyítják életük feláldozásá
vaL Ahol szenvedés, nyomor, betegség van, szeren
csétlenek, bélpoklosok, tüdővészesek, akiket mindenki 
elhagy, akitől mindenki irtózik, ők mindenütt ott van
nak, hogy elsimítsák a gondot, feltöröljék a könnye
ket. Minden egyes irgalmasnővér valóságos remeke 
a női nemnek s irgalmasnővér ma 36.000 van a vilá
gon! Igy tette a kereszténység a nőt világtörténelmi 
jelentőségű tényezővé. Ki tanította ilyen hősiességre 
őket, ki tanította női erények eme kultuszára? Egyes
egyedül a kereszténység. 

Párizsban a gyógyíthatatlan betegek kórházát ke
reste fel egy orvosi bizottság. Itt is apácák az ápolók. 
Az orvosok maguk alig tudtak ott maradni, s az apá
cák mindig ott vannak köztük. Egy orvos megkérdezte 
a főnöknőt: 



- Hogyan tudják kibími ezt? 
- Amíg itt a kápolna és itt az Oltáriszentség, 

addig van és lesz erőnk itt maradni - felelte a fő
nöknő. 

Igen, a női szívet az úr Jézus teszi erőssé ... 

• 
És most nézzük, a nőtől mit vár a kereszténység, 

mit kell tenni a nőnek a kereszténységért? 
A nőre nagy feladatok várnak a magánéletben, 

a családban és részben a közéletben is. 
A magánéletben jópéldát a nő, a leány adhat a 

férfiúnak is. És a leányoknak itt ugyanaz a feladatuk 
a fiúkkal szemben, mint a felnőtteknek, az asszonyok
nak a férjükkel szemben. Sokszor egy leány bátor 
szava többet tehet, mint egy hosszú prédikáció. Egy 
keresztény leány bátran a szemébe vághatja a fiúnak, 
hogy ő csak olyan férfit becsül, aki Istenével szem
ben is jellemes tud maradni. 

Apostolkodjunk. Ne érjük be azzal, hogy szép, 
csattos, elefántcsont imakönyvből egy-két imát el
daráljunk. Krisztus életet kíván. Szeretetet, imádságot 
az Oltáriszentség előtt, munkálkodást, jó példaadást, 
apostolkodást. Vigyázzunk a lelkünk tisztaságára, a 
világ ezer vakmerő kísértettel áll szemben velünk. 
Modern nő vagyok, ez nem jelentheti azt, hogy az 
Egyház parancsait megvessük. Legyünk modernek az 
apostolkodásban. Ezer és ezer ága van a nő apostol
kodásának. Apostolkodás a sajtó terén. Ki az erkölcs
telen és vallásellenes sajtóval. Pártoljuk, terjesszük a 
tisztességes, a katolikus sajtót! Apostolkodás a misz
sziók, az Oltáregyletek terén ... 

Nem fejtettem ki a kereszténység és a nő fensé
ges és nagyszerű témáját. Az lehetetlen volna egy 
beszéd keretében. Csak egy-két pontot emeltem ki, 
egy-két képet, hogy legalább megsejtsük belöle a ke
resztény nő ragyogó ideálját. 
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A modem nö és a keresztény nö. 

Ma a legmodernebb szavak egyike ez: "modern". 
Mindenki büszke arra, hogy "modern", de kevesen 
vannak tisztában e szó értelmével. 

Akárhányan nem is tudják, mit jelent a "modern' 
szó. Egy társaságban pár év előtt nagyban targyalták 
a bitument; mindeRki nagy tudós akart lenni ebben a 
dologban s kiderült, hogy senkisem tudta, hogy tulaj-· 
donképpen mi hát az a bitumen? lgy vagyunk a 
madernséggel is. Minden fiatal gyerek, aki valamiről 
egy kis cikkecskét írt, minden kereskedősegédecskc, 
minden flaszterkoptató hangoztatja, hogy ő modern, 
pedig nem tudják ennek a szónak a jelentőségéL 

Ha egy nőt ma megkérdezünk, hogy miért nem 
jár a szentmisékre vasárnap, miért nem gyónik stb. 
- egy a felelet: Én modem nő vagyok, azért nem 
hallgatok szentmisét, azért nem gyónok, katolikus 
lapokat nem olvasok, nem adok ra semmit, hogy mit 
parancsol az Egyház. - Szóval fel van mentve minden 
vallási "formaságtól", azon az egy címen, hogy ő 
,.modem nő". 

Ott van a szótár, amely szerint a "modern" szó 
nem egyéb, mint "mai", "mostani". Tehát, ami mai, az 
mind modem. Ami pedig nem mai, nem mostani, at 
már nem modern, más szóval nem divatos. A modern 
szó állandó használata a mai idő kultusza. Pedig a mai 
idő is olyan, mint más korszak; egy része jó, egy része 
rossz, de mindenre, ami mai, azt mondani, hogy jó, 
legalább is felületesség. A modernben is az a kérdés, 
hogy jó-e vagy rossz. Ha azt mondjuk egy ujsagra, 
egy könyvre, a korzóra, a tangóra, hogy modern, ezzel 
még nem tudjuk, hogy jó-e is az? 

A kereszténység ·és modernség, lehet-e a kettő 

együtt? A kereszténység modem-e? Erre azt felelhet
jük: ha a modern alatt azt értjük, ami csak mai, ily 
értelemben a kereszténység nem modern, de modern 
abban az értelemben, hogy mindig aktuális. Krisztus 
ne-m időre, de arra alapította az Egyházát, hogy min· 
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dig aktuális legyen. Az Udvözítő mondotta: Mindenek 
elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Az Egyház 
egész értelme, missziója, lényege az összes évszáza
dokra nyúlik. Míg ember lesz, szükség lesz hitre, szere
tetre, reményre. Krisztus egy Egyházat épített Péterr~. 
a kősziklára s megígérte, hogy vele marad a világ 
végéig. 

Madem-e a katolicizmus? Ha feleletért a demagó· 
giához, a kiabáló "mi tudósokhoz" megyünk, Nérótól 
a modem farizeusokig, akik körülállják a templomi 
szószéket, hogy megfogják, hogy meggyanusitsák az 
Egyház tanításait és szolgáit; ezek felháborodva mond
ják, hogy az Egyház anti-modem, mikor a repülö
gépek, szikratávírók korát éljük. De ha Krisztust meg
kérdezzük, hallani fogjuk, hogy az Egyház époly 
modem ma is, mint mikor Krisztus oldalsebéből meg
született; mint a katakombák korában; mint mikor 
hatalmas dómjait, iskoláit építette; mint az újkori üldö
zések alatt, mint századok előtt s amilyen lesz évezre
deken át a világ végéig. S ez nekünk elég; ez igaz, 
mert ő mondotta. 

Kis ujságocskák, páholyok, kávéházi társaságok 
elmúlnak, de az Egyház élni fog, modem lesz a világ 
végéig. 

De nem is csak Krisztus maga beszél így. l~y 
be:szélnek embertársaink között .~s azok a lángelmék, 
akiket érdemes meghallgatni. A modem lapok, szin
darabok stb. azt hazudják állandóan, hogy a vallás ~s 
tudomány nem fémek össze. Modem tudósok ellen
kező felfogását, nyilatkozatát a madernek elhallgatják. 

Az igazság az, hogy a tudomány legfőbb úttöré:i 
vallásos, imádkozó emberek voltak. 

Volta, Galvani hetenkint tudott gyónni. Hát akkor 
hol az a nagy ellentét a tudomány és a katolikus val
lás között? - Ott van azoknál, akik önmagukat nevez
ték ki tudósoknak, ott van azoknál a ficsúroknál, akik 
ha tanultak is valamit, azt nem tudják megemészteni 
s nem tudják a kereszténység magasztos gondolatait 
megérteni. 



449 

Ha azt kérdezzük a7;októl, akik dühösek, ha papot 
látnak, hogy miért ez a düh, az igaz felelet az lenne, 
hogy azért, mert ezek a papok sokat eltiltanak, holott 
nekik minden erkölcstelenségből ki kell venniök a 
részüket, ezért félre a pappal, a hittel. Ezeknél a 
modemség hangoztatása a passe partout a szabados. 
az önző és elvtelen életre. 

Az igazi modemség: a tudós és komoly kutatás 
megfér a vallással, csak a modem elvtelenség és hazug
ság szelleme nem. Mi katolikusok és modemek aka
runk lenni; mi alkottuk meg s a mi tudósaink vitték 
előre a kultúrát. Mi modernek akarunk lenni és ma
radni, de jó értelemben. 

A modem szórakozások, könyvek, divatok és szín
daraboknál is legyen az a kérdés mindig, hogy valami 
tisztességes-e, a női szeméremnek, a keresztény erköl
csöknek megfelel-e. Ostoba beszéd, hogy modern uó
nek Zolát és a többi irodalmi trágárságot is meg kell 
ismernie. A moslék nem való az asztalra, ha a modern
ség tálcáján szervírozzák is. 

Minden nő emancipálja magát a modernség hazug 
jelszava alól s az legyen az irányadó, hogy mit mond 
a józan ész és a keresztény erkölcsi érzék; nem pedig 
a divat, a hóbort, a modernséggel kereskedő jellem
telenség. 

A házasságban lehet, hogy ma nem modem a hű
ség, hanem az modern, ha minden évben elválnak, 
holott a keresztény hitelvek szerint kell, hogy a lelkek 
örök, rendíthetetlen harmóniája legyen a házasság 
alapja s ez fontosabb, mint minden divathóbort. 

Ugyanígy számtalan ma annyira "modern" napi· 
kérdésben. 

Eletünk nem tréfa és nem céltalan divat; azt nagy, 
örök, ingathatatlan elvek szerint kell berendeznünk: 
nem pedig naposéltű divatfrázisok szerint, melyekért 
későbbi korok úgyis ismét csak minket fognak lemoso
lyogni, akik akkor már mindenestől és teljességgel 
"elavultak", modemtelenek leszünk. 

Bangha: Osszegyü)tOtt munUJ. XX. 29 
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A múló napidivatoknál sokkal értékesebb az, ami
nek becse soha el nem hanyatlik, ami egy egész ele
ten át s a síron túl is maradandóan boldogít! 

Az életcél és a nö. 

A nők életcélja keresztény szempontból ugyanaz, 
mint a férfiaké, de az eszközök, a közvetlen feladatok 
nála mások s magát a végső életcélt is a vallásos nő 
bizonyos mélyebb bensőséggel szokta felismerni és 
nagyobb szeretettel követni, mint a férfi. 

A mai nők nagy hányada az élet céljával egy
általán nem törődik. Etei, ruházkodás, kényelem, 
szórakozás, cifrálkodás és rengeteg fölösleges beszéd 
-- úgy látszik - ez sokaknál a végső feladat. 

A keresztény nő életcélja ennél százszor nagyobb
szerű s maradandóbb értékű: kötelességet teljesíteni, 
a szeretet és könyörület enyhítő jobbját nyujtani 
mindenfelé, a lélek nemességét ápolni - ez a földi cél; 
a túlvilági cél pedig az az "örök élet", melyet Krisztus 
ígért s amely ennélfogva nem lehet illuzió. 

E magasztos életcél szempontjából mily kicsiny a 
föld minden gondja és öröme! Az örökkévalóság nagy 
aranykapujából nézve mily elenyésző minden mulandó 
csillogás! Mennyivel szebbek s nagyobbak a Krisztus
ígérte javak, szeretteink örök viszontlátása, az Istennel 
való boldog egyesülés és az a magasztos, földöntúli 
lét, amelyről az apostol is csak annyit mondhatott, 
hogy "szem nem látta, fül nem hallotta s emberi szívbe 
nem hatott, amit Isten azoknak készített, akik őt 

szeretik!" 
Es csak ez a hit, csak ez a remény ad erőt azokra 

a sokszor borzalmasan nehéz küzdelmekre, melyekbc 
a hit szerint való élet s a keresztény önfegyelmezés 
kerül. Csak ez ad kitartást a veszélyekkel szemben s 
igaz, maradandó életörömöt a szenvedések között, 
melyekből pedig a nő gyakran sokkal mélyebben 
kiveszi részét, mint a férfi. 

A nagy cél folytonos szemmeltartása teremti meg 
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azokat az ,.erős asszonyokat", a föld, a társadalom, a 
család azon őrangyalait, kikre, mint neveltjeire, oly 
büszke lehet a katolikus Egyház. 

Az apostolkodás és a nő. 

Nagyon fontos e kérdés és inkább csak finomabb, 
elite-katolikus lelkeket érdekel. A nőnek különös hiva
tása van az apostolkodásra, mert olyan tulajdonságok
kal rendelkezik, amelyek kiválóan képessé teszik őt 
az apostolkodás nagy munkájára. Mi az apostolkodás? 
lslen országának terjesztése. Ezer módja van az anyá
nak, a leánynak, hogy apostolkodjék. Küzd a hitter
jesztés propagandájáért, az Oltáregyletet támogatja, 
a katolikus sajtó érdekében buzgólkodik. Még szebb, 
mikor egy nő a lelkek megmentéséért fárad. Gyönyörű 
példaképei az apostolkodásnak, akik egész életüket az 
úr Jézusnak szentelik. 

Három motivum indítson bennünket az apostolko
dásra: Isten szeretete, önmagunk szeretete és felebará
tunk iránti szeretet. Az első keresztényeket, az apos
tolokat, de a régi keresztény nőket is micsoda gyö
nyörű, hatalmas munkára serkentette az Isten iránt 
való nagy, lelkes szeretet. 

Onmagunk iránti szeretetünk szintén csak apos
toli munkára buzdíthat. Az apostolkodás a legszebb, 
legértékesebb jócselekedet és a jócselekedetnek -
az úr Jézus mondta- megvan a földi és főleg földön
túli, örök jutalma, A helyes felfogás szerint szeret
nünk kell önmagunkat, a magunk igazi javáért kell 
munkálkodnunk s ennek legfőbb, legszebb eszköze az 
apostolkodás. 

A harmadik motivum a felebaráti szeretet. Rész
véttel tudunk lenni felebarátunk ügyes-bajos dolgai 
íránt, mennyivel inkább kell, hogy részvétre indítson 
felebarátunk lelki baja, amelyen segíthetünk, akit 
megmenthetünk szép szóval, imádsággal, apostolko
dással. 

Szerencsétlen végű autókirándulásról olvastam. 
29* 
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Egy nagy társaság vidám kedvvel, száguldó gyorsa
sággal autózott gyönyörű hegyes vidéken. Felielé 
száguldottak az úton. Mikor elérték a tetőt, borzalmas 
ineredek és mély út vezetett lefelé, a sofőr pedig nem 
állította meg a gépet, meghagyta a legteljesebb sebes
séget, hiába kiáltoztak neki rémülve, mozdulatlanul 
maradt a helyén. A szerencsétlenség megtörtént, vala
mennyien meghaltak. A vizsgálat kiderítette, hogy 
amikor az autó fenn volt a tetőn, a sofőr már halott 
volt, szívszélhüdés ölte meg, azért nem állította meg 
a gépkocsit Halott sofőr vezette az utasokat. Bizony 
nagyon sok ember lelkében ott volt a halott sofőr, az 
vezeti az életüket az örvény felé: a halálos bűn. De 
apostoli munkával vissza lehet öket téríteni, meg lehet 
akadályozni a végpusztulást, vissza lehet téríteni őket 
a lejtöröl az lsten útjára. 

Hogyan lehetek apostol? Ezerféle módja van an
nak. Először is imádkozhatarn a lelkekért sokat és buz
gón. Egy anya harminc évig imádkozott kicsapong&, 
bűnös fiának megtéréséért és ebből a fiúból - Szent 
Agoston lett. Azután jópéldával járhatunk elöl. Nem 
megyünk böjti mulatságba és visszatartjuk hozzá
tartozóinkat is. 

A katolicizmusnak igen sok nemes, szent ügye 
van, amelyért fáradni lehet. A Népszövetség és Oltár·· 
egylet, a Női kongregációk. Legyünk tagok és propa
gáljunk érdekükben, szerezzünk új tagokat. 

Vagy gyönyörű és hatalmas tér a katolikus sajtó 
pártolása. Katolikus nő csak tisztességes, katolikus 
lapot olvas és tűr meg otthon, de nemcsak azt teszi, 
hanem mindenütt és minden lehető módon támogatja, 
pártolja. 

Az apostolkodás egyik ténye az adakozás; de töre
kednünk kell helyes, okos, célszerű adakozásra, joté
konykodásra. Leggyönyörűbben a női szerzetesrendek 
gyakorolják az apostoli szeretetet, amelyeknek i.agjai 
egész életük hivatásául az apostolkodást, a lelkek 
megmentését tüzté ki s egész életüket Istennek 
szentelik. 
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A tabernákulum és a n6. 

A nő szívét Isten arra alkotta, hogy gyengédséggel, 
szeretettel, megértéssel sugározza be az életet. E gyen
géd megértés és szeretet vezeti a keresztény nőt a 
tabernákulumhoz is, hogy fokozottabb mértékben 
értse meg az oltár nagy titkát: a kenyérszínben rejlö 
isteni szeretetet s nyujtson Krisztusnak érte úgyszólva 
az egész emberi nem nevében viszontszeretetet és 
gyengéd, bensőséges hálát. 

Az Oltáriszentség közös kincse a kereszténység· 
nek, de mégis különöskép kell, hogy a nők áhitatának 
tárgya legyen. 

Az Egyház a szentírás ama szavát alkalmazza az 
Oltáriszentségre, hogy "Mennyei kenyeret adtál nekik, 
mely minden édességet magában foglal". Mily igaz ez: 
az Eucharisztia magában foglalja mindazt, amit keresz
tény lélek szerethet és kivánhat. A lélek Krisztus 
nyujtotta naponkinti tápláléka az: belőle fakad az 
isten-gyermekség nagy előjoga, a természetfölötti 
energiák forrása, a mindennapi életben oly szükséges 
jó meglátások és jóra való buzdulások harmatárja, a 
lélek legtisztább örömei, az egyesülés Krisztussal, a 
megtisztulás, a megenyhülés s egy örök-boldog menny
ország minden igaz reménysége. Boldog, aki megérti a 
Miatyánk negyedik kérését: "mindennapi természet
fölötti kenyerünket (így áll az evangéliumban) add meg 
nekünk ma" s nap-nap után "örömmel merít vizet az 
Udvözítő forrásaiból". 

A nő, aki megérti a tabernákulum áldásait s azt a 
véghetetlen, igaz, mélységes szeretetet, mely az Oltári
szentségben lakik, sehol oly jól nem fogja érezni 
magát, mint a tabernákulum előtt s áhitatának ara
nyával magával vonzza a rokon lelkeket is az eucha
risztikus Jézus elé. Gyakran fog áldozni s buzgó ter
jesztője lesz a gyakori áldozás gyönyörű szokásának, 
mely a legelső keresztények hiterős korát idézi vissza 
a XX. század jeges közönyének helyébe. 

De ugyanő sürgölödni fog Krisztus földi lakásának 
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méltó berendezésén is és nem túri, hogy a Királyok 
Királya s a lelkek szerető Jegyese szegényebb helye· 
ken húzódjék meg itt a földön, mint aminő Betlehem 
istállója volt. 

Szárazon mondom el azokat az áldásokat, kegyel
meket, lelki hasznokat, amelyeket a szentáldozás 
eredményez. 

Az áldozás a megszentelő kegyelmet növeli. 
A megszentelő kegyelem pedig csodálatos lelki kvali· 
tás, Isten előtti nemesség, természetfölötti kiválóság. 
A lelkünket az Isten szeretetével sugározza be, s mint
egy bearanyozza, kiemel az emberek közül, Krisztus 
testvérévé tesz. Ez az Oltáriszentség első gyümölcse: 
létrehozza, öregbíti a megszentelő malasztot. Gyönyörű 
és mérhetetlen kincset jelent ez. Tehát aki nem áldo
zik, olyan mint az útszéli koldus, akinek csodás gaz
dagságot ajánlanak fel, ő azonban köszöni szépen, nem 
kér belőle, inkább megmarad szegény koldusnak. 

Második gyümölcse az áldozásnak a segítő ma
laszt: a gratia actualis. Néha olyan kedvetlen, fárad
tak vagyunk, nincs kedvünk imádkozni, dolgozni, vas· 
szárnyak helyett ólomlábakon járunk. A kegyelem 
az, mely cselekvésre buzdít, jókedvet ad a jóra, szár
nyakat ad. 

Legszebb, legszentebb ajándéka Istennek, hogy 
a szentáldozásban az úr Jézussal egyesülünk, neki 
mintegy vérrokonaivá válunk. 

Az Úr Jézus úgy szereti az embert, hogy nemcsak 
azt akarta, hogy itt legyen közöttünk, többet akart, 
sajátmagát adta eledelül. Mikor az úr Jézust vc3szük 
magunkhoz, elmondhatjuk, amint Szent Pál mondja: 
Nem is én élek, hanem az Úr Jézus él énbennem. Es le 
lehet-e írni azt a különös, végtelen örömet, melyet 
Krisztussal, a Szeretet Istenével való egyesülés okoz? 

Végül a gyakori áldozás különös jogcím a fel· 
támadásra. az örök boldogságra. Mint Krisztus mon
dntta: "Aki eszi az én testemet és issza az én vére .. 
met, annak örök élete vagyon és én feltámasztom ót 
az utolsó napon". 



Amiről az öröklámpa beszél. 

(Befejező-beszéd a közös szentáldozás elölt.) 
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Mikor Krisztus övéitől búcsúzott, szebb atyai intel
met nem hagyhatott itt maradandó híveinek, mint e 
szót: "Maradjatok az én szeretetemben". Ezzel a szó
val akarjuk lezárni a lelki felújulás e kegyelemteljes 
napjait: egy szent, szeretettöl áthatott vallásos aktus
ban, a szentáldozás békecsókjában akarunk egyesülni 
a Szívek Királyával és központjával, Krisztussal: meg 
akarunk maradni az ö szeretetében. 

Ennek a szeretetnek az Eucharisztia és a lélek közt 
találó szimboluma az öröklámpa, melynek pislogó 
fénye, mintha nagy, impozáns, szeretetteljes párbeszé
det örökítene meg Krisztus és a lelkek között. 

Mit is mond itt Krisztus nekünk? Mire int az örök
lámpa? 

Mindenekelött arra, hogy az Isten bennünket vég
telenűl szeret. Különben nem volt volna értelme 
akkora önfeláldozásnak és önmegalázásnak. Itt akart 
maradni köztünk, bárha titokzatosan; közelről akarta 
hallnni panaszainkat, érezni szívünk dobogását, fel
szárítani könnyeinket, védelmezni lelkünk tisztaságát. 

Másodszor emlékeztet az öröklámpa arra, hogy 
a mi lelkünk végtelen érték. Ha egyik mérleg
serpenyöbe az egész világ minden kincsét, sőt akár 
az Istenember vérét tennők, a másikba a mi lelkünket, 
a mérleg emennek az oldalára süllyedne le: az lsten
ember legalább a vérét is odaadta az emberi lélekért. 
Nem szabad hát kicsi értéknek tartanunk azt s esetleg 
könnyelműen a sárban, a bűnök iszapjában elveszni 
hagyni. 

Harmadszor azt mondja még az öröklámpa, hogy 
a mi igazi É'letünk odafenn vár miránk. Egy végtele
nül boldog, örök valóság a mi rendeltetésünk: csak 
ennek megnyerése s biztosítása lehetett megfelelő 

ráció arra, hogy az Istenember ily isteni eszközökkel, 
ily magasztos "táplálószerrel" igyekezett lelkünk üdvö
zítésében segítségünkre lenni. 
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De jelentse viszont az öröklámpa Krisztusnak a mi 
részünkről is azt a mélységes szereletet és ragaszko
dást, mellyel oltárát körülrajongjuk s melyet a gyakor
lattal hű, jellemes, igazi katolikus hitélettel és hit
vallással akarnnk dokumentálni. 

Ez a "gyakorlati katolicizmus" lesz a legszebb 
gyümölcse e napok fenkölt munkájának s ez lesz a leg
méltóbb válasz a mi részünkről is a Krisztus búcsú
intelmére: "Manete in dilectione mea: Maradjatok az 
én szeretetembenl" 

Az élet ünnepe. 

Hulló élet, zuhanó remény, összetört álmok közt 
csapdos a szívünk mint nyugtalan madár s mint az 
éjjeli lepke, amely világosságra vágyik s mindenünnen 
sötétség veszi körül. A harc az életért, a küzdelem a 
mindennapi kenyérért, az érvényesülésért, a boldogu
lásért űzi, kergeti az emberek százezreit áldozatról
áldozatra, munkáról-munkára, próbálkozásról-próbál
kozásra, s minden földi törtetésnek végén mégis ott 
mered a riasztó váz, a kacagó, csontkarú halál, a der
medés és reménytelenség. 

A lelkek országában is ugyanaz a leverő kép: 
enyészet, hullás, zuhanás, szélesés mindenfelé. Mily 
ártatlan a gyermek s mily gonosztevő válik belöle 
sokszor! Mily üde az ifjúság lelki tisztasága s mily 
macsoktengerbe pereg alá a liliomok szirma, gyakran 
már oly korán! Mennyi szépet ígér az lsten kegyelme, 
mennyi dicsőt tár elénk a Krisztus Urunk hite s az 
emberek mégis mily közömbösen, mily bántó lenézően 
s megnemértően mennek el a lelki kincsek, az örök 
életű értékek mellett! A lelkek világában is mennyi 
sziromhullás, lekonyulás, szomorú bukás és sivár 
halál. 

A siroknak e kettős sorába, a halálnak e kétszeres 
rettentő munkájába belekondulnak húsvét harangjai. 
E:bredjetek halottak, bízzatok élők, erősödjetek gyen
gék s halállal küzdők! A temető néma kényurán, a 
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lelket letipró bűn hatalmán, a testi és lelki halálon 
diadalmaskodott valaki, s aki egész szívvel hozzásze· 
gődik, azzal megosztja csodálatos erejét, amellyel a 
kettős halálon győzedelmeskedett . 

• 
Az Udvözítö feltámadásának ünnepe évről-évre 

mint édes harangszó zendül bele a lelkünkbe. Krisztus 
Urunknak minden szava és minden tette csupa erő, 
diadal és dicsőség, de feltámadása csakugyan betető· 
zése minden nagynak és felemelőnek, amit múvelt. 

Minden világnézet és minden bölcsesség pontosan 
annyit ér, amennyire a legnagyobb és legborzasztóbb 
valóságot, a halált le tudja győzni. Aki ezen a rette· 
netes valóságon nem tud bennünket keresztülvezetni, 
aki az elmúlás és összeomlás iszonyatait nem tudja 
legyőzni, aki az élet és az örök fennmaradás igéretét 
nem tudja hozni és biztositani, az ne beszéljen arról, 
hogy megoldotta a világrejtvényt Krisztus Urunknak 
ama szavai, melyekkel a feltámadásról s az örök élet
ről beszél, a legmerészebb szavak, melyeket valaha 
ember hangoztatott. "Én vagyok a feltámadás és az 
élet: aki énbennem hisz, még ha meghal is, élni fog". 
Ezt csakis ő mondhatta. O aki aztán a saját feltámadá
sán mutatta meg, hogy van joga úgy beszélni, mint aki 
úr az élet és a halál fölött. 

Rettenetesen sivár ma az élet, irtózatosak az em· 
berek szenvedései; mint egy véres félholt-tetem, úgy 
vonaglik a háború s a forradalmak által megcsonkított, 
tönkrevert nemzet. Az egyesek s a népek e szenvedé
sei közt mint vigasztaló csillag ragyog fel Krisztus 
Urunk örök ígéreteinek változatlan tündöklése, a 
drága, édes biztosság, hogyha siralomvölgy is ez az 
élet s halál is a vége, ezzel még nincs befejezve min· 
den s van még egy otthon a felbök felett, ahol enyhi.\· 
lés és béke, örök pihenés és zavartalan, isteni boldog
ság vár ránk. 

Ez a húsvétnak örök, változatlan s boldogságot 
hintő jelentősége. 
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Csak abban tévednek nagyon a "modem" kato
likusok, hogy azt hiszik, a feltámadás és a húsvét re
ménye mindenkinek szól, minden feltétel s minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Sokan ringatják magukat 
abban a vakhitben, hogy elég az Istenben hinni, nem 
kell vele egyébként sokat törődni s akkor már az örök 
üdvösség biztos. "Majd csak üdvözít engem is az 
Isten", gondolják s nem sokat törődnek sem a paran
csolatokkal, sem azokkal a nagyon is komoly fenye
getésekkel, amelyeket Krisztus ajkáról hallunk az 
evangéliumban. Bizony, bizony nem mindenki me gy 
be az Isten országába, mondja Jézus és: "Sokan van
nak a meghívottak, kevesen a választottak". Mégis azt 
hiszik, elég névleg s papíroson kereszténynek lenni, 
mással már gondolni sem kell. 

Nem, tisztelt díszkeresztények, nem így áll a do
log. Onámítás, ha valaki azt hiszi, Krisztus menny
országa, Krisztus feltámadása ingyen hull az ölünkbe. 
Krisztus egészen másként beszél az evangéliumban. 
"Törekedjetek bemenni a keskeny kapun." "Aki utá· 
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel kereszt
jét mindennap s kövessen engem.'" "Ha az életbe be 
akarsz menni, tartsd meg a parancsolatokat.'" Tehát az 
üdvösségnek igenis feltételei vannak. "Félelemmel s 
rettegéssel műveljétek üdvösségteket" - int az apos
tol. Hogyan lehet tehát mégis arról beszélni, hogy bár
mit teszünk s bármikép élünk is, nincs baj, majd jön 
n mindenkit megváltó Krisztus és üdvözít bennünket, 
akárhogyan éltünk is? 

Ezért a húsvét édes reménységeinek nagy tanul
sága is van s ez az, hogy ne resteljünk itt a földön 
bármi fáradság és áldozat révén is buzgó keresztény 
életet élm, a parancsokat megtartani, Krisztus Urunk 
példáját utánozni, az ö keresztjét szívesen hordozni, az 
önmegtagadás, tisztaság, alázatosság s kötelességtelje
sítés útján mellette kitartani. 

A húsvét allelujájához az út a Golgotán át vezeti 

Elni! Ki ne szeretne élni! Ki ne szeretne teljesen 
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élni! Gazdagon, szépen, boldogan, ragyogón, szeretve 
s szerettetve vég és határ nélküli f:lni: meg nem halni 
soha, kigúnyolni a földi halál borzalmait s vértezetten, 
mint egy sebhetlen Szigfrid állni a lélekgyilkoló lova
gok, kísértések, csábítások tüzét. Élni: az örök élet 
biztos reményével! f:lni: teleragyogva Isten kegyelmé
vel, természetfölötti hájjal, soha nem romló reménnyel, 
mindent lebíró, mindent megkönnyítő erővell 

A diadalmas sírnak diadalmas Ura mindnyájunkat 
el akar tölteni ezzel az erővel. Mindnyájunkat úrrá s 
triumfátorrá akar tenni az elmúlás és lelki elhullás 
veszélyével szemben. Akit legközelebb emelt magá
hoz: édesanyját annyira telvértezte ez az erő, hogy 
sem testben nem enyészett el, sem lelkéhez nem fért 
soha a véteknek legkisebb árnyacskája sem. S akik 
emnek a Krisztussal győzö diadalmas Szűznek isko
lájába járnak, azokat is különösen megoltalmazza a 
győzedelmes Úr védöpajzsa. 

Pusztító halál tarolt mezején, fuldokló, vergődő, 

habzószájú, hörgőajkú betegek és halódók közé: hús
véti harangszó, hozd el ismét Jézus vigaszát, éltető, 
ébresztő kegyelmét! Álljon meg a kettős sír felé 
támolygók szomorú menete, az örült öngyilkolás, a 
szakadatlan, a kegyetlen haláltánc! Nyíljanak meg a 
szemek, vegyék be a fülek a húsvét ébresztő jét, csapjon 
fel az életszikra a kegyelem leheletére mégegyszer s 
tólja vissza a könyörtelen rablót, testek-lelkek tönkre
fosztogatóját 

S bennünk is, kik Jézusban s Jézussal élünk, akik 
hiszünk az ö diadalaiban, ébresszen húsvét harang· 
szava újult reményt, boldog bizakodást, ünnepi érzel
meket! O, mily boldogok is vagyunk mi, hogy Jézust 
megismertük, hogy Máriával együtt az ö nyomdokain 
járhatunk, hogy az ö csodálatos világosságába s 
országába meghivattunk! Hogy kellene hálátkodnunk 
naponta, mennyi okunk lesz az örökkévalóságon át 
köszönetet mondanunk az igaz hit s a lelki élet kegyel
méért! S mennyire kellene buzognunk, főleg most, 
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húsvét idején, hogy a lelki feltámadás és örök élet 
magvait mások közt is hintsük, mások közt is terjesz
szük a diadalmas vezér országáti 

Hadd szűküljön meg általunk is a halál fekete 
birodalma s lengesse minél több embertársunk felett 
Jézus az élet s feltámadás fehér zászlaját! 



Megjegyzés. 

,.VelOnk az Űrl" 

Emmánuel: Velünk az úr!" megjelent az Orök élet igéi c. munk-! 
II. kötetének 7-27. lapjain. 

,.Béke veletek!" 

A kisértések, - A természelfölöltlség vllága ebben a világban, 
megjelent az Orök élet igéi IV. kötetének 7-40. lapjain. 

Akik Krlsztust Js rágalmazzák, mint szentbeszéd elhangzott 1933 
március 19-én a budapesti rádió közvetltésével. Megjelent 
az Orök élet igéi IV. kötetének 41-54. lapjain. 

Az oltár áldozata. - A búnbánat szükségessége, megjelent ~z 
Orök élet igél IV. kötetének 55-86. lapjain. 

A nagyheti szertartások, elhangzott a budapesti rádlóban (Buda· 
pest I. hullámhosszán) 1940 március 20-án, Virágvasámapon. 
Ez volt az utolsó tanulmánya P. Banghának, amelyet a rádió· 
nak küldött s ezt ls - jellemzóen az Oltáriszentség nagy 
apostolához-a nagyhétról. E tanulmányát azonban P. Bangha 
már nem tudta felolvasni a rádióban, mert öt hét mulva már 
halott volt s ekkor halálos betegségben feküdt már. 

Két tábor Krisztus körül, megjelent az Orök élet igéi IV. kötelé· 
nek 87-98. lapjain. 

Az utolsó vacsora termében . • • a budapesti rádió studiójában 
1936 nagycsütörtökén este felolvasott előadása volt ez 
P. Banghának. Megjelent az Orök élet lgéi IV. kötetének 
99-108. lapjain. 

A Keresztre/eszitell diadala, mint szentbeszéd elhangzott a buda· 
pesti Szent István Bazilikában 1933 április 14-én. Megjelent 
az Orök élet lgéi IV. kötetének 109-118. lapjain. 
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Krtsztus a mi életünk, mint szentbeszéd elhangzott a buddpseti Bel· 
városl-templomban 1933 április 16-án a magyar rádió közve· 
titésével. 'Megjelent az Orök élet igéi IV. kötetének 119-130. 
lapjain. 

A húsvéti gyónás-áldozás kötelessége, szentbeszédként elhangzott 
a budapesti Jézus Szíve-templomban 1932 április 24-én a rádió 
közvetítésével. Megjelent az Orök élet igé! II. kötetének 
121-133. lapjain. 

Kettészakadt kereszténység, megjelent az Orök éiet igéi IV. köte· 
tének 131-147. lapjain. 

A katolikus papság, mint szentbeszéd elhangzott Dr. B. B. első 

szent miséjén a budapesti Kongregációs Otthon kápolnájá· 
ban 1933 július 2-án. Megjelent az Orök élet igéi IV. kóteté
nek 148-169. lapjain. 

Távol az úrtól, szentbeszédként hangzott el 1931 április 26-án. 
A dm és mottó nélküli kéziratból először közölve. 

Lélek és Szentlélek, - Az igazt és a hamis béke, megjelent az 
Orök élet ígéi IV. kötetének 182-189., 170-181. lapjain. 

Elmélkedés Krlsztus Urunk kfnszenvedésér61. 

Mlért kell Krisztus kínszenvedésére gondolnunk? stb., mint soro
zatos nagyböjti szentbeszédek elhangzottak a budapesti Szent 
István llazilikában 1932 nagyböjtjén. 1:\:yomtatá&ban meg;elent 
az Orök élet igéi II. kötetének 147-211. lapjain. 

Lelkigyakorlat. 

lsten és én, stb., mint nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédek 
elhangzottak a budapesti Szent István-Bazilikában 1929 feb
ruár 26-március 2. napjain. A budapesti katolikus férfivililg
nak mondotta ezeket a megrázó erejú szentbeszédeket a Páter. 
Kéziratból elóször közöljük. 

A lélek napJai. 

Lelkigyakorlatos konferenciák, elhangzottak mint nagyböjti lelki· 
gyakorlatos konferenciabeszédek a pécsi Erzsébet-Tudomány
egyetem hallgatói részére 1928 március 21-25-én Pécseu a 
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Tudományegyetem aulájában. Nyomtatásban megjelent ,.Lelki
gyakorlatos konferenciák" eimen a Pécsi egyetemi templom 
igazgatóságának kiadásában (Pécs, 1928) kis alakban, 32 lapon, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Az előző évek ered
ményeit messze túlszárnyalóan 550 egyetemi hallgató a pro· 
fesszoraival együtt járult szentáldozáshoz. 

Modern eszmék és 6sl hit, - Kereszténység és a nő, nagyböjti 
lelkigyakorlatos konferencia- beszédekként hangzottak el 
Nagyváradon 1917 márciusában. Megjelent ,.Konferencia· 
beszédek" elmen a Kat. Népszövetség nagyváradi szervcze· 
tének kiadásában (Nagyvárad, 1917) 68 oldalon. 

Az élet ünnepe, megjelent ,.Húsvéti harangszó" elmen a Mária· 
Kongregáció 1921. (XIV.J évf. áprilisi és 1923. (XVI.) évf. 
márciusi számában. 

Dr. Biró Bertalan. 
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