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tIerész dolog, de mega s ki kell már egy
szer mondanig Prohászkában volt v~lami abból,amit
!ö~s~g~sQe~ nevezünk. Alakján, szellemBn, beszéd 
jében és irásán feltünő volt e vonás és az volt küT
lönösen megragadó benne, hogy Ő erről nem tudott ,
mert csodálatos alázata nem engedte. Leginkább ak
kor volt ez látható, amikor miséjét mondta. Ott a
titok nagysága egészen hatalmába vette és a semmibe
süllyedt számára minden, ami kevesebb, mint KTisz
tus. Mindenki érezte, valami emberfölötti élmény
uralkodik benne állandóan és ezt leginkábbnaplójá
ban fejezte ki. Abból tudjuk, hogy életének központ
ja, földi mennyországa, juliusi kertje, szivének
otthona a mise és az oltár szentsége volt.

Már ifju korában világosan meglátta lel
kének finom és hangos igényeit, de ő csak a finoma
kat követte, amelyek a mag~sba vonzották és szente
lése utcán végleges(m 8" végtelen rabja lett, mivel
csak ott találta me~ azt a szabadságot, aoelyre
szomjaz,ott • .Amilyen ösztönösen keresi a tömeg az
élvezetet, neki olyen természetes volt az önmegta
gadás, mivel a lélek szabadsága ezt föltétlenül meg
követelio A böjt, a test sanyargatása, a lemondás,
a hosszu imádság, vagyis ami másnak nehéz a keresz
tény életben, neki az mind könnyü volt. Az ilyen
embernek a szenv8dés csupa nyereség és dicsőség ,
tehát csak akkor gyötrődik mélyen és hevesen, ha
attól éri a csapás, akit hódolva tisztel és szeret.
Mint a villám zuhant rá ez a kereszt, nagyon meg
kinozta, de nem tört le tőle, mert habozás nélkül
hajtott fejet a római itélet előtt. Ma sokan azt
hiszik, tulságosan szigoru volt az a döntés a püs
pök ellen, azonban nem nézik az érem másik oldalát,
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Vagyis a jogi tény mögött rejlő isteni szándékot,
amely csak azt keresi, hogyaválasztottakban ki
dolgozza a getszemáni Krisztus képmását. Más szó 
val nem az volt a kérdés, mennyire volt igaz vagy
téves Prohászka tudományos elmélete, hanem az a má
sik, vajjon a nagy szellem mennyire tud parány ma
radni a végtelen Isten előtt. Prohászka fényesen
kiállta a sulyos tüzpróbát, mert némán hallga 
tott, amikor a sajtó csahosai bo~rányra éhesen vár
ták a szavát. E szegény legények persze nem álmod
ták, hogy a püspök szent akar lenni s azért ponto
san tudja, miként kell az ilyen helyzetben visel 
kednie.

Mindenki joggal kérdezi, miben volt e rendki
vüli egyéniség és pálya ~rőf~r~á~a~. A Teremtő

remekmüve volt az egész ember, ám páratla.n tehet
sége sem elegendo r:1agyarázat arra, amit keresünk,
mert a természet magától ilyen jellemet és pályát
alakitani nem képos. Prohászka élete végén heves
vágyat érzett uj könyvet irni arról a titokról, a-
mely aZ ő sorsának napja volt. Valójában ezzel
mondta ki a maga személyes titkát, ami annyira be
töltötte a lelkét és uralkodott egész életén és ez
~z~olt~r_áld2~~t~ volt. Ez tartotta folyton szent
izgalomban, onnek csodáiba merült az értelme,ez töl
tötte meg szivét ujjongó örömmel z Jézus teste a ke
zében és az isteni vér az a.jkán. A lángelmét elra
gadta a tény, melynek arányait emberi ésszel föl
mérni nem lehet. Ugy nézte a földet, mint csillagha
jót, melynek tulajdonosa és kormányosa maga Jézus,a
ki népével utaz~k a mindenségben a történelem végé 
ig. H~lála és áldozata a legfobb tény a világban és
hozzá mérve minden más esemény csak az időfolyam egy
egy hulláma, de semmi több. Az Isten élete a földön
kezdettől fogva a Golgota felé haladt, ott érte el
csucspontját, ott lett önként vállalt engesztelés az
áldozatban, a vérben és halálban. Mivel ez az Isten
tette volt, a sulya és értéke szükségképen végtelen,
vagyis ebben ván a történele~ egész értelme, ezért
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van az egész teremtés és ez tartja fönn a mai vi
lágrendet, tehát csak ez a fontos esemény a világ
ban. Már pedig ez áldozat ismétlődik és folytató
dik a misében, ahol az Isten megmutatja szivét az
embernek, mivel a nagypéntek volt az isteni igaz 
ságosság és irgalom győzelmi napja. Ennek emlékét
ünnepli minden nap az egyház a misében vérontás
nélkül folytatva ugyanazt az áldozatot. Ekkora
történés előtt porba zuhan az eszünk és semmivé
leszünk az isteni szeretet nagysága előtt. Hogyan
tudoc-c a Teremtő meghalni a teremtményért~ aki
még hozzá olyan aljas volt, hogy bitófára szögezte
az Urat? Csak az a szeretet képes arra, amelyet
fölfogni nem lehet és ennek halálos szépsége nyü
gözte le egé8zen Prohás~ka szivét.

Az {5 lángelméje világosan láttagha nem
fogadom el o titkot~ el kell vetnem az egész ke
reszténységet, ami tiszta képtelenség, mert akkor
tagadnom kell az egész történelmet is; ha pedig el
fogadom, akkor egész lényemet szétmorzsoló döbbe
netben kell élnem. Luther tette meg az első nagy
lépést, hogy az emberhez szabja az evangéliumot,te
hát nem csoda, hogy a misét megszüntette. l~it ő

elkezdett, annak a folyamatnak végső szava Harnack
és Loisy elmélete lett, vag:vis a hit egész tartal
mának tagadása. Prohászka viszont látta, hogy min
denek mértéke Krisztus és ebben a fényben ismerte
föl a papság lényegét is. Ahol megszünik a mise,
ott papság sincs többé, hanem csak lelkész.E pro
testáns fölfúgás hatott a katolikus közönségre és
igen sokan a papban első sorban nem az Isten szol
gáját látják, hanem a hivek pásztorát. Régebben a
mag:var nép igen találóan áldozó papnak nevezte őt,

mivel legfőbb hivatása és ténykedése az áldozatot
bemutatni. Csak azért tud apostol lenni, mert e
lőszőr az Isten szolgája és bizalmasa, tehát mü
ködésének eredménye egészen attól függ, mennyire
egyesült Krisztussal, aki választottait használja
föl, hogy megváltói müvét folytassa a Világban.
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Prohászka meg volt győződve, hogy tökéle
tesen csak akkor tud misézni, ha mester lesz az
~l.!!!.élk~di im~d..§.á.e;.b.§:n~ Ő valójában egész nap i
mádkozott a nagy szeretet miatt, amely Jézushoz
füzte. Kora reggel és késő este elmélkedett külö
nöson, meg a miséje után. Igazi otthona a kápolna
volt, mivel ott tudott szive szerint beszélni a
jelenlevő Jézusával. És neki első sorban ez a kö
zelség kellett 9 ez a baráti eg~~ttlét, ahol min
den hódolatát, boldogságát és gondját közölhette
a Mesterrel s ahol minden kérdésre választ kapott.
Roppant szelleme, minden tudhatót birni kivánt s
azért folyton tanult, ám az élet tudományát és mü
vés:6etét nem a könyvekből és gondolkodásból meri
tette, hanem az imádságbóL Az olvont tudással nem
érte volna be Boha, mivel neki nem a fogalom és a
tétel kellett,hanem a valóság maga. Igy kereste az
Istent is,de meg is találta az oltáron s test és a
vér szentségében. lelki alkata kivánta a szemlélő

dő imát és meg is kapta a kegyelmet. Ő is azt val
lotta, már Rómáb'3.n tanult szent Ignác iskolá
jában. Hom a sok tudástól elégül ki a lélek,h'3.nem
amikor az isteni dolgoka.t megéli és izleli.Prohász
ka ko r-ában a kételyvol t Et. di vat és a gondolat vilá
gábRn nagyrészt Kant rendszere uralkodott.A püspök
napló jának megjelenése után mindemkinek föl tünt ,
hogy őt egyáltalán nem érintette e tévedés,bár tü
zotesen ismerte és minden erejével harcolt ellene.
Az ő diadalmas világnézete első sorban az imádság
ból fakadt,mivel abban találta meg a bizonyságot,
melyet a puszta tudomány nem képes elérni. Azért is
hangoztatta annyiszor~ Nem érti az Istent az, aki
nem érzi. Őt csak akkor ismeri meg igazán az ember,
ha személyes kapcsolatba lép vele és kitárja a lel
két, hogy szabadon müködjün benne a kegyelem hatal
ma.Ez a hitvédelem helyes módszers:az élő Istenhez
vezetni a lelket 9mert a hit fénye merő kegyelem,me
lyet a tudás nem tud közvetiteni.

Prohászka otthon volt is Istenben és min-
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denkinek megmutatta az utat, amely oda vezet.A tu
dás fegyverével szétlökte az akadályokat,melyeket
a kétely torlaszolt a lélek ut jába, de elsó sorban
az isteni élet szépségében mutatta meg annak igaz
ságát és ezzel ragadta meg a hivőt, hitetlent egy
aránt. Ennek a felsóbbrendü tudásnak köszönhette ,
hogy olyan .E.á.!:.alli!:.n_ilrehi!:.d~tó és termékeny iró
lett. Mindig a teliból meritett, nem kereste a mon
danivalót és nem az apostoli tiszte hajszolta mun
kára, ellenben a saját bősége sugalmazta, nehogy
roppant vagyona miatt itéletet vonjon magára,ha azt
nem adja Krisztus népének. Ugy hisszük, apostoli
tehetsége leginkább püspöki körleveleiben tündök
lik, ahol páratlan összhangban találkozik az egy
szerüség éli! mélység és minden mondatából püs
pöki lelkének heve sugárzik hivei felé. Ha ót is
merjük, szinte azt érezzük, Prohászka nem lett
volna képes közhelyeket mondani és laposan elő

adni az isteni igazságot. Neki véres önmegtaga
dásba került volna, ha unalmas akar lenni és eb-
ből is kitünik, mekkora ajándékot és vezért
kaptunk benne az Istentől.

Nem is lehet Prohászkit másolni és
nevetséges volna, aki beszédeit vagy irásait ma
golná vagy a nyelvét akarná utánozni. Század
elmulhat, mig ekkora tehetség támad a magyar
egyházban, tehát ezt nem lehet tőle elsajátita
ni, de annál inkább életének és müködésének mód
szerét. .Aki ezt akarja, annak tanárja lesz Pro
hászka és nagy magasságba fogja vezetni az is
teni pályán.

P.Varga LáBzló S.J.

• •
• •
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PROHÁSZKA A PAPSÁGRGL

és

PROHÁSZKA MINT PAP

Testvérek és nővérek segitségével müveiből össze

állitotta: 6ry Miklós S. J.

Prohászka émlékénekugy akarunk hódolni ,
hogy nem róla irullk~ hanem őt hallgntjuk. Legna
gyobbjaink sors9.: sokan dicsérik~ ke"'"esen isnerik •
Mi nemcsak megismerni akarjuk, hanem tőle tanulni •
Szavaibél és póldájából. r,i:agyarország tani tórnoste
re" elsősorban hozzánk 8ZÓ1. Egész egyénisége papi
egyéniség, lelkisége az oltár titkából táplálkozik,
misztikája eucharisztikus misztika, apostoli szive
az isteni Főpap Szivéből merit "tŰZGt és vért ", a
lelkek megváltására.

Egy csokorra valót összeszedtünk mivoi
ből. Többet is, szebbet is lehetett volna. De se
időnk, se erőnk nem engedte, hogy jobbat nyujtsunk.
Csak az i kr ák , de Prohászka tüzéből. Két legmélyebb
művéból meritettünk legbőségesebben: az Elmélkedé
sekből, amelyekbe lolké~ lehelte és a Soliloquiából,
amelyekben szivét tárta föl.

Prohászka életében mindig tiltakozott,hogy
megfessék. "Az nokem ne-n dukál mondotta. Az Ur
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Jézus leplezze le az égben rajtam az Ó vonásait,
a Szentlélek az én művéaz em" • Most bizonyára nem
tiltakozik már, hogy betörünk elzárt kertjébe és
leleplezzük rajta Jézus vonásait. Papi vonások e
zek? Jézus édes sacerdotalis animae kegyelmének
vonásai. Csak át kell elmélkednünk Gyüjteményünk
legszebb darabját, az Angelus albaregalenis vizió
játe Éjszakai adoráció szülötte. Az a 147 jelző ,
amely a misztikus Prohászka lelkéből kibuggyant ,
nemcsak az animo Christi, hanem a cor Ottocari
legszebb vonásai.

Lelke 11 feu et flamme" , Jézus Szi
vének indulat-dagályai s apályai járnak benne.
Máskor "hallgató lant" ?amoly má moras élvezet
lélekzésből long lejt erdőn? réten, Jézuson és
szenteken. "Idegei gyökerét Krisztus vérében áz
tatta, bogy uj virágzás fejlődjék ki rajta." Szive
azért maradt mindig fiatal. A kegyelem jár benne ~

zug és suttog, tör és onyeleg, ragad és vonz, pa
rancsol és kér, nógat és hivogat, mint a nyaldosó
parti hulláhlzás". Prohászka azért olyan szines és
sokoldalu.

Ami az ~s~m~i_ feléQilé~t illeti, a 8ZÖ
vogekot ugy válogattuk összo, hogy belőlök egy e
gész papi arckép bontakozzék ki~ a papi hivatás,pa
pi lolkülot, papi lelkiség és papi erények szines
Világa. Általában hosszabb szövegeket hoztunk,hogy
pezsdül jön bonne az élet. Ez Prohászka ~til~s~~ me
rész és szokatlan. Nemcsak lélekből ir, de szivhez
szól. Ugy akar irni? "hogy az iró is áram s az olva
só is hullám legyen? hogy az iró is tüz ~ az olvasó
is láng legyen" • 6 nemcsak pap? hanem költő és
misztikus. Azért nem áll DOg a fogalmak pókhálós
világánál. Neki élet kell. Az ő lelke "nem szivacs
és a szive nem tintatartó"? hanem meleg, párás, ta
padó, éneklő, turbékoló, enyelgő élet s ének. A
zért oly szokatlanul nagy benne az összavak gaz
dagsága. Szavak amelyeket értelmezni nem, de iz-
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lelni kell. Annyi bennük anélység és árnyalat.
Báj és csók? iz? mámor és élet? varázs és ének,
forrás, örvény? hegylánc? hullám? vonzalom éj és
láng? tüzes vér és véres tüz lelkének kicsapó
dásai.

~ 1~~hni~ai ~iyi!elr~ vonatkozélag
jegyezzük

meg-

l. a dáturi:'i'léil
qui ából valók,

ellátott szövegok a Solilo-

Elmélke
római ki-

jelzésü darabok az
c. müvét jélzik a

2. az "EIE1".
dések az evangélumról
adás oldalszámával,

3. néhány az öv ege t hoztunk, amolyek
csenek benno Ő;3szegyüjtött 1mveib en , Ezek él

Lelkiség vagy- a Vigilia lapjain jelentek meg
szór .

nin
Papi
olő-

A legtöbb aláhuzás tőlünk való.
tájékozódást akartuk megkönnyitonL

Ezzel

+ + + +

Prohászka minden sora imádság és elm~lkodés. Egy
Istenbe horgonyzott lélek pihegéso. i':1l is annak
szántuk ezt a Gyüjteményt. NOITI olvasásra, hanem
elrnélkedésTG. Egyik volt tanitványa a m4r 7 éve
püspök Prohászkának azt mondotta g ,~ önnek mí.nd í g
spiri tuálisnak kellett volna mar-adrri a ", I{i magyar'
papok fogadjuk ol spirituálisnak. Ha a napi kemény
munka után az est csendjében bekopog hozzánk Ot-
tokár püspök, üljünk le melléje és hallgassuk
elmélkedési pontjait. Az isteni Főpap vonásait is
merjük fel benne.

- •• - •• - 0-. - •• -
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1. H I V A T Á s

Elm. 243. Jézus az égre néző s Isten
nel töltekező lélekkel, hogyen imádkozik egész éj
jell Ez az ő iránya, orre felé forditja az emberi
ség tengelyét. Imádkozik nagyon? mert érzi, mily
nagy dolog előtt áll~ választani akar ~2..s.io1..o.ta.i?

kik "kal í f'áf" , helytartói Legyenek] helyette jár
janak, tegyenek, kik az 6 lelkét bir ják.

rEagához hivja őket••• magához fől! A
~aga~aE.b_ ember t keresi, az egyház is ki akarja em
elni papjai t a tömegből? a nemi élet kötelekeiből,

az üzleti életből, hegyre hivja~ ezt jelenti a "kle
rus". Előkelőbb, finomabb lelküségre neveli; Iste 
nem, bár sikerülne!

S miféle emberek ezek? Hogy öltözköd
nek? hol hálnak-;;it es;';ek? hogy lépnének be ró
mai szalonokba? verbéna-parfüm nincs rajtuk. Hogy
néznek rájuk még a farizeusok is! De erőteljes,egy

szerü nép; bükkök és solymok. Töretlen szüzföld."In
firma mundi" a szó szoros értelmében, vagyis a vi-
lágból kevés van rajtuk. Isten te~t itt mindent;ez

az ő szenvedélye g mindent tenni. "En választottalak
ki titeket". Örülök ez abszolut, rendelkező akarat
nak, mint a szunyograj az esti napsugárnak. S mit
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csinált az Ur belőlük? lélekhalászokat, vértanu
kat, szenteket; a római bazilikák az ő mauzoleum
jaik!

Elm. 219 •.~L1E.b~Ts:.kY.§:.I!s~aiv!teszlek" ,
de nektek is szivvel-lélekkel, egész élettel kell
e munkába beleállnotok. Hatalmat adok; e hatalmat
éltetekké kell változtatnotok. Küldetést adok; e
küldetésben folyton kell járnQtok. Magamhoz emel
lek; ez istenközelséget át kell élnetek; ne~ me
ohanikus eszközeim vagytok, hanem apostolok. Ol
táriszentséget bizok rátok; éltetek az itt r~jló

erőnek kommentárja legyen; evangéliumot adok mély-
ségeiben kell laknotok. Szóval: én teszek, de
nektek is egész élteteket kell belefektetneteka

Ugy-e nagy dolog ez? ne ha Isten akarja,
s Jézus teszi meg, akkor már csak sikerül i Van
itt erőforrás, az oltár; van tüzhGl;y, Jézus szí.vej
van áldás, Jézus szeretete. S ha Gedeont küldte a
szérüről, Dávidot a mezőről? Sault Efraim hegyei
ről, hősnek, prófétának, királynak fl ha halászOkat
avatott f'ö I apo s to Loknak , kíí.ld s avat ő mo s t is pa
pokat családokból J hol mély hi t labk,- auyák mel-:
lől, kik Sámuel anyjához hasonlitanak, -- szeminá
riumokban, melyek f ö lö t t a tisztaság, az ima, az
elmélkedés, a buzgóság tüzoszlopa áll s jelzi az
Isten legk8dvesebb lakóhelyét s a Szentlélek kert
jét, "s eminárium".

2. K Ű L n E T É s

Elm. 608. Engem az .ltya kű'ld ö t t , én meg
titeket küldlek! Ó kedves küldöttje az Atyának;
galamb is, sas is, mezitlábos ;p-;stol s ugyancsak
eszménykép; dicsőségére vált küldőjének s áldásává
küldetésének. S hozzánk küldte őt az Atya; hozzánk
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a sötétséghez a világosságot, a léthez a szépsé
get, a halálhoz az életet; elküldte világoskodni,
fejleszteni, éltetni. S most ő is küld minket,hogy
mi is legyünk napsugár a napból, üditő vizér a
mélység forrásából és virágos ág Jézus törzséből •
Ő küld, vagyis ő adja belénk ezt a fényt, ezt az
üditő, virágos életet. - Jézus saját lelkével s
erejével avatja föl méltósággá s hatalommá aposto
lait, kik Krisztus helyett járnak, kikben Krisztus
beszél, kiknek lábai azért oly szépek, kik nekünk
azért oly kedvesek.

Lelkemet, az Atyától s tőlem származó
SzentleIket lehelem belétek s az anyaszentegyházba.
Ez él, ~file!~ szül uj já, ez bocsát bürrt j ez imádko
zik bennotek s fBIkon prófétákat és vértanukat.

S a papnak is szivesen kell bünbánato
mat fogadnia; hiszen a Szentlélek ihletében áll
és foglalkozik velem! Ez érzésekkel járulok II szent
gyónáshoz.

Elm. 61é. lT'Bltámadás, dicsőség, isten
fiuság dac ára a fizikai és ga;:.dasági áram el őr-e tör ~

ezen az e:l:kölcsi rend nem változtat egyszerre. Ime
Er~s~~~s_aRo~t~1~i is, ezek a tenyeres-talpas om
berek,a galileai halásznép szokásaiban és gazdasági
életében gyökereztek, csak nézeteikkel emelkedtek
ki belőle. Az uj idők kiindulásai belőlük valók; az
uj világ csiráját ők hordozták magukban.

Elm. 623. E hatalmat adja most tanitvá
nyainakg menjetek bünt t örülni , embert ujjáalakita
ni, a világ terhét csökkenteni, eget nyitni.

Elm. 626. Szive tele van; lelke bontja
szárnyait, mint a köl~öző madár és fölemelvén keze
it, megáldja édes hiveit az örök főpap s a Megvál
tó áldásával •
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3. 11 Ii N G Y .A 1 "

1905. Ma, dec. l4-én tartottam adoráció
mat sicut angelus Albaregalensis. E nagy szót
mélyen érzem? érzem fölségét? s egyszersmind ter
hét. \I'ényleg ugy állok itt, mint ki ex offició a
dorátora vagyok itt az eucharisztiának, megbizva
szeretetével, dicsőitésével ? őrzésével. li. mi még
rémületesebb? megbizva az engesztelés borzalmas
terhével. Hány oltárt kell ujra fölállitanom?hány
ra lelkemetkenetül ráöntenem, hánynak mécsesét
meggyujtanom••• Ó Uram, ime itt a te adoráto.rod ,
engesztelő, arcraboruló angyalod!

A főpap megmosakodott? az t án megkenték
olaj jal, föl öl t öz t e t bék , ut si t s.í.cut stella matu
tina in medio hebulae. Én mosakszcm könnyeimben s
kérem térdenállva Jézus főpapl konetét, Az Isten 
ség az a kegyelom lesz nekem, de a Szentlélek is?
caritas ejus diffusa est tn oordibuc nostris per
inhabitantem spírit1JJll ejas in nobis; s aztán ma
Ggy hét muLva uneglco.r on áz , Praevertisti eum in bene
dictionibus duloedinis, posuisti in capite ejus
coronam. Szószerint igaz.

Nem tudom~ miféle mélység tárul föl lel
kemben, de bizonnyal oz Jézus édes, sacerdota'i.s
animae kegyelme; érzem, hogy rrélységes türő tekin
tettel? melyhen lélek ég, kell az egyhlizmegyén át
néznem, a hitnek szellemében kell falvait, város
káit bejárnom, a régi apostoli, a mindig uj krisz
tusi nyomokon. ~é~s~s2m_ van; Istenem, hogy vilá
git az; sugarai hitből s szeretetből olvadtak meg;
hogy világit, mily vidéket mutat, mily foltokkal,
mily füstölgő romokkal, mily siralmas bánattal te
litve. Ó mécsem, embert keresek, s te azután vilá-
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gits , embert, krisztusi érzések emberét ••••••••
§.ziv~m_ van, isteni érzésekkel telve , nevezete
sen i s t e n i szeretettel. A szeretet em
beri s isteni lehet, én az utóbbit ápolom. Ez da
gad, ez tágit ja lelkemet. Isteni! De ha isteni,
hisz akkor ugy-e virágos, kenete~, tüzes, fényes ••
Ah ez a szó "isteni" csak azt mondja, hogy o
lyan, amilyen az Istené, ie azért a kereszt is,a
kin is, az Olajfák kertjének küzdelme is isteni.
S lángoló lelkem van, 3 tényleg lángot eresztek
magamból, fénysugárt, villámot? napvilágot. Tüz-
oszlopot a pusztában, áldozati tuzet Gedeon
tölgyfaalatti oltáráról.. o. Illési tüzBt a Kar
mol--hegyér(51.

,'\nim'l Christi piissima f'.dorans-sacerdo
talis-hostia-pura~uncta-florida-nitida-lurninosa

poeta-intui tiv"t-genialis-humilil'l-absorpta-pordi-
ta-dilecta-dulcir-.>-fragrans-soli tudinaria-lTlontana
nocturne~-8p(3Ciosa-angeliea-vi a tor-si lentio sa-me-
d i tativa-medilJm-dilatata-alata-igni ta-candida 
amorosa-ccrdata-v8rnalis-ab;)"ssis inclamans- ca
tarc.ctis cono i ncns-cs t o.lLi s colloquens-choros du
censcceli et maris-gcrnmata, - apostolica-prophe
tica- martyrea-palmis coronata-juvenilis-infantj
lis-sidorea-coelestis-primo-genita, - idea.lis
typica-harmonica-jubilans, - oxc1.l1tans-heroica 
victoriosa.- evangelica-triumphans-gauclens- sym
pathica-contristata-umbrosa-luctuosa-fatalis-con~

trita-confixa-infromol1s-immortalitatem bibans
paschalis-hortulana-ludons-alauda-vels.ta-oxcolsi
or-anhela-abyssalis-dominica-nuda formosa-lucida,
elocta-rosea-suaviflua-affectuosa-vigorosa- pre
tiosa-praerupta-obloctata-lactea-melliflua-ener
gica-vehomens-afflata-inspirata-delicata-regalis
valida-exundans, €xiliens, liliosa-sanguinosa,lac
r-ymosa-balsamea-mystica-germana - exstatica- li
quata-profunda-amabilis-ardens,argumentosa,labo 
riosa, gemebunda-medullata-compassiva-devota-lim
pida, sublevata-serena-laeta~deliciosa-sobria ,
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casta, patiens-grandis-immaculata-elegans? nobilis
insignis-praecellens-studiosa-aspirans-amoena-pas
siflora-sensitiva-profusa, suavis-prospera-conso 
lata-placida? reverentialis-psallens-religiosa-ra
dicata, exultans.

Summa omnium exercitiorum internorum
haec est, ut abstracti ab omnibus rebus? ~olu~

.;QeJdm_iQ. Q.u2:.0_i22d~.ic ..:!~.o.9;.u~ ~nim~e_fJdnS!.o_a.!!l.oE.0.§.e_
amplectamur et nos totos in amabili humanitate
Christi abscondamus eic;.ue conformemur. Blosius.

Miért nem térünk meg? nem hatolunk szi
vünkbe: öntudatunkba ( az örökkévalóságról? a bün
röl, a s;ebb-életr61? az örök vágyról? a hiuságról?
a világmegjavi iás hiábalóságárél enélküL ) Hires
emberek észrevették 9 hogy imádkoznak? ha lecsende
sülnek. Precatio exterior? quae ore tantum fundi
tur? palea est? interior oratio granum esi 9 illa
et hace simul Deo .grata est.

Egészen különös, mert titokzatos s misz
tikus összeköttetésbe léptem Jézussal. Mélységes
hódolaiban járuliam hozzá s ő megértette velem,hogy
ő természetfölötti erőforrás, kövGikezéleg 5 hogy
hozzá, ily uj? kikezdő 9 abszolut erőkkel dolgozó
tényezőhöz Ugy kell járulnom, mint akin ő majd se
git, akiben ő majd t8remt, Ő majd pótol. Fia fiat!

4. J Ó p Á S Z T O R

18.§.O~s~e.l2.t_4~ Jézus jÓ'y~s~t.2.rkéQ.t_ jár el velünk?
mert szeret, őriz? táplál, vezet, vállaira vesz,ha
eltévedtünk s hazahozva örvend szerencséjének.Pél
dát nyujt a papnak 9 mint kell éreznie a bűnössel ,
mint kell hangolva lennie, mit kell reménylenie min
den bűnnel szemben az Isten irgalmától.

1914..:..á.l2.r~12. .Ah mennyi áldás és kegyelem szövődik a
buzgó jÓ.Y~.2.k életébe? ha igazán Krisztust kere
sik és nem esnek ki a lelkipásztorok szerepéből a
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béresekébe

Főpásztori beköszöntójében~ Apstoli nyomokon,
Ur Jézus nevében ~övők felétek, mint szent kará
csony püspöke, krisztusi kegyelmet, mennyei békét,
messiási erőt kivánok és hozok is nektek. -Nekünk,
nekünk kell a világot előbbre vinnunk s a szenvedő

és elnyomott embereket fijlemelnvnk. Sejditsük meg
a jövőt és nyuljunk erős kézzel a világ alakulásá
ba, elsősorban természetesen aztál~ hogy mély hit
1'8, tiszta erős, erkölcsös, krisztusi életre ta
ni t juk a népet •.

1906 Quilibet sacerdos ut homo ut frater ut Chris
ti spiritu afflatus vir conversetur cum populo .De
ambulet inter homi!leS non ut dominus, sed ut Chris
tUSa Non modicina, ast medico est opus. Hominem non
habeo, ingemiscit orGis. Sis homo, vir Dei et mede
beris mundoa

5. S P I R I T U Á L I S.

(P.L.18.szám 137-141)

Papnevelői utasitásaiból.

Teljesen a ~ilb~l s a ~eEY~l~~~ől akarunk élni s a
kispapokat a természetfölötti életre nevelni;Azért
mindekfölött sürget jük a hitből való életet s ami

arra vezet, az elmélkedést, önmagábatérést, összesze
dettséget, bensőséget, áhitatot, önfegyelmezést,ön
megtörést s örvendező, készséges Jézus-szeretetet.

Mi mindent tegyen a IV. évesek buzditására, kivált
az utolsó husvéti és az ordinációbeli szent lelki 
gyakorlatokban!
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Itt elhallgatok, mert ide Er~fit~k_kellenek.

A ~e~iiá~iQt mindenekelőtt sürgesse. Tanitsa
I. éveseket külön meditálni, tartson erről

exhortációt.

az
néha

Az áhitatos bensőséget neveljük bennük mindenek
fö16tt.-A-s;e;táldo;á;t nagy szeretettel végezzék.
~agyarázzon nékik néha imákat is~ pl. Memorárét,O
Domina mea, Transfige dulcissime Jesu, Adoro Te
devote, Salve Regina s másokat.
Vas ár- s ünnepnap egy-egy órai ~d~r~ciól tartsa 
nak sokan. Vegye föl őket a Jézus Szive Társulat
ba skapuláréba, Tartson nekik Jézus Szivéről több
meditációt, kivál t ol ső pénteken:- J.\.Z---els6 pé~te 
ken Jézus Szivéről misézhet ••• ajánlja föl talán
épp ezt a misét a kispapokért s mondja meg azt ne
kik.

A ~z~.ni .§.zQ.z__ iránti áhitatot is süreesse _lagyon.
Olvasót minden szombaton közösen Lmádko z.nakj s je 
lezzük s hirdottessük ki az intentiot a főduktor

által az olvasó előtt, pl. az Egyházért, az ifju
ságért , husvéti g;y-ónókért, Et családokért ••• Május 
ban a moditáció többször a Szent Szüzről legyen
s üljék meg nagyon a szepl. Fogantatás ünnepét is.
Ezt oktavával üljük. Szent József napja előtt no
vénát ülünk.

A .:2.e.1eEe1e.1 szorosse s látogassa meg minél több
ször az infirmáQiát

18.§.4.:..d~.c..:..22... Pr-og'rammom , ha ~irit~áli.§. lennék:
meditáció, szilencium, direkció !

1886.febr.27.A klerikusokon nem veszek észre ja
vulást.-Nin-;-s mog ~ ;zivbe~ ; ;ugó, mely hajtaná.
Nem veszek észre lendületet, lelkesülést •••• ha
nincs ott érdeklődés és szent vesd -el magad, mit
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csináljak én ott!

6. V I L Á G I A P O S T O L O K

1919~ j ul o_11. A lelkipásztorkodást is demokra
tizálni kell, nem az á l t al, hogy tagadjuk a rendi,
szentségi hatóságokat, funkciókat, hanem azáltal,
hogy feltárjuk az elfeledett papságot a lelkipász
tori misszióját az egyeseknek. A fényt nem kell
külön világitás missziójával megbizni s a tüzot
a melogités karizmájára figyelmoztetni. Nos et
vos estis lux mundi, sal terrao•••••

- .. - o. - _o -
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l. S Z E N T II I S E

18~2~ ~k1.~~ ü dolgozzál! Mikép JézUSOQ? Bizton
és bátran! De fogy a szellem; Fiam? ~t1 ~ ~z~n1 ~i=

sel
.l9~1~.J~:.n~21. :nekem a szent mise ünnep, mindennap
zöldcsütörtök? UrD~p••• Nem köznap? igazi ünnep, s
akik azt bmTIutatják? ünnoplS emberek? férfiak?a misz
teriumok emberei. Do kelleno őket erre rásegiteni, s
ezt sokféleképon teszem, de, de? de - lelki életet
injekciókkal élni nec lehet •
.l9~l.:..j2::!:.l~12. Napnak? ragyoGónak kellene lennie mí nd on
papnak; ~aRkelQt~eE kellene lennie életének; s mivé
esteledik? s mily Gyorsan esteledik némelyiknél!Nap
sugárpap, papiélet ••• Uram napokat adj? sugárzó papo
kat, no éjjeleket, hitet, vakitókat!
.l9~2..:..-rn~r~•.§.. Ignem veni mi ttare ••• !ü~b~n_álllo~~i,g,

~e~, a Világ, s mindenki, én is. Tüzben? hévben, sze
retetben, buzgóságban. ]ftikor ugy serceg a száraz bo
korban a tüz? s oly nagy erővel szikrázik föl lángja,
akkor ugy érzem? hogy ilyennek kell lennem; ily bátor
nak, lelkesnek és hevesnek••• Kivált ha rossz papokra
gondolok, - ezek a jégcsapok, ezek a hógombócok; ez
a piszok nép az eucharistia tavaszi virányán; az örök
s~épség, a szeretet csillagai alatt görényutakon jár
nak •
.l9~3~ la~._l.§.. Akik sokszor áldoznak? s !!li~d~n~a.E. .YJi-
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séznek s lelkükek szent örömök izgalmaival teli
tik -; ;~2',ok okvetlenül "más" kifejezést nyernek
még arcukon is.
i?-Q.~6~ ~i~r! :z::an .Q: .§.zg.n! !p'i.§.el Azért mert az
ember ~'1Illint egymaga nem győzi az életet Isten
nélkül ~ hogy és 1":1i t is győzzön nélküle? ugy
nem győzi az imtdást, s a bünök 5 s lelki rémségek
terhét. I'ükor misézni megyok 5 lélokbcn magam kö
rül látom a világot 9 azt, WilOl;JTot nom ismerek, s
azt amoLyet ismerek? látom; hogy elkisérnek szer
retteim 9 az Egyház j a haza? a lelkek gyötrelI!le és
k i n j a ,
feb~o 20. ~~ncs édesebb 5 s mélyobb, s kéjesebb
6"r6m"~- ITi"int az én s z antrm s érn , áldozásom. Igazán itt
valósul meg 5 hogy Ir18,útifio2.t iuventutem".
19~4•.a~g.1...2~. Á sz entm.i s e , mint ,§li,o!2.,a! a mi áJta
tosságunk 9s ez áldozat-ból eszünk. Do ez áldo
zatot 5S munka teológiáját ki kell mer i, tenünk 58.z
az abba boLe kelI méLyodnűnk , abban elmerülnünk •
lB18~ idd nri aé t olvas? az iöl!.b2,t.~.t.2.t~9 mint a kor
mányférfi/ a szooialista, nagy tervek és vállala -
tok v'G'zotő mort kezei ben a Yindenható 9 Gondvi-
selő, s mindohhez a végtelen Szeretet.

"E U C H .A. R I S T I A"

1924. f'ebr-uár- 6. Valami t ir.iunk az Eucharistiáról?
iJh; ~j'~t"i" ~l;:t- fogalm;:-t-alig,~i;~n-;;m-mint ;z'ivből fa
kadó meglátást s mint 4rz~ktől s tapintattól sugallt
megkörnyékezést. valami oly karikira tágult két naiv
szemmel való nézését az éGő csipbobokornak s a lo
csogó s omló lökésekben áradó forrsának, a mélységek-
nek. Ujat mondani? Uj éneket dalolni, hacsak nem
úgy, mint ahogy tartják a Canticum Novumról, hogy
mindig uj és a forrás mindig uj, s a folyó mindig
új. Valami uj lendületet 9 valami uj vágtatást,mint
ahogy az Inn folyó vágl;at Passau fölött. Haj, huj,
hej, hij9 ez aztán az áram!
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Nézzétek, az egész krisztusi Bletdagály itt áll
szemetek elé, s a temperamentuma, a tüze, mélysége
s a mélység irama, az örvény s annak sodra. Itt
halljátok a zugást, a pezsgést, a faltörő s össze
tört hullámok sziszegését. S itt a hatalmas uszók
s evezők, itt a szentek irama s lángolása. Tüzesek
e vizek s a tűz folyton a viz reflexeit veti a tük
reire •• o
1.9,g:3.!-Qkiól2.er. :?5. LCikor igy lépkedteill aLánehidon,
sziJ'Jholumát Lá t t an a folyóban az QliáE.i.§.z.§.nis!gE:e~,

a legnagyobb erőnek? a legmélyebb ároknak, a oiz
tos t::5rténelmi kapc so Lóutrrak e a co enacul um termé 
től a mai raiséigo l'iély árka az Ur .Jézus megalázta
tásának g J3etlehemtől a passió felé 9 a taniv ányck
lábait mosó póztól, a kenyérszine alatt való lap
pangásig.o.Nély árok, lojebb s lejebb s folyton a
mélyhe lejt. Ah , Ur .Jézus, te nagy életfolyam, te
ugy vonz a.az l1ündonki t, ki t az IS'Gen nag;ysága r.:Jog
legyintett, ki u fölség borzalm~tól megremegett.Te
szivből a Láz a't os Ur ~ te nál' nem az ár-o kaz é Len ha
ladsz szerényen, TImI1 tü.l ekodve , hanem az ár-okban ••
A Duna, a folyó :.lgya,naz, s odavezet a csendbe föl
s az Gceánbél lefelé, Jéz.us 3zivóből~ él- misztikus a
lázatos szeretetb61 fal a boldogságba•••• Istenb6l
Istenbeo
.:l.9';3.!... !o:y:'e.!!!.b~T_.).I2. L nagy Látha t atLan valóság r:185'
látása, a nagy tonger megpiILmtása<.o, a nagy he
gyek vonalának SZ8Elii.101 való követ é s e , , o• ezt teszi
a lélek! TamqUi1ll1 viC1.8 D S , azután ado r-ans , s ent í eris ,
oontemplans, deficiens~ languens, ardens 5 raptus •••
a~ Istenség tengere? él végtelenségé•••• a fölség he
gyei, aki azokat Elássza .••••

K R I S Z T U S v É R E

19~2~dec.!-2.!... ré~u.§. sst»: lángol felém s leheli l)ü
vös illatát, azt a meleget, melyet az Istenszeretet
gyujt benne~ s mely egy világ fölmelegitésére jött
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hozzánk. Viruló rózsák~ puha ajkak~ tiszta lelkek,
gyönyörü erény flór a serken gyöngyöző o sepp jeiből.
Ez a vér a ~z2n12zgz_e~eiből •••••
L.. Szüz szent vér f'o r r ás.a , abból ömlik a praecla
rus calixba, Jézus Szivébe. A ~z~nl _S~iy ~_I~t~n

EolYho..u abból j s zunk, Ezt a kelyhet emeljük ég fe
lé. Ilikor a kelyhet iszom Jézus puha ajkát oSóko
lom •••• Van-o ilyen édes, piros, puha, szenvedé 
lyescn szerető, viritó ajk?] Erről uZ ajkról szi
vak mézot~ tejat, Jézusoml tejem, mézem, édes bo-
rom, rózsamálim főleg pedig vérem! A vértől az
élet~ a szépség, az öröm • .éneklő, csengő vél'. Ah
öntözd s tápláld lelkemet, s ami azokban nő és
fejlik" nézeteinket, érzésoinket, felfogásunkat
erkölosiségünket.

1923. jan. 22. Az oltárokon, ~ .§.z~n~jisfb~D ki =
&Yl!:l.;tail ,2:.z_a_tüz, mel.ye t az Ur hozott s ltt ha
gyott s akar j a , hogy égjen és gyujtson. Fo Ly tono s ,
szakadatlan égbetörő lélek a sziv-kigyulladás a
az cntmi sék sora. Ah ol tárak, hogy el nem haravad 
tok, s tiszta toritők~ csipkés abroszok, s damaszt
korporálék, l;lGgné~jlek, nincs-e égési foltotok. Ah
Uram, nagyon szeretlelc! Ez cO tüz lelekm neloce s
vér~m forrása s s~@Kellő hullw~a~ ugy lojt~ ugy
táncol mínt a Niagara folyó 9 mielőtt lerohan. Az
egész csupa moz.g ás , iramlás? vonzódás, önfeledés s
odaadás a Qélységnek•••• Jézusom, szereteted mély
ségei vonzal1tik~ s mi táncolva megyünk, lejtünk!

fe~r~ l. Az az édes képzet vissza-visszatér,mikor
a keLyho't veszem s n szent vér az ajkamhoz loccsan,
igy akkor Jézus puha. ajka nyomódik ajkamra. Ah,
mily csók, az Qrök szeretet s az üdvözitő barát
csókja! Azután pedig a kehely végtolenség:gé tágul,
s ajkam előtt a tenger, a tej-tenger, méz-tenger s
belém akarna ömleni ••••• No de mit fogadhatok belő

le? Nit? mennyit? l Csak ugyizlelem s nyelem,egye
sülök vele, ki JEinden ! Itt ál1ok~ s szemem r áme 
red, s lelkem örömujjongva kel föl~ mint a tengert
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üdvözlő nap. Ah~ UraQ~ mindenem! S hogy fekszem no
ked, Tenger, s mélyeidbe iparkodoEl•••• s hogy meri
tek Belőled, kristálytiszta, foneketlen dzsindzsám!
Hogy meritek sokak számára eszeveszett politi
kusok, széjjeleső házasok, parázna papok, kislelkü
Vkmaglelkelc számára! rHly r;writésekkol! l'Iily kiin-
dulásokkal a Délyból! Sokszor gondolOD, hogy e lel
kek sivatagába? az alélt ;3 tikkadt vándoroknak in
non kell juttatnom életet, frisseséget ••• erőt J

ie~r~~. Tele van az ajkam csókkal, tele van a szá
jam izzel, tele van él szivem vérrel, tele mog a lel
kem tüzzel. ~i~é~ől lö~öt.

ju12~ _S..?2.e}2t_V~.r._~. 1. egy csepped több mí.nt nri nd en , , c.

A világ S a teromtése c s ak r-omok foglalat ennek az
eleven 8 folyékony drágakőnek számára" egy cseppnek
a Krisztus véréből, Belőle vibrál a tűzos szeretet
porzselő sugar-a ( Ah, rri Lyen az, onerr;ié,j3. ! il lelkek
v á.ltságát adja rri Ll Ló vilát7:ok bürie.í - förtolmei ~ 
rémségeivel szemben. Legyőzhetetle~. kiolthatatlan,
kimeri thetetlel'1 s tüzes el'18rciája. Isten c:yüler:lli 
tette, Isten gyujtotta ki azt. Ah imádjuk, áldjuk,
az er-os sűk ; "bizzunk, örvendezzünk, jubiláljunk! o •••

Vér, vér, vér, do '111z88 vér, vér rokonvér s is
teni érdemet fölszívott vér§ a mí. vérunk, Frater et
aanguá s noster, ki e vér (~rejébcm a lolkek parad i 
csomát formálta.

2. Ji T E R D ~ S Z E T É S OLTÁR

M I S Z T I K U S A

1924.Nov.IO. Többször fölvetődik a gondolat,beszéd
közben isg a ,heEYek.:l., a hegyek•• o •• nincsenek; nem !!le
het föl a hegyekre••••••ill, IstBnem, hegyek? Az Is
ten Elagaslatai vesznek körül, végtelenbe nyuló hegyek,
szakadékokkal, örvényekkel, fenyvesekkel_Csak ugy
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tornyosulnak egymás fölöit ••• Ah9 ezek az óriások~

a nasyság~ miles a hatalom sziffitolumai! Itt van
nak az én hegyeim~ itt van az Oltáriszentség, Is
ten? a valóságos Krisztus, a kenyér helyén ő ma
g::q itt az ő életének flórája itt a szépség s
az illat mámora, itt él, biibáj, a pompa enthuziaz
musa, ami ugy ki van öntve egy virágzó juniusi vi
dékre; s amit föl kell ébreszteni, hogy öröm és
dal és elragadtatás legyen. Itt a fák bokrétái s
a bokrok zöldfényes paravánjai mögött az élet s
az őr öm angyalai; :i_ngerkednek, hivogatnak, kézen
fogva huzriak , gyerteK, mi vagyunk, nézzetek a sze-o
:-'1,'ink1;0 halhatatlanság átél t kis lángjai ah i·
g8il~ pú31ogó, kiallldni készülő l2ongok. Uram, Uram,
Istene;-;t; hegységem) hegylárlCom; rnagas ságomj al ta
ara oltárom! a megsemmisülés li tm'gíájával, ön:i:'cl
áldozéJ,8ával sz eretnélek tmádrü, a hi t s az élet
folyam fenékig kiü.resitéséveJ, fenékig, feneketlen
segig akarnálak áldani, Csodállak s kővó mer-eved em,
é16, érz5 k5szobroddá- egyet tesz: néz ••• néz,egész
lénye a né zés , a látás 9 másra nem jut, már eGY gon
dolatra sem••• Nem, 11'e is legye,n; hisz a gondolat,
az emberi, de a csalódás, az iJ,Z emberinek felfüg
gesztése, mikor csak az isteni foglal el mindont~••
Azért Domine, Dominus noster, quam admiragilo est
nernon tuum -tu .ipee , in universa terra!Kiömlöm mint
a viz, s fBIsziv a fald, ét világ mint es6cseppe 
ket az, országut pora••• Ur-arn, ez az én liturgi ám •••
Fem birok vo Led , s méC:is birkózom v cLed ; birkózom,
mert to nem oresztesz el engem, te, a végtlen nagy
szorető Isten••• Hát rád amIom, kiömlöm -te szivj
föl engem magadba, é~etodbe, boldogságodba! Ah. ö
rök élet, a véges kis valaminek végtelen attrakoiók
kal elragadtatása abba, aki Valaki és I<lünden. Imád
lak, Uram! Ah itt vagy hát hegycrn , h egyLáncorn , nap
sugárban, fl.Z ép' gyönyörében, a nti nd en szép enthuzi
azmusában fürdő világom. Itt vagy hegyem s ezüst 
szalagokban, aztán vigan szökellő~ morénás sziklá
kon mohos palástokat dagasztó áramokban elsikló ke-
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gyelem-patakom, Tarpatakom, szépem, malachitos u
szalyokban királyi palástodat kibontó büvészem. Uram ,
te tudod, hogy szem és sziv vagyok - tele veled!

1924.Dec.2. • •• Belenézek a föld_kérRé~e_••• S ugy
elszáradok, s oly kicsi lesz~k, s ez érzésem az a1
bám s a tunikám s a stólám, s e gondolatok lángje
lek s cikázó fények. Ah, öröklámpája az Istenségnek,
sötetség, sötétségek éjtszakája - mit csináljon a
kis szentjános-bogárka itt, mit csináljon? Ah, vi
selkedjék stilszerüen, s ahol az éjtszakák a gyer
tyák, s a sötétség a napsugarak, oltsa ki kis l ám
páját s ne akarjon tudni s látni, his~ nem bir ve
le 9 hanem tiszteljen, imádjon, hódoljon. l\Jem való
ide szem s látás, ~ossz helyen applikáJnék az absz
trakciókat; ide az élet, a lét, a mélység, a végte
lenség mocérzése kell. S ne szóljon, no noszeljen,
ne csikorocjon,ne morogjon, s ne nyögjön (ott), a
hol a silentium az Istentisztelet orgonájR.

Érted oz t a stilust? Ugy-e, hogy más világ?
Alles VerganGliche ist nur. ein Gleichnis ••• Jelek•••
világosság•••• sötétség••• Ah, a világosság édes
kevés a világbRn s a világ~ben, hanem u~alkodó ha
talom a sDtétség~ az Istenség dómja, ki~ályi palást
ja, s oltárának gyertyái a lobogo éjtszakák. Ezek
azt huhogják belénkg Nab~, nagy, nagy•••• fölség,
fölség, fölség•••• végtelen, vegtelen, véetelen•••
telve az ég s a föld az őt takaró sötétséggel! Di
csőséee ueYanis legnagyobb, ha tneGrvakit. Ah, én é
des éjtszakám, én liturgiám, az én, örök fényektől

megvakitott lelkem sötétsége; én liturgiám, én dó
mam s oltárom, én örök lámpáimg fogadd hódolatomat.
Akkor látok valamit, ha nem tekintek feléd. Tudom,
hogy ezer éjszakák fénysugár vagyis emberi gondolat
át nem járt rétege takar. Ezer méteres triasz-liasz
sziklák sötétsége néz le rám, hódolatomra, alázatom
ra; önmegsemmisitésem zsoltárait hallgasd! Villog,
villog egy kis reflexió gyertyafénye, s utána végte
len sötétség•••• megcsendül a hódolat kis kápolnás
csengője; azután csend••• csend••• végtelen csend••••
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Uram? léted egy-eGY éjtszakája az én gyertyám,
azt gyujtom meg s elm.erülök benne •••• 8 ez éjt
szakában kinyiló virág az én imádásom! Igy ~e~

~i~ülök ~e~ S még folt som vagyok eszintelen
vakságlJan. iJajestas Domini in nebulis!

LELKI É 1 E T

~1~.i62. A lelki él~t_ olyan? mint az épitési
tolopg mószgödrök~ homok-? kŐ- j tégla-rakások,
csákány s kalapács dolgozik, csak azután áll e
lő a h2Z) a temrlom. Lelkünk épitési telep, tüz~

va.s , könny , vér dolgozik rajta s lesz bo.l ó'l e tek ,
hec majd gyal'lóságai tokból k í.nő t t ök c Iston t omp
loma~ Ott van hit, a kegyelem hét forrása a
SZoI1tségek5 az áld03,,,t 9 él, kulcsok az örök :-<::apu
hoz 'j 3, vállvet8tt munka a nagy foladatokraj az
öl~sGgély ( az érdem) 6S kÖZSGGély (in;a 9 szere-
t()t~ közbenjárás~ bucsuk.)

~llli-,_6I0.!... Az ember-í, életbc~ ]. haie.lo.!}l van jmel.y
közságeket 3.lkot, nyelvet formaI 9 otthont épit,
kd ncs.eke t gYÜjt. Ez a 3: a test és a vér - a
tucl6.s éfJ müvészüt az Isten és az örök élet.
E község irányzata a végtelen? feszülése, az
IstGnszeretotnek ere l e" atmoszférá.J' él, az örök é-

.. f

let vágya~ nyelve az igazi anyanyelv,az örök bol-
dogs2~ nyelvo 9 kincsoi halhat~tlan érdemei,házai
templomok 9 ker-eve t ed ZSLimoLyok , sir jai ol tárak ,
tosttartása a térdenállá.s ~ a pihegő mo.lL, a rab""Yo
gó szem, a tiszta homlok, az áhitat melogében ki
pirult arc.

~1Q1;..~12l.:.. A lélek tisztulásának, alakulása az,
s örök_ .ifjuságÉ:,nak_ti tkt.1 oz 8 érezni s átélvezni
az istenközelséget.
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!1~._3J5~ Agyönge, beteges, ké!elk~d~, sötét,
bizalmatlan lelkek nom gyógyitanakg lelkületük in
ficiál. Ellonben a széplelkü emberek befolyása a
lélekre olyan, mint terebélyes, hatalmas fáknak,
szép virágoknak, vagy az égboltnak benyomása. A
lelkek szépségo~ jósága közjó, mint a napsugár s
az erdők lehellote o

~l~ j 31· Miro való sötét, tohütetlon önlefoko
zás? 3~ro való a pincoélet? Nekem a Tátra magas
lata kell? kodvom a friss lovoe;ő? napsugaras csu
csok, zugó :patakok, illatos fonyők, harmatos páf
rányok, kábitó kakukfü~ nem padig oz a félős, fá
Zós, sopánkodó olégiázás. Az ilyen lélek mondja i
gazán azután 2 moa nox obsuüTum non habet~ éjszakám
nom sötét.

!igilii!:.;J,g3_(;!·35.81 5..71. Há,t nom volna osodálatos
bo sz éd , ha egy 9siPf.G!.ó~sa .@aE" moly az utszélen di
derog, a pocsolyaszélen, novombori ködbon kezdene
beszélni, álmodni, s félrebeszéIni szépsé6ről,ole

gáns formákról, a vadrózsa szirmatról, napsugárszőt

te pártákról s hOGY az omborek megállnak s mogbüvöl
ve nézik és azt mo nd ják g Salamon király pompájánál
s.zebb vagyi Ha a v2drózsamag igy beszélne, az utszé
li kövek s a szél os országut, a nyikorgó szekér és
valamennyi korék~yom kacáb~a s mondanákg bolondul
szogénykei álmodik és csalódik•••• Pedig a csipke
rózsamag vadvirágból, szépségböl? gyöngédségböl va
lók és valahogy omlékczhetnék? hogy mindehhez köze
van és valamikép az övé lehetne mégi Dohát korán na
gifon korán gondol rá. Várjon~ temotkezzék,rothad
jon, csirázzék, Qélyedjen a földbe! S ha majd a
napsugár felhuzta, megszinezto, kifestotte és kibon
totta, akkor, akkor igen, beszélhet, do előbb nem.

- 26 -



Igy állok az én Uram, Istenem előtt, én a csip
keróz8a, parlag, melyei a világtörténelemnek kell
taposnia, fölszántania, megforgatnia. Amen.Én ~
lázatosan várok, hiszek, bizom, de azért vágyódom,
veni! veni!

§..zivkél?z~s_J2.2!•..iuQ.15.!- Ugy gondolom gterra cre
ata, ut floribus tegatur( nem dudvával), a~ua,ut
limpida decurrat (nem sárosan), marmor, ut for
mam induat ( nem hogy poorá legyen,törmelékekké),
organum, ut sonet ••• \nem hogy ropedten por bo
ritsa). Nos es a "cor", ez a torra, ez a fontos,
oz a mamor, ez az organum????l!!

19.?3.!.Októb2.r_3~Három szó ragad meg az orációban
Do SS 3acramentog Deus, qui nobis sub Sacramento
~iE.al2.ili•••• ita nos corpus et sanguinem sacri
Dystori ~e~e~aRi_ ut redemptionis tuae fructum in
nobis §_e!ltir~ mor- eamur. Ez a sora a vallásos-
s ágnak g mirari, venorari, sentire! Kezdet, foly
tatás, virágzás! lJirari, mint valami ujat, nagyot,
meglepőt, soha meg nem szokhatót; venerari D~ly

hallgatásban, elfogódottságban, megilletődöttség

bon, beszédes csöndben;; hol a sojtolem, a homály,
a nagy IQpel beszél a végtolen Fölség közvetlensé
gébon. Erre az öntudatra, ebbe az érzésbe beléta
laini magunkat ••• Az az ő feleloteg sentire! A
praodilectio érdemtelen kiömlését csodáljuk. Deus
~i~abili~, Jesus mirabili s-Sacramentum mirabile 
anima mirabilis, sors et vocatio mirabilis, Sacra
menti guatat í o mirabilislocus iairabilis, altare ,
tompium• .A. forumon áll a templomg San Lorenzo in
mirandis. Minden kat. lélek az Oltáriszentség e
Iőttg anima in mirandis. Memoria mírabiliurn,a kon
centrált csodálkozás, az Egyház kultusza az Oltári
szentség iránt.

19.?.3.!,. Októ~e!. .1.._ Azt is gond.Lom , hogy minden ti
tok, az incarnatio, a redemptio, a sacramentumok;
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olyan titkok, mint a ga,gyak..!- A szemnek ez,ek tit
kok - de milyenek- g ez a hajnalkamag, ez az őszi

rózsapihécske, ez a tulipánmag, nézem, forgatom ,
hem értem. Do aztán a moLog, nedves földben 6 a
napsugár rádióaktivitásában a titkok felpattannak.
Hát a föld a lélek, s a napsugár a kOByelmos ér
zelem, s a valósága a tikoknak, a megtapasztalása
az érzelem! Eirari, venorari, sentire!

4. É L E T S Z E N T S É G

1913. ápr. 2. "I.1ennyiro érzom , hocS'y a pape ágnak nem
csak lelki hatalommal, hanem kris~t~si ~F!n~eivQ1_

is kell ékeskodnio. Ez a tátongó ür az egyéniségük
ben ;:- hataTo;' ésbIvatás közt egyrészt az oi'véní és
a krisztusi éJet közt, másrészt óriási veszedelmet
rejt a kereszténységre nézve.

1882, ju16" ! §..z.2.n,i J2.a.E..0~ §:.l.§:zat.2.s§:.k_s~iy'ü1S. mé1yé
bül;;-i;t8'n elé csak aláza-t kiséretéhen állhatunk~
ha alázatosak vagyunk, nagylelküek, rottonhotetle
nek, lelkesek, igazi reális célokra törekvük le
szünk.

1882,:..j ul..!-ll. ~z.2.n.t Ra:e.~ mily szó! Pedig Uram az
akarok lenni, a szó teljes értelmében, azt a szel
lemet akarom magamori teljesen kifejezni, azt min
denben feltüntetni; Krisztusnak papja vagyok.

1882..!-okt.:..7.!,. .A papság az im~ llzelle!!!,é!,el, s ön
feláldozó, s önmegtagadó, lélekmentő és a világot
gyül ölő szellemmel teljék el.

18.§.2.!,.auB.!,.22.. Qtál~m_a_bünl, s mint bü pap megu
tál t.a ton,

1887.:..a~.!..18. Az_U!, Jé~u.§. kiválasztoit....é§. _f.2,llsent.l.
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Ó mennyire vágyódom, hogy azon áldásdus hatalmat
a lelkek üdvére forditsam. Szépen miséz.ni s a
szentségeket ájtatosan kiszolgálni nem nehé~lesz

is bennük erő, mert nem a mi cselekményeinkg de
ahol a mi cselekvényünk lép elő s az Isten csak
concurrens, ahol a szubjektiv gondolat külső a
lakja, a szó lép föl, ó, ott kell szontség, mely
levonja az Isten segélyét. Akkor lesz hatásos a
szó is, ha az Krisztus szava lesz, mint hatásos
él, szontséc;, mert Krisztus cselekvénye. .§.z~n.inE.k_

l~~ni, ez a valódi hatás forrása 9 áldozni, meg
tagadni, me~~ettetnil

- •• - O. - OCl - •• -
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J

1. J É z IT S s Z I V E

l8~~ 2.uli~s~6.:... <J.é~u~ ~z~v~ ~z.~0E.y.~m1. Több nem
kell. Nem koll más tüzoszlop, más folhőoszlop~más

tudomány, más kincs. (; a végtelen, a nagylelkü~az

isteni sz í.v az anyérri! Ezt faóom t.anu'lmányo aná medi
tációimba~~~·rt~l~.·to;zélek prédikácii;imban.ldly ked
vesek e porcek az 01 táriszentség eJőtt! az ,~1.Z ado
ráció, gratiarum actio, szentmise! Isten:;;J, nincs
bu, nincs bánat, nincs keserv~ nincs csüggedés,mert
Jézus van velam, mort misézem, mort adorálok, mert
mindanny~szor hozzáfuthatokl O dilecto, adorate~an

helate! Erez t ern s mondtam én azt Rémában klorikus
koromban, hacsak mis8zhetek naponkint, a többi ja
het~ mehet, semmit sem tesz.

18~6~ ~z~ie~bQr_Il. G~ ha lelkem minden érzete
mélyen belefuródnék~ ezer gyökeret bocsátana Jé
.[U~ ~zivfb2..9 mint a ropkény a falon. Ó~ ha szivna~
szivna tiszta~ hősi szellemet belőlo, mint azok a
vörös fegyik_ Almás fölött a néma~ patakmosta
völgyben; s ha minden érzelme illatoznék, mlnt azok
lombja~ és tükoszorus ágai s keresztjei. Kinden fe
nyő keresztben végződik, onnan szabadul föl illata~

midőn feljebb nő, uj keresztet hajt s csupa keresz"
tezkedő keresztből épül föl az az örökzöld,a télben
is zöldelő, mintegy halhatatlan fa. Lelkem is ugy
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Azért vonz oly ellenállha
mégis oly gyengéden mélá-

nőg érzem azt édesen.
tatlanul a hatalmas s
zó fenyő.

_1Q.8.2.._S_z..el2.t2.mE.e~ ,gS. l'Iélységes jelentése van a
te~e~z1k~~e~, melyet a hivő nép rét jei s 3zántó
földjei közé ékel. Ha letérdel kövére az ember,
mintegy visszahangban hallja Jézus szivéről a ka
páló, szántó nép nyögését, panaszát, fohászát,re
ményeit , félelmét, szenvedését, örömét.Oly ékes
szólóan folyik mindez össze a keresztben, s az a
latta térdelő a keres?t jelentésében találja föl,
ami szivének jól esik. Elgondolja, mennyi szoron
gó, mennyi bánatos, mennyi ártatlanul szenvedő lé
lekbe sugárzott be már ez a kereszt itt; mennyi 
szer tüzött a fölfeszitett lábaihoz mezei virágot
az, aki itt dolgozott; VB.gy erre tért ut jában; tán
gyormek volt, s romlatlan szive sugta neki; tüzd
oda Jézusod sGbéhez e virágot, sokat tett ő ér
ted, mutasd, hogy szereted, tán ifju, tán haja 
don voltg ó, hogy virágoznék szivük egyszerü és
szerény és tiszta kellemben; tán kapás volt érdes,
ráncos kézzel, tán munkásasszony volt törődéssel,

tán eGY vén anyóka, kinek szeme egyre a földre sze
geződik, s hajtott nyakán nehezebb lesz egyre feje.

18§.6~D.9_c§llE.e~,g4. Krisztus ~_z.:!.v.2.t_h.2.z.2.ti a sze
génységbe, a szenvedésbe, az alázatba. Sziv nél
kül ezek türhetetlen állapotok. Csak ahol ez a
szent Sziv él, ott boldogitó a szegénység,a szen
vedés, az alázat is. S mit mondok, ott csakis ez
boldogit. Szeretlek, szeretlek, lelkem lelke,aka
rok ozontulg l. a meditációt pontosan megtartani,
2. önmegtagadást gyakran gyakorolni főleg azt t

mely az emberek részéről akad elém, 3. az e~bere

ket hőn szeretni, 8 szegény, zsiros, piszkos, gu
bancos embereket is, 4. a lelkiolvasmány. Ó, ak
kor az örök szép való költészet fogja lelkemet he
viteni; melynek lángja most is ég•••• csak tudnék
szavakat hozzá!
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lS§.7..:.. !ugu2..z,iu.@. .,gl,.!.. Ez az a boldogitó béke, mely
Jézus Szive sobéből árad éltető Q.s~rQle1.Y gyanánt,
virágos diadalkaput csókol ut jában, cséveg az ár
nyas part tekervéDyei közt, mindenütt kering,min
denütt szökik, nem erőzsakos, nem buskomoly, csak
vidám szava van, s nem fOGY ki ajkán: reggel a haj
nallal, éjjel éi csillagos égge1 9 nappai a hozzá le
hajló finom zöld, kék piros, szőke virágfejecskék
kel elfecseG'•

.1..S§.9..:.. Eellr}lár. .f.4,.!.. C, Istenem, ki a vak, ha nem a
pap, ki az erzéketlon 9 ha nom a te szol~';ád,hogy

ha észre nom veszi a bűnt. ha nem érzi Szent Szi
vod forró leheletéi? ;oly-azon hevül és forr föl,
hogy szeretne) re halhatatlan Le l keker ő I letörülni 9

levenni. Sokat kell imádkozni a lelkekért, kik
kezünk ügyébe esneK. kik szemünkbe tokintenek

lS.2.4..:.. AUfi.u§..z~1.u.t-l .2. Én az Ur Jé~~us tövi.@.Y-.2.sl:.0,E.u.§.
Szivét választottam magamnak eimerül s eszmé
nyül. Itt tudok legjobban felmelecedni és könnybe
lábbadni. Kér-om alázattal éJ.Z Istent 9 hOr~;Y adja mog
ismernem Jézus szent Szivét.

2, S Z j Z EIÁRIA al

1915..:..F~b.E.u~r_l.:.. Az én képem éi Fra Filippo Lippi
im~di ga~0E..n!j.§.. .Az erdőszéion a virágQB gyepen
fekszik az Ls t.enadt a gömbölyüségek kopkája, a mi
Urunk Jézus, az isteni gyermek 9 a két kozecskéje a
szája körül, nem hogy szégyenkeznék, de gyönyölő

dik, jól érzi magát s nem tudja, hogy mi lesz. S
mellett e a fenyőszálak, a piniák állnak őrt, no,meg
egy pintyőke is érdeklődik s nem fél. ~EGrt kérom,ez
egy darab paradicsom; bünnek nyoma sincsen; hol is
volna, a bambino s a I'Iadonna itt az emberiség! S még
a patak is, még az is oly tiszta, hogy világit; bi-
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zonyára az onnan jött, ahonnan az osi Eufrát és
Tigris, s oly jókedvü, hogy a másik oldalon f5l
szalad a hegynek. Közel van ide az ég; s a nyilt
égbol lenéz a jó Isten~ jaj le milyen jó, csak az
arcába ko I I nézni. A Szentlélek meg akárcsak vad
galamb volna s a piniák közt volna él fészke.Az é
let kegyelmét s a lélekonergiái.t sugározza az édéS~

kis füben~hemporgóre. No, de az édesanya is tud ró
IQ? hogy mi 8Z itt, hogy ez a fia, de imádnia il _
lik s a szive térdre hullatja. Igy van ez min-
den oltárnál, ahol a szentmiseáldozat folyik. A
gyertyák akárcsak fohér piniák volnának, s már láng-

juk a ny.i I t égbe világi t. Ott, hogy e kezed is el
éri, már a nyilt eget láthatod, s az édes mennyei

.Atya néz le jcságos az-cca'l arra a szent ti tokban ~

fehér corporálén hempergő kis jószágra, s a Szent 
lélek kiárasztja enorgiáit, az örök szeretet su
garait, a legfőbb égnek csillagsugárzatát; s attól
van itt élet, kellom~ szépséS, virág, íllat, égbe
szökellő vizok, folyó patakok, s mélyadorációban
morül tICadonna•
•••• ' Ah, Uram, tele van él szomem fénnyel s a lel

kom ábránddal s pintyőkodallal s a patakcsörgéssol
s piniák karcsuságávaI s gyepek selymével s a:Hadon
na sz crolméve;l..

18Q9..!_ J.Jl!.ili.§. .2.. A Szent Szuz az én_h~lEY~m.J.. én
vagyok szerGlmese~ az én urnőm, én vagyok szive vá
lasztottja. Oly nemesen érzem magam, oly fönséges
fonnköltségben! Piros mint a vér, fehér mint a tej,
kedves, kellemes, mint az arcon egybefolyó vér és
tej. Oly bensoséges, és oly zsenge, gyengéd. Már
megdicsőüIt, távol minden érzékiségtől. -
Ez mind nem érzékiség, ez csak kép, hasonlat, moly
élGsz~i a hevülő gyon6éd sziv szerelmét. Virgo gra
tiosa, singularis, tenermirra, virentissima virgula!

Elm. 70. A kereszténysé~~ek a ~zent Szüz kölcsönöz
li(Lt~ va.!'.á~sl,_illat.2.t~ A betlehemi barlangnak o
a mécsese, a szent éjnek a legszebb csillaga, az ó
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fohásza a legédesebb glória. Názáret nem lenne Jé
zus otthona~ ha nincs az otthonnak édesanyja, s
angyala~ a Golgota nem volna oly csodálatosan meg
renditő~ ha Jézus a kereszt mellé nem ülteti a
gyöngyvi~ágot~ melyet elsőnek hint meg vérével s
ezt a rózsát, mely odatapad és felfut a keresztfán
s kinos érzésében kivi~ágzik. Pr-aed í Leo t.a., primi
tiae amoris et praediloctionis divinae~ sponsa or
nata, porta clausa, hortus conclusus, Virgo vigi
lans • • • • • virá~zó ~ elsőnek ébredő tavaszi ág,.pri
mogenita, Primula vernalis~ tavaszi kankalin,sző

kefejü, ara;nyglóriás virág. G, ami rajta tetszik~

az a ragyogó sz orn, az a mosolygó ajk, az a ko l Lem ,
az a bá.j- a páratlan Szűzőng az a szemérem, és
mélybevonuló érzolom, az a liliomos homlok, az a
rózsás arc, az a biboros ajk.

bj

~lg.80~ A Szent Szüz lelke Iston Gyönyörűségének

kertje g .l?a,E.ddi.§_u.§L. Isten leb"naGyo bb dicsősége él

teremtés és kegyolem világában Jézus után 8, Szent
Szüz virágos Lol ke. Kincse és ~~alambja, "ole
gantissima anima", szépségébo~ mint korotbe fog
lalta magát a mogtostesült Isten.

!1.!!!,._8g. Homlokán nom setétlik az állat jegy ár
nyéka, ajkain az ártatlan szépség ömlik el, a lélek
tűze és szemérme festi át arcát~ pirja is mint a
virág kellome és bája. fuindenki végre is a ~z~~é~

ideálja alá vonul, ott pihen meg. Iii végleg megpi 
henünk a Szent Szüz lábainál, az érintetlenség,ben
sőség, a tűz, az ihlet aszraényénéL,
Szép lélek, tiszta sértetlen lélek csak erős lélek
lehet, s az erős lélek orvendező lélek, koszoru van
fején, ének hangzik ajkán.

Elm. 726. I'Sária ~nB:e~zlel: "midőn a király (Jé
';u;)-pih;nt, ez a nárdus TJ:lária) illatozott neki l'
Sok engesztelő van ma is a világon. liIint ahogy az
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éj harmattal megmossa s napsugárral letöJ;li az
erdőt, a mezőtg ugy a Jézust szerető lelkek égi
imákkal s a résztvevő áhitat könnyeivel permete
zik és m08Bák meg a bűnös világ ut jait.

!1~.~3~ Ez a mennyei asszony ~z~~é~b~ öltö
zött, a napsugár az ő kendője. Ami fény, s~in,vo

nal, rajz kerűl ki a napsugárból virágra, madár
tollakra, lepk8szárnyakra, alkonyizzásra, viztük
rözésre, opálra, gyérnántra? ebből van szőve ken
dője. Benne pedig szivében rejlik a tüzes,isteni
élet melet;o. Einden napsugaras s királyi "rajta ~

szépsége~ termete, koszo~uja, hatalma. O anyja
egyszersmind a királyi nerrlzedékeknek s s2'·ellemlik
nek , a ez ép szeretetnek.

lS§.8_~s~e12.t_l&.. Szűz Iiária templomban. - Teszi ne
gyedik fogadalmátg az áldozatot. Itt felavattatok~

meGerősittetikvalamennyi fogadalma. Itt kapja a
lelket, a bájt, az illatot. Eddig virág voltgmost
knpja termékenységét. Eddig csak szép voltg most
kapja kifejezését. Eddig fiatal, erőtlen voltg
most kapja nyomatékát, eddig szeme tiszta fény
volt, most kapja tüzét. - l!linden fogadalom ennek
szolgál! arra való, hogy áldozato$ blkeket te
remtsen. Az áldozat a szeretet mániája, nagy sze
retet, moly magát elveszti.

cl
.l880~okt.:..I.2.. A Boldogságos Szűz ott jő előszőr

emlitésbe~ hol az ~.r.éialo!'Q. és a ~egyelem áramlik
az emberrB1 azért simuljunk az Edesanyánkhoz,ben
ne leljük örömünk okát, benne a hit titkait. -A
Szűz oly alázatos, nem ismeretes, nem hires, egy
szerü~ senki nem törődik bele; látod,mire való a
vágy tisztelet, becsülés után?

18§.5~ de.Q.•.§.. .li Boldogságos Szent Szüz megköze 
lithetetlen bájba és fönséges egzs~e~~éKbe öl-
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tözködött; lélkében az áhitat csodálatos aranyos
levegője és rózsás illata, oly erős minden erőlte

tés nélkül, lába az érzékiség tengerén halad 01
merülés nélkül 9 11 mikép lesz ez, mert férfiut nom
ismerek?" Szive Eyönyörü szentély, nesztelenül és
zav"lrtalanul világit a hit és az erény sérthe 
tetlen és igénytelen, de annál hájosabb, annál ra
gyogóbb világa.

~8~7~ ~z~l._l~. O édes, csendes merengésem, áb
rándozásom, mély érzésem, forró lelkesülésem lel 
ke ~ forrása, gyöker e, éd es, 1?.á.~}a.!.oE.. .e.zQ.2i~nyaJ_HDgy

ha c6ak felfoghatnám, ami sziveQet tölti, azt a
kegyelmetes, azt a résztvevő, azt az olvadozó fáj
dalmat, melyot 11 kereszt alatt éreztél, annak min
den árnyalatát, moly a teremtmény mély imádásából
és hálájából és 11 teremtő szerelmes áldozatképessé-
ge megcsodálásából eredt ez volt a mélységes,
hódolatos, alázatos érzolem, mely az "Isten szol
gálója" első disze!

l8§.8~ .§.z~1._1.§.. Eély bensőséggel irom e sorokat!
r~a van a Szent Szüz hét fájdalmának ünnepe. Nagyon
belehatód;tt Ielk~mbe-szeretete, gyöngédsége,fönsé
ge. Litániábe szedtem minden kedvességét. Szép lé
lek! Tiszta , szoplőtelen! Tavasz lehellete,ár~yé 
kos liget illata! Tündöklő lélekl Harmat arc! Erin-
tetlen lehelet! Liliomkehely! Színekkol játszó
gyöngy! Fátyolos, mély kellem! Ú, igazán elgondolom,
ma mennyi szép, tiszta lélek ébred s emelkedik pi
hegve a Szent Szüz kebléro, tisztább szivvel, mint
én, nagyobb egyszerüségben, szoplőtelenebb gondolat
ban, rózsásabb, üdébb ajakkal, nem profonált test 
tel, nagyobb áldozatok után, kolostorok izzó buzgal
mában, nagy küzdelmekből kiemelkedett lemondással.

2911~ ~uK._12. A Szent SzUz vágya s elhalása a nagy
szeretettől, az Istenbe átolvadó élet, átnyuló s
átfolyó lélek valahogy igy halt meg! Amore lan
gaueo, cupio dissolvi! ••• Ez az érett lélek vágya~
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a feloszlás; a megéréskor a mag kihull, nem kell
csépelni; a jövő szép tavasznak méhébe vonzódik ~

odasiet! képzelem, hogy angyal jön s köszöntigAve
•••• et benedictus fructus ventris tui Jesus. S
ez most nem jön, de téged vár; nem száll,de téged
emel~ s engem küld követségbe g én a megtestesülés
angyala, készitettem az örök Ige utját, s én vi
szem s kisérem át a megtestesülés frigyszekrényét
•••• a több élet, a jobb élet után!

199o~ ~eQ.Q. O, édes Szent Szüzöm~ fölséges jel
az égen, örök szép nőiességben kifejezett duliája
2.Z Istennek, nnEY, .§.ziP..).§.t~nj;.i§..zlelei, milyent a
szeplőtelenség, a büntelonség, az érintetlenség
tart! iill, v.i r ágos szönyeg a földre lépő Isten lá
bai elé teritve•... ah, szentély, eGyetlen a ro
mok közt ••• ah, gyönyörü királyleány az ál trüános
p.ro s't i tuc í.óban ••• ah, pacsirta a naGY némaság··
ban, • •• s egyetlen édesanyai t ejforrás a profo 
nált s inficiáJt anyasáG márvány keblén! éi Szüzem,
Kí.r-é.Lynőmj -

19~2.t. .2J<:.t._l .!,. j2:z_áhlj;:=t~i;. IS.ie}}. E!.e.&éE.z~s~,az Isten
közelségétől való mec;remec;és, az áhitat elfogódás,
ellágyuláS, kinyu,jtózkodás, áhitozás •••• Oly ide 
gen, ner" ismert csodavilág vándora, büvös erdő já
ró j a vagyok. S aztán? I'Téz8El az én misztikus rózsá
mat, szépségbe öltözve~ kiöltözve? nézem a turris
eburnea-t ,";), fölséges asszonyt s élő monstranci
át; s nézem koronáit, szőka haja diad~mait••• Is
tenem, ájtatos vagyok•••• elfogódott ••• Iden gyer
t ek í l'Iaga nekera áh i t at , raond t a valaki. Jaj,O,s Szent
Szüz nekem áhitat, mondom ~n. S aztán olvasót mon
dani, jelenteni, hogy szemeivel nézni, a lelken át
nézni •••• világaival, szemeivel, fényeivel, érzel
meivel:; nézni a szent evang~liurnot, titkainkatgmeg
testesülést •••• űnnepe.í.nket ülni! A Szent Szüz a
karácsony angyala••• Aztán a Sarlós Szüz Ilária, a
hold sarlója az égen, s aki szép mint a hold,a heb
roni emelkedésen 1 s aztán, aztán az a gyertyalángok
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hosszu láncaiba foglalt Gyertyaszentelő Boldogasz
szony Szüz ~!iária! Ki tudja ezt fölérteni ? Nem le
het föl~rteni, de szeretni ~s festeni és énekelni
lehet. En is festő vagyok; ideálomat festem, az
én turris eburnea-mat, szeretem és nézem és fes
tem, mikor az olvasót illondom. Csak őt festem min
den ruhájában, kosztümjéban, foglalkozásában,föl
lépésében, imája közben s elragadtatásában,mikor
előszór hallotta az égi ne'l ód i át g Ave Llaria, mikor
a názáreti ház eresze alatt s az ajtóban áll s
mikor tesz-vesz, s kipirodlik s fényeket vet sze
me. S akkor is, mikor Jézust szolgálja, dajkálja••
kiséri első csodájában s végső menetében.S akkor
is, mikor G föltámadott átöleli ót, s mikor elbu
csuzik harmadszor. Előszőr bucsu~ott Názáretben ,
mikor apostolnak indult, azután Zöldcsütörtökön,
mikor áldozatnak indult. s végül mikor fölment,s
a magasból mégegyszer lenéze~t a föld legszebb vi
rágjára~ az igazi ;Targari tára, anyjára. Hát csak
ugy nózek s festek s pihegek B szeretek s éldo6é
lek. Minden szin beszédes és mézédes, s minden vo
nás a szépség dalát zsongja ••• Ave ifaria••• gra
tiosa, Dornini sponsa•••• Eater nostra! Succurre,
ora, ~djuva, lova, gratifica, salva! salve!

3. E G Y H Á Z

1llg.10.Q.. Az Anyaszentegyház a gi_fés~künk, itt
pihenünk. Ha a világban repkedünk is s élelem után
szétnézünk, szivünk mégis idetér, itt van itthon.
Minden szépen kialakult lélek egy-egy hajtása és á
ga az Egyháznak s mindegyik vonz sok más lelket,ugy
hogy mondhatjuk, hogy ez ágakon laknak S pihennek a
lelkek. Apológiáknal vonzóbb, édesebb egy-egy szép,
szent lélek.
_Elm~3i3~ Az Egyház ~e!Q. ~é~ül, komolyodik, de min-
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dig szép. A primiciáns miséje olyan, mint szent
Pál, vagy szent János hüsége s a kolduló barát
föloldozásában szent Péter h2talmára ismerek.

4. S Z E N T E K

É!,1!Q.._612,.!.. Vannak különböző énekei az Istennek~min

den virág, cserje, csillám, hullám, egy-egy dala,
de a .§.z~~.nj;.e1 az ő győzelmi énekei t Ha reájuk gon
dolok, uGY érzem magam, mintha magas ~ csendes hegy
csucsokon járnék.

Elm.673. A szentok azért magasak, mert gélY.2fc..!..
'fZéiy-erők emelik ki a hegyeket is. Tüz és tenser
mélye az ő bölcsőjük. Ne féljünk hát a mélységtől ~

az önmagábatéréstől, "evezz ki a I:lélyre". Lelked
a mélység, ha az sekély, akkor neked az Isten sem
méLy,

_E.lm~.6.2.8_... Eondják, hogy ez E,á!}.a.io.§. il.52,t ,hogy nem
szereti a viráF,os földot, a kék eget, az illatos ró
zsát, a csilláI:lló márványt, hogy nem mosolyog,s ha
lállal álI:lodik. Ellenkezőleg, sze~otete ezeken tul
terjod ••• mélyebben szállt le s az örök élet Credó
jának sirályszárnyain emelkedik föl.

,]11g._6].l.!.. Qy§.nJ::öE.ü_l.52,lke~, az eleven Te Deum lau
damus~ nem ajakkal énekelnek, himnuszuk életük, a
legszebb, a legédesebb harmónia, Isten dicsősége ra-

gyog fel rajtuk, nem napfény, hanem erény. Illatos
lelkekg rosa et liliom a viráguk~ tiszta magaslato-

kon laknak, erdők leheletéből élnek. Velük hitben,
érzelemben, erényben összeforrunk~ cor unum et anima
una. Példájuk kincsünk, kegyelmük erőnk, segitségük
bizalmunk.
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5. nE L M t L K E D i s

18.§.1~ .§lu.,g._ll._ A E,edi,1á.Q.ióbliJ1_ kérnünk kell mely
alázattal és oásodszor fölbu~ditani önmagunkat. Ez
a mi kemencénk, arra való, hogy melegedjünk.

1881.okt.24. Az ima emberének kell lennem és belső

élet"ét-élném, hogy 'Ji;u; érzelmeit magamra öltsem
és haldokló érzelmeivel áldozzak.

1883~ál?r~1.!... Az ember ereje önmagában van az isteni
kegyelemmel. A sulypont belül fekszik. Ha kihajlik
elvész az. A sulypont a megfontolás, a jellem,a me
di~á.Q.ió, az imaszellemben fekszik. Ez mind a sziv
bensejében van. Itt keresd s őrizd~ addig jól ál
lasz, különben bukol.

]l1!!!,._35.3..L A Táboron mutatta be lelkének felemelkE.
dését, ~asc.§.n~u~ in_DeU!!!.n~g szellemi munkára tani t
ja az embert, mellyel világ, idő J nyomor, mulandó
ság s gyöngeség fölé emelkedik. l=unkára, mellyel
fölszabadítja szívét, hogy ne tapadjon a göröngyhöz;
munkára, mellyel ruganyosnak őrzi meg lelkét, reak
cióban a rossz ellen, bánatban is él8tvidoran és
erősen ; munkára, mellyel törekvésben, vágyban küz
delemben elnyujthatja s kifeszithoti. ~z_a~~nka_a~

iln!d~áK·

!1!!!.._3..2.6~ Rozsdás fI kard, nem alkalmas győzelmes

harcokra, gyönge a lélek, azért nem tudja az Isten
erejét kellőleg érvényesiteni a világban. - Kettő

~elll. Imádság Istennel szemben, hogy töltekezz"ém
vele és önmegtagadás és bőjt, hogy tudjak kivetkőz

ni magamból és a világból.

1920Lj~n~2~_~ !hit.§lt meleg bensőséges hódolat,
imádás,odaadás a legigénytelenebb közvetlenségben••
Az áhitat a Fölség tiszteletével teljes, de amelyet
a meghittség, a barátság, a bizalom fölsziv;imádás ,

- 40 -



mely szeretetben és ölelésben virágzik ki; hit,
mely meleggé, erő. mely életté s örömmé változik~

19,94.::..m!j~31. !;i_a_kQ.n.iegplá.Q.i.§..? Quid statis as
picientes s folytathatjuk, admirantes, suspensi ,
attoni ti, deleetati, exstatioi, egy más világot
nézve ~ abba elmerülve, azt csodálva.... világot,
csillagosat, liliomerdóset, olivzüld fényeset ,

tavaszi bükkzöldön aranyosat g Világot,nagyot,mé
lyet. o •• I1inden bokor If.[ária csipkebokra lesz, s a
fákból, törzsekből misztikusan ezer levél finom
ságában reczkető élet.oo. S a hegyek•••. Ah, a
hegyek, ••• S a tenger? Ah, aszinek, tükrözések s
a fenyok sima tánca•.•. Ah? ezek a lejtések, ezek
él mosolyok? kieyulások seJzsongásoki

19.?..4~ Q.e.9..o.?, 1:. !öls±g.~tis.2t2.1.§.t1..n_fordul a lé-
lek egészséges vallásossáGa és ahitata" •• UGY el
szárad~k s oly kicsi leszek s ez érzésem az albám
s a tunikám s a stólám, s e gondolatok lángj elek
s cikkázó fények. Ah, öröklámpája az Istenségnek,
sötétség, sötétségek éjszakája mit csináljon
él kis szentjános-bogárkC1 itt, mit csináljon? Ah,
viselkedjék stilszerüen, s ahol az éjszakák a gyer
tyák s a sötétségek a napsugarak, ol tsa kis lámpé
Ját s ne. akarjon tudni s látni, hisz nem bir vele,
hanem tiszt~lJen5 imádjon, hódoljon. Nem való ide
szem z látás~ rossz helyen applikálnók az abtrak
ciókat, ide az élet, a lét, a mélység, á végtelen
ség megérzése kelL S ne szó.ljon, ne neszeljen, ne
csikorogjon s ne morogjon s ne nyögjön ott, ahol
a silentium az Istentisztelet orgonája.

Érted ezt a stilust? Ugy-e, hogy más vi
lág? Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis •••••
Jelek. oo világosság•••• sötétség••••

ID-!!!.•.§.0l. IvI.Magdolnáról. Ah, ,2.nQ.ek ~ziv.§. yaQ,OEások
is sürgölődnek a sir körül, Péter is, János is, de
ez az egy itt győkeret ver és néz és sir és félre
beszél. - Az intuició s az érzelmi mélység a tet
tek forrása, az okoskodás pedig a tett halála.
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~1!!!..3.2.5..!.. Ime mily ~m~telze§.lt lesz §.z.§.r~tet~ L
A léleknek is van infekciója. Keresztje alatt ta
nult sirni Péter, töviskoszorujától nem nyugszik
Pál, mig vérharmatos borostyánnal nem koszoruzza
meg önfejét az o8ztiai uton ,Magdolna nyomában a
Golgota szikláin bugnak s raknak fészket ~z iste
ni jegyes galambjai! S ki ad nekem is könnyet,
hogy sirjak éjjel-nappal, hOb~ Jézusomat s magamat
sirassam.

6. L E L K I G Y A K OR L A T

18~8..!..j~1~11. Ecce nos reliquimus omnia! Ki hagy
el mindent? Aki meghal. Borzasztó, kegyetlen vá
lásl csontokig-velőkig. Krisztusért igy kell vál
ni, de szeretetből. A papokat buzditani kell exer
~i~i~~k~egtartására.

!uK._l~ ~~r~i~i~ok~t ajánlani papjainknak,ó
szegény papok, mennyit kell értük imádkoznunk.

l8.§9..!..j~I~..30. r/iost fejeztem be ~z ..~.nlgzak0E.l~t~i=
~at. Nincs sehol annyi mélység és bensőség mint
itt; a ezek formális óvszer az ellapulás, '3 a mo
dern felületesség ellen.

18~4..!..a~..!..2..!.. Ma megint fölbugyogott bennom az ~I~

~i.2.i~m_ .9.uin.ie~s~e.!2ciála..:. vágy a szentség után;
minden eg~éb csak eltérés. Ezt a gondolatot a szi-
vembe égetem, s a többit csak ugy tartom, mint
rost ját az ő szöveteinek. A többi mind csak Gyap
ju minta, de a szöve~, a poszt6 az a szentség, és
én vagyok fonója is, szövóje is.

1821..!..a~..!..1..!.. Ó, Istenem, tedd gyengéddé szivemet,
lám, hisz a vén gumóstókén is hogy kicsordul a
nedv: ugy legyen az én szivem is; gyengéd,s lebben
ien el rajta a cuzgalom és indulat pirja? piruljon,
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halványodjék, izzék és lankadjon~ - mindezt sze
retetből. Köszönöm J'ézuaom , már az első napon e
világos ismeretet, tenni mindent Isten nagyobb di
csőségére! folyton és soha pihenni! Hol lehet jót
tenni és hogyan? ajánlani fünok-fának a lelkigxa=
EO~l§:.t 2.k.él,.t J.. o

_12,0,2o,9;.e.2..l4..!- Konszekrációm lelkigyakorlati ke
gyolme a mély átérzése Krisztusnak, adventi Y~i
szinte ~iha~ utána~ s édes birtoklása. E vágy s
vihar, moly végig borzong lelkemen, mely megTáz s
Illogrendit y mely a tespedést elüzi, a tied.eur-t,ki
gyujtja lánggá a pislogó szil{Tát~ lángtengerré a
lobbanó tiizet 5 s azzal tisztit~ izzit, a poklot a
b::,r ja tis?,tára égetni, a profanál t vagy bl azí.r t
szíveket. sok dolga van, mig a salakot kiveszi ,
miG annak ar,: öntudatlan kinnak~ mely a jobb után
a LoLko t ismeretlenül gyötri, értelmos szolgájá
vá? erŐSé:1rcu Herkulesévé válik.
Lelkigyakorlat általlesznak majd nekünk is papja
ink, igazi jellemek s nem bérGncek~ igy lesz ne
künk is ec;yházunk, moly a lelkek anyja s nem a pár-
tek ü't ö t t-vkopo t.t szolgáló leánya ÖM VIII ~ 261

Vannak (papok) ki tünőlJbok is. De vannak, kik
ben nincs vér~ csak viz nincs velő, csak hi
gany nincs agy, hanem csak szivacs, mely vála-
dékot csepogetett s nem lövel szikrákat nincs
sz í v , hanem k:pló, mely tüzet fog ugyan.... csak
oly~n tuz az, mellyol pipára szokás gyujtani
u. ü. 273

- .. - .. - .. - .. - .. -
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TEsrrVÉRI s Z ID R E T E T

Nocesse omni est ~ ut in clero adhaesio
nis et concordiae sonsus foveantur et omnes vi
eissem ;e-adi~vent. (1907.)

A kerület papságának ajánlom a testvéri
szeretetet s azt, hOGY álljanak ellen a kosernyés~

idegeskedő, azután az ingerült s érzékenykedő tér-
fozlalásának in omnibus caritas.

Végül annak az óhajnak adok kifejoz,ést ,hoby
é. tisztelendő lelkész urak, mind ec:ytől-egyik test
véries összetartásban dolGozzanak és ne legyen köz
tük egy SOD, aki csak passive viselkedik s kinek
pásztorkodása a türelemre s nem ollenkezésre szo
ritkozik. (1908. )

Nagyon di.c aé r em azt is, hOé;y a papi s
krisztusi szellemot a bajtársi és testvéri szere
tetet ápolják eg~násban és eGymás iránt s hogy gyü
léseikben a lelki életnek is tápot adnak. Ez irány
ban haladva, remélem, h067 kerülotükben a lelkészi
kar, mint jólszervezett osztály fog kialakulni,
melynek a társadalmi életben is tekintélye és sulya
lesz. (1918. )

Rendkivül jó benyomást vettem az Esperes
ur felszólitásából s azt igen-igen helyeslem. Kár,
hogy a testvéri szeretet áldásait bőséGesebben nem
élvezzük, magános életünk nagy vigaszát találnók
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meg benne. (1906.)

T I S Z T A S Á G

18.§.2~...n.2..v..!.1.2.. Én ,ii.§'.z,ia_akarok lenni gondolataim
ban és érzGlmeimben~ arra indit az alba, arTa a
corporale, arra némely átszellemült, tiszta, an
gyali tekintet.

18.§.2~dec..!.12. Apostoli szellem, testnek, ~é~~l~m=
E.els" embori tokintetnek s mások lenyomó példájának
loküzdése. Az apostoli szellem előretörs romoknak
nézi az ernber- dolgai t, él benne az eszme, lángol,
sugárzik, sziporkázik, villan és villog.

1312~ ~un.-5~ Jaj, de kinos látni a ~aRo~ _b~k~

aát s hanyatthomlok rohanását a nő után. A vilá
gi'ak keményen megitélik. Azt v ár nák , hogya papok
nál ez a pont ne s~ámitson s ha látják, hogy é.p
pen ezen a légyvesztőn mennek tönkre, nagy kiáb
rándulás és közöny fogja el őket az eGyház iránt •

18.§.8,!~ f.e.Qr~ .f.3~ Hogy sokan a buzgón kezdett é
letet nem folytatják, annak oka ~z_önm~,iaEadás _
félbenhagyása. Nem lehet az evangélium szellemét
birni önmegtaGadás gyakorlata nélkül. Hány szép if
ju lé19k korhad el később a papi pályán, mert nem
gyakorol alázatot, nem szentséglátogatást, érzék
fékezést, é,"Yakori gyónásra nem jár, röpimáktól el
szokik, a bünt ir.tani megszünik és az édes affektá
lást, mely a szeretet jellege. Azért kell mimdon
kit ahhoz szoktatni, hogy Krisztus keresztjét sa
ját szenvedésében megszeresse!

1882. November 17. Jézus fölvette alazatból a
sz;n:;edő-testet,-szeretettel nyomor~ltle;-ni,hogy
alázatos lehesseng örülök, hogy gyönge vagyok,mert
alázatos lehetek. Látod milyen kincs és gyöngy,mit
a világ tapos és fél. Dominus vJbiscum!

- 45 -



1883. Julius 6. il. Szent papok alázatosak szivük
~ilyéb61-;Iste;elé csak az al.ázat-kis"ér;tében áll
hatunk. Ha alázatosak vagyunk, nagylelküek, ret
tenthetetlerrk, lelkesek, igazi reális célokra tö
rekvők leszünk. Minden más foltozás és torz alak.

18.§.3~§.z.2.P_t.e!Q;ber_l.§.. Forrón szoretni az. Istent,
vagyis tonn~ mind.enben szent akaratát. En gorma
nikus vagyok, az első, amiben-kimutas;am ezen jog
cimon lekötelezett szerotetemet, az Isten akaratá
nak hü teljesitése legyen.

1883. ol<:1:;óber 28. Szerotni koll. ha érteni aka
;u;k: Miért?-~~-s;or;töt-kitá.;it j; a lakot? 8zo110-
mesebbé, élesGbts, behatóbtá teszi. Aki szerot, az
ért, annak szomei megnyilnak, azt nom korüli el a
dolog j6 oldala, 6rzékkel bir, észrevosz.

18Q:+.:... .:I.ULl.i~~s_3."o. Jé.z~s __t!t.2.r~b6l_ :::.alóvé~Gyok. AZ

alázat, a megvotés, a szegényséc h ár-omaz Inü lobol)ó
ja. .•• ét legnaGyobb revolució és a lo,~~győztcsebb

mozgalom e tricolé)r-ll,?tt indult Lle[(. Dux Genoralis
Christus J)ominus~ A harc mozojén állunk, ve.Lünk
azombon a tábor 8 a pénz, a tisztdet, a Gőg. I~isz

tus ereje a szegénys~g, a mogve t é s , az alázat. Imél
kül nincs értolem. Próbáld meG és tapasztalod. il.
többi fuserozás.

~8§5.:... ~riju~ 1._ Örülök, ha valamit ~z~nyeih~t~k_._
Lelkem átszo11oroül, a 87-ivem ruganyo.sst válik.1-Kinden
az enved éaeme t r:;yönCSY Gyanánt rojtok ellelkembén• .ll
szenvedés az alázat és bölcseség iskolája, hatalmas
fal törő az önzés kinai fala ellen. SzüzEmyárnt6l fo
gadom a szenvedést és hálásan cs6kolva kezét kérem.

18§5~ !oyombQr_8~ 6 , Istenem, szivemen ismét át
nyilaIt a vágy, az ébredés érzete. ~zenln~k_l~nQi_,

kell! Kül önöson g 1. mi nd en , ami a hitre és az üdvre
vonatkozik, nagyra tartok, ezen dolgokban határozott,
kemény, szurós, hegyes leszek, 2. ami mások üdvét
illetig nagyon buzgó és szemes) 3. ami engemet il-
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let~ penitens, szelid~ alázatos, szellemes. Jól
imádkozni, rnedi tálni, ébernek lenni.

18.26~~ ~1á~.!'..ciu.§.. l. Fülembe cseng prédikációim e
Gyik helye a 2z~G.~.nys!eE.őlg "Jézusom, ki Botle 
hemben szalmán feküdtél, ime én is szalmán fok··
szom, ki ott szalmán feküdtél, szeretetből értem,
ime én is szalmán fekszem, szeretetből érted. Ki
a keresztfára elterültél szeretetből értem add,
hogy én is elterüljok itt szeretetből, türelemben.
Az Te t en végtelen f'őns ége és szerelno a földi ki
csinység pólyáiban s a nyomoruság szenvedéseiben
zárva!

18.§.6.=... l.ulig.,s._l.<?., ,§,z,2.l.J.á1..ni .§-.ki?::.r.?j{__ , e e' Lohe t.e t 
len másokat er.snyekben nevelni, ha azokat a neve
lő nera gyakorolja. ],f[ort a gyakorla;\; élottel jár,
ez pedig érzékkel.

18.§.6~ .Q.k.tó.:!2.er. ~l~ 6, szivomnek egyetlen, L"yen
géd ős szellemes, teromtő és vajudó érzelmog Isien
.§.zE.r.e.tg:t..t. ó viráCso7;zál föl valamennyi érz énem és
érzékem rost jából. Elet kell nekem g nom öröm, de
élottelj. Ha fájdalom, sebaj, Ó, hi az.eri a fájdalom,

min t sziklafuró feneketlen mólyséC(bŐl vizsugarat
Rzökoltet,

18.§.7~ Ee.Qru~ 17.2- Édes Jézusom, forrón §..z~r~tle~.
Ne hab"Yj sziik körbon e) LapuLni ~ hanem nündig na[,''Yra,
tágra, ~agasra törni.

18.§.7,._ ÁP~i1i§.~. Élénk, szoros összeköttetés az
~gxh~z~al, érzelmei-? gondolati-~ kenetessége-,ben
sőségével - ez kell a papba; különben massa inars.
Jobban hisznek az e l Lennok, mint a katolikus lap
nak, s mély benyomást tesz rájuk, amit azok Lr-nak,

l8'§'7..!_ ..I.uli~s_5.!.. {éE!Y..§.o.@. az_éQ. .§.z~r~l!:!.e!:!.! Ugy sze
ret{)8 őt, oly tisztán, oly ártatlanul, hogy édes
méz, s lang"y illat tölti el mintegy koblemet. Kitá
gul szivem, do nem erőlködve, nem, hanem vágyai
kedvében, te~mészGtes kedvesen, mint a virág kelyhe.
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Ugy szeretem őt? hogy tiszta és alázatos kivánok
lenni vérem árán;; 0, mikor az a lépcsó?mely szent-
séges Szíve láúzsebéhez vezet! Mint az édes-
anyában a szerelem éltető-teJforrást t'akaaz t, az í.vc
gyümölcsének~ ugy az isteni szeretet a küzdelmes
bajvivásban és szenvedésben, a kegyelem s az irga-
lom for::-ását fakasztja tán nagyon sok lélek
szamara. Legyünk anyák, a szerolem felfogói és
gyümölcsöztetői.

18§.7~ !uilu.§.z1u§. g_2~ Rábizás az isl0E.i_ E.o.!ldvi.§.o.::::.
lé~r~, készséges engedelmesség, megindulás az Is-
ten akaratán ime erények, melyekhez gyermeki
kedély, ~gyszerü hit kell.

1887. Októbor. 15. Semmít sem várni o nem kiván-- - -.- _.~ - . _- - - - - - - .,.....,.. -..- ..........
ni, pénzt nem keresni, semmi cifrasácot, smmi
zsuzsát; csak egyet ~ Jézsom édes szellemét.

Qkló~e~ ~3~ 6, édes Jézusom~ boldogok a li~zla=

~zivüet9 vacyis telik? egészen csordultig. Az
Ur kegye teliti, nincs ~emmi ür? a gondolat is to
li q nem pöfetog gomba. En is szünt mélázással vá
gyom ezután. 0, szivtisztasáG? érintetlen báj, rez
gő zománc? lehelet, harmat, ó honnan veGyelek?

Okló~er 30~ Fölszentolésem 6. évfordulója. no
rus, ködös é-~ nap,-de -;;erőfé-;:;'yos -; szinpompás lel
kemben. E napokban étz cm D.. kogyo l em erőfeszi..i.lését,

mely sürGet és szorit, hoCY buzgó legyek, főleg az
Ur Jézus iránt? az Oltáriszentségben. S kitépném
szivcme t , Let enném az oltárra tüzn(;ik.

188.2.._J ul .iu.§. 15~ Csak az isle.!ls~e~e!e.i molecév e l
lehet hatni és alkotni. tehát inkább azt mondjuk
minél nagyobb tüzet, minél több kigyulladó lelket
a kolostorokban, hogy aztán a világ könnyebben me
legedjék.

18.§9~ ~uli~s_2§.. 1.i.§..Z,ia_ akarok lenni szent Pál
szava szerint g elegit nos Deus? ut essemus sancti
et immaculati in conepectu eius. Következőleg mí nd-
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három concupiscentiát legmélyebb gyökerében u
táloI'l és üldözöm - édes JézusoI'l, első szerelmem
félénk gyöngédségével, méltatlanságom szégyenpir
jával kivánok hozzád lépni; mindennap oltárod
hoz.

18.2.0~ .-!Pf.i])§. .f.2~ ! til?~zia~áE.9 a szüzesség véd
angyala az eucharisztiának, árszelleme az oltá
raknak •••• a liliom cimere valamennyi áldozatos
műnek.

182C~.. ..I.u].J~s_.J~ mindonro a föld hátán kész va
gyok, szivem ropes áldozatok után Iston dics6ságé
1'09 szoretnék tüzoszlop lenni az ls,iel}. _s~eE..e,1;.e.i

bori,

189'l::. _Aug~s.~h\"? .1.. Kiváló figyelemre mél tattam c.

két ',szlór61 való medi t áci ó t , Az apostoli szel
Lom Jollegoi vannak ott ki ornbor í tva, a sZ,e[;éTlység
s n Dogvetes szor';,jazáse,. lt'n, aki papokat
csak itt Doritpem osz~éimet és sziDaimat. Ime
i tt é'~" én rógi Ld eám g szegényen 8S megvo t.o t ten
a vilác.;tól nom iSffiorvo 7 esetleg félre ismorveg oz
ét dolac; rendje IJ,Z apostoli férfiuban.

18.2.9.!- ~üi3:,U§.z.!.u§.l0.:'.. /\ fődolo2, meGtudni~ mi az a
~ :::,i.}:':'ú_v,9..:t'2~? UGY élni, wint Kripztus Urunk. Sziv-

tisztaságban és a szogén;y-ségben mOg1Tettettés-ben
(poni tancia, SZG~otGt, önf'eLá.i dozáe 9 bátorság, nagy
lGlki.is2g~ buzgóság ) való hozzá-hasonulás.

19J..4.~_ f~á]Z.c.iu.§. l. Nért mássza mOG lolkünket minden
f'é I e her-nyó és csipdesi kel Lemet l enkodó s zunyog ,
azo-k a kétkodő, aggodó gondolatok, a gyöne;eségnek
r<f].Gxei? TEiért nom vágunk neki, s hacyjuk szétcsip
kedni és szétcsipetezni lolkw1ket skrupulusokkal ,
refloxiokkal, a tehetetlenség és bátortalanság faty
tyuhajtásaival? Icon, bátor, .Q.ris_s~e.E.eiettél sze
retni, egész odaadással ex toto corde et anima,viri
bus!
110ralis csak ott van igazi, ahol ilyen Lé.l.ekegé sz -
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T-e,
Üd-

annak
!

ség, intebTitás van.

,!9l4.=.. '!p!.i1.i .§. 18~ !n_c.§.ak 1:e_ akarok lenni,
ki vagy tőkém, f'or-r ásora, napsugaram, pálrnám,
vözitőmg kinek vérét iszom, kinok áldozata,
tüze, ritrausa bennem vibrál, én örük alkotóm

1.9l4.!. Ju~i~s_l~ Nincs ét léleknek o l.y rene[mánsos
kutfeje, Dint a szeretet hove. Az élet, s az énok,
S az öröm s a boldogság a s2ivből fakad. Olyan
"duz zogót", nn.n t n,z a hat a Imas forr,á:;;; Ls.kaszerrt 
györgyön, (111ZZ0,:, buzog és árad. S oly friss, mint
a tavasz s oly molog, rnint az é l ot , mí.nt a vér ... Ah9

az errt comnumo 'Po vagy '1Z én ifju:;:;ágorn, tÜZOlTJ s
gerjedelmeD j te vaGY erjCdéserp, tisztulásom;; benned
s általad ifjulok s tis~tulok mog!

s Z B N T L E L E K

1922~D~c~Jbe~~. Edcs Lelkem, DokpD az egész vi
lág csak forgács és aprózott f~, az életüm a mun-
kám ap'rózot~ fa sz~pon..f~l~al;'m, do !8_':i.!:.P7X ~ ~áQ.
e;.0g. Edes Lángom , en tuzlmado vagyok, TeGed Lrnád -
lak "fons vivus ••• i {';nis •••. ignis t" Jézus vére is
tüz, a láva, f'o Lyékoriy tüz, égő f'o Lyó , d ehá t a tüz
benno te vag-s, mint lelkiség és szeretet. Edes l án
gom, tüzem! Gyujts meg, ér~jGk, hovem , Lz z áaom SUGá
rozzék belém és belőleD. EdGS galambom, tudod, hogy
mi most az élvGzotem? Az, hOGY csókolódzom Jézuson
mal, oly édes, s tisztolettől átitatott csókkal:ak
kor, amikor a szontkelyhet iSZOD, az il lágy kis hul
lám, moly onnan felém nyulik, édes puha ajk•••••••
illatos ajk•••••• minden füszores illat és mámor
Van benne.

19E.5.:., Juli~s_l.2.., rézu.§. .e.zjy.2.~ ez í.mbé Iura , Isten
alkotta relief. En is ugy állok itt, mint szent
Pál g tremens ac stupens. eZ is olyan, mint
a Betlehem és a Keroszt. A XVII. sz-ban való
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meglátás! Ez a meglátá, Szent Margi t is "tre
oens ac stupensY s mi is•••• ! Itt tövisek kö
zé kerül, s sebes lett a sziv! a szeretet ! Ime
a lánGok a csipkebokor ertlojében••••

+ +
+

+ + +
+ +
+
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1875
1881
1882
1884

1858 október lo-én született Nyitrán
1867-75 középiskolé:ü tanulnányai t a losonci kálvi

nista gimnáziumban, a nyitrai piaristáknál,
a kalocsai jozsuitáknál és az
eszterg0mikisszemináriumban végzi.
október 31-én a Gormanicum növendéke lesz
októbor 30 papszontolése

a Eagyar Sion munkat ársa
morális és. pastorális-tanár az osztGrcomi
szenináriumban

1888 dognatanár Esztergomban
1890 kispapok sirituálisa
1892 r;:tegjelenik olső könyvo~"Iston és a világ"
1894-től kezdve rondszereson cd papi lolkigyakor-

latokat
1904 ogyetoni tanár n~dapesten

1905 decer;:tber IS-ón püspökké nevezik ki és decem
ber 21-én szonélyeson szenteli fel X.szent
Pius pápa. Karácsonykor vonul bo Székosfehér
várra

1909 a Iiagyar Tudományos Akadémia tagja
1911 juniusában indoxre kerül három munkája c

Az intellektualizmus tulhajtásai,
A modern katolicizmus~

Az Egyházi Közlöny 0b~ cikke
1916 óta erősen agitál a nagybirtok felosztása

r;:tellott a harctérről hazatértek javára
1920-1922 .NoDzotgYÜlés tagja
1927 április 2. halála az egyetemi templomban ka

pott agyvérzése után a központi szeminárium
ban.

- .. - .. -
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prohászka Összegyüjtött Munkái:

Isten és világ (Esztergom 1892)
r1isflZiós levelek

Keresztény bünbánat és bünbocsánat
Föld és ég I
Föld és ég II
Diadalmas világnézet
Elmélkedések az evangéliumról I
Elmélkedések az evangéliumról II

Élő vizek forrása
8. tlagassáGok felé
9. Világosság a sötétségben

10. Karunk lelke
ll. Kultura és terror. A társadalmi kérdés
l2. Ünnepnapok
13. Élet i géi I
14. Az elme utján
15. Hii; és ész
16. Utak és állonásak
17. Élet igéi II
IS. Élet igéi III
19. Uj elmélkedések
20. Az Ur hazáért
21. Az igazság napszámában
22. Iránytü
23. Soliloquia I
240 Soliloquia II. Élot kenyere
25. Sion hegyén

Kiegészités ~Az elöző oldal második bekezdé
séhez~ és az esztergamikisszemináriumban.
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PROHÁSZKÁRÓL SZÓLÓ TA}TULMÁNYOK- - ....... - - - ~.. - - - - - - -... ...---: ----
Schütz Antalg Prohászka pályája, mi 25 k. 1-125

és külön is Bp 1929
Horváth Sándor.O.P. g A Szontlélek hárfája ( a misz-

tik1J.sról)
Sik Sándorg Gárdonyi-Ady-Prohászka, (az íróról)
Szekfü Gyula g Három n emz od ék
Pethő Sándor~ Viharos omberöltő (Pr.tört.hivatása)
Varga László SJ.Prohászka küldetése, Kat. Szemle

10 (1958) 97-101
Belon Gellértg Az evanGéliumi ember, Vigilia 24

(1959) 14-22

+ + + + + +
+ + + +

PROHÁSZKA tWNEPSÉGEK ~ÁGYARORSZÁGON g

SZÉKESFEHÉRVÁROT~

GY6RBEN

SZEGED:

BAJA:

okt lO-én, születése századik
évfordulóján,

okt. 21.-én. A Szeminárium nö
vendékei rendez ták,

Az ecyházmegye-közi Szeminárium
növendékei rendezték.

város egyházközsége három na
pos ünnepségeel emlékezett meg
Prohászkáról.

- .. - .. - .. - .. -
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S I K s Á N D O R

a nagy magyar papköltő 70 éves

A nagyvá Lágban szétszórt magyar paptest
vérei e kis Lap soraiban emlékeznek róla, köszön
tik Őt;

Á XX.-ik század magyar élete Glig képzel
hető el a keGyesrendi AtY<2 neve, alakja nélkül.

A Trianon utáni nehéz, csilGgeteG években,
rrí.ko'r .rri nt k.i ef'Luk raaaí.r-oz tunk a cserkészcsapatok
ban? ő adta ajkunkra a biztató szótg Fiuk fel a
fejjel •••••• A táborokban az ő Himnusz-forditását
énekolvo tértünk nyugovóriól és roceel él. "RaGyoGva
fénylik már a nap" éneklése után kez-tük a mun
ká t , A magyar cserkész r:lOzcalom egyik fő szorvező

je éG mindvégig lelkes irányitója.

Az ország mindon iskolájából A Sik-Schütz
á makönyvvo'l mentek t.emp.Lomba a diákok, s talán rien
ogy közü.Iünk ezt forgatva hallotta meg előszőr az
Ur Jézus hivÓ szavát.

1889 január 20-án született Budape s t en , El
ső verseit még mint egyotemi hallgató és piarista
kispap irta. A katolikus lira Prohászka püspök lé
lekfelrázó müködése nyonán ekkor születik ujjá és
ő ennek az uj katolikus lirának egyik fő képvise
lője lesz. Lelke tele van Isten és emberszeretet...
tel s versei ennek vetületei. 1911-től 1930-ig ta
nár a budapesti piarista gimnáziuwban. Itt jelen
nek meg első versei Sik Sándor költeményei ••• (1916)
1930-tól a magyar' irodalom tanáI a szegedi Egye
temen. Együtt dolgozik Harmat Arturral és egysé...
gesitik a templomi énekek szövegét és dallamát
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A héber eredetit követve leforditja az ószövetségi
zsoltárokat. (Zsoltároskönyv 1923, ujonnan át
dolgozva 1955.)

E~~éb müvoi: Csond (1924), Sarlós Boldog
asszony (1928), Fokete Kenyér (1931), J:1agányos
Virrasztó (1937), Az Isten Fiatal (1940), Ösz
szes sersei (1941) . Kiváló himnuszforditásai a
háboru alatt jelentek mog.

Hint esztétikus jolentős irodalomtörténeti
portrékat irt Zrinyi Hiklósról, Pázmány Péterről,

Gárdonyi-,Ady-,Prohászkáró1.
S~ent istván dránája a Nemz ot i Szinház szin

padán bizonyitotta bo szinpadi képosségeit. Zrinyi
Miklósról szintén irt igon sikerült szinpadi mü
vo t , De kiváló "BáboI tornya" rnisztériunját6ka is.

Háronkötotos Esztétiká-ja a magyar és vi
lágirodaloD ezredévoinek SUIDnázásn.

Sik Sándor a kötolességtc1jesités 8S ál
dozat ernber-o is. Vállal t m.ind en f'o.l ud a to t , araí.t
Egyháza és hazája érdokében vállania koPott, a
m~i n~h~z id~kbon i~;?, ~llott a piaris~a re12dta~t~
many é l ér-o, O Et 25-lk évf'o l.yamban nogJolonu VlCl
lia felelős szerkosztőjo ís.

A Jövőért iJggódó. magyar sziv sokszor fol-fol
zokog költeményeihon. Alljon itt hefejezésül egyik
vorso, amely Da is a mi zokogásunkg

Koldusboton, törött mnnkón
Jövünk bucsut járni.
SzüzDáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táj án.
Mácyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelon,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

( Az fu1docsi MáriáhOZ)
liIarosi László
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A Z o T T H O N I A K M E G S E G I T É s E

A königstcini kongrasszuson Dr. Paulay
Károly O.Pr. számolt be a magyarországi segélyak
aióról.

Az Opera Pontjficia elnöke szenélyesen
intézte a küldenények lebonyolitását, 1956 decen
ber l-től 1957 julius l-ig 300 vagon ment ha~a.

15'57 julius l-től darabáru küldemények f'o rmá.j ában ,
Főbb tételek: 8000 pár cipő, 1000 férfi öltöny

és ruha, 520 miseruha és kelyhek. 20.000 Szentirás,
80.000 Hozsanna? 50.000 katekismus, 27 kerékpárt
sikerült szerezni lelkészek részére.

Ujabban a 1arabárukuldés csak előzetes

boviteli engedély alapJán lehetséges. 11.utók,motor
kGrékpárok részére is,

l~e.gyal'nJ'elvü hi ttankönrvet, ünakönyvet ,
Szentirást ujabban nem engednek be. Ezek otthoni
előállitását kell dősegilenűnk papirkiildés ál
tal.

Rt.;:: z;nál t~'T'uha ako í ó ,- -- - .. - - - - - - -..

P:>.:>::'vát személy küldhet privát személynek.
N. C.W. c. ?--K~·i;-o-liku.s Liga és egyéb uton is megy se
gités. Menjen isi De fvntos a koordinálás. Az
összes európai komitGk a bécsi irodának küldjék el

a rászo:r'ul'ók eimét. Wien IX. Wahringerstr 22 III.
Caritas Internationaliso

A helyes mérték a rászorultság nem a ba
ráti kör vagy ismeretség. Sokgyermekos családok, e
gyedül álló öregek legyenek előnybeil•

.!:aJ2.i_s.§.gélxe~é.§!.nél_ elsősorba a tanya
világban, diaszporában, nehéz terepen müködők jöj-
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jenek számitásba.

Qyógxs~e~atciókn~l_ az életveszélyes megbetegedé
seken és MagyarorszáGon nem kapható gyógyszereken
legyen a hangsuly. Igyg GyermekbénuláEo, TBC. Hal
lókészülék, járókészülék.

~l.QlQl.i§.z_~rl a magas vám miatt nem érde
mes küldeni.

Nem lehat küldeni, mert nom kapják rnegg
Hitoktatáshoz filmeket, diapozitivokat. Vallásos
könyv, szentképek szintén nem mennek. LeGfeljebb
c sornagban egy-ogy darab megy ol belőlük.

A használt-ruha-akció lebonyolitáRánál ku
lönösen szép és áldozatos munkát végez P. Dittrich
Imre Klagenfurtban.

+ + + + +

f::. _l''cf::GL8..Jl.. faJ~i_EilY§.é.5. ti.§:d~s~r~ 1959 - ben
adományokat voltak szivesek küldenig Anisich Jenő,

P. Rafael Marschall, Kern Károly dr.) 3zigeti Jó -
zsef, P.Kovách Ancolus, Csáky Antal dr., Vajda
Ferenc, P.Király Kelomon OFM., Halasi Imre, Tö
rök Jenő dr., Viblas 1.1. Gyula, Dobos E. SJC., a
Canisianum magyar kispapjai, P. Leppich S.J.

Amikor hálás köszönetet mondunk a kül
dött adományokért egyben kérjük a paptestvérek to
vábbi szeretetteljes támogatását. Csak a saját e
rőnkre támaszkodhatunk. ~ás anyagi forrásunk nincs.

itt
A jelen

felsoroltak
Prohászka

adományai
szám megjelenését az

tették lehetóvé.
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II I R E K

1958 december 19-én tartották Grácban a grac i

és karintiai magyar papok negyedévi rekollekció
jukat P. Lösch István lazarista atya vezetésével •

Az ausztriai magyar papok évi rekollekciója 1959
fetruár 25-27-ig lesz Bécsben? VII. Kaiserstrasse
23. ExeIzitienhaus.
Minden paptestvért szeretettel várunk !

II A Z A I H I R E K

Q.t'<2.s~ ~ó.?'~S.2.f_ 9 kalocsai érsek urnak 1958 •dec.
7-én volt pü-spöki kinevezésének 30. éves évfor
dulója.
A kalocsai papság fényeB ünnopi keretek közt üd
vözölte a főpásztort.

Dr. É!reJ.'t Jakab kanonok? szentgyörgyi c. apát?
1955~~;v~1=é;~utatta be aranyoiséjét ét kalocsai
foszékesegyházban. Az aranymisén az érsek ur is
megjelent. Az ünnepi szónok Dr. Kujáni Ferenc
érs. helynök volt.
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Kat. Magyarok Vasárnapja

1958.december 7.

MEGTALÁLTÁK A ~KARGIT-SZIGETEN

SZENT MARGIT SIRJÁT

Budapestről jelentik~ högy a Margit-szigeten
folyó ásatások során megtalál ták Árpádházi Szent
IvIargi t sirját. A jelentés eLmo nd j a , hogy a legenda
szerint Szent J\largi t holttestét a "Sz errtegyh áz'ba ,
a Boldogasszonynak oltára elébo~ a nagy oltár elé
be" temették.

Az eddigi ásatások során mindig a szentélyro
mok olőrészében ker es t ék Szent ]\.~argi t sir já,t. Nem
találták mog, Ugyanis a szentélyt a XVI. század e
lején kitoldották, hátrább került a fala. A mostani
ásatások során előkerült a Szent lJarGi t-korabeli fő

oltár alapja. A kutatóárkot erre bátrabban ne
kivezették a hajónak és a szentély legvégén rábuk -
kantak egy sirgödörre. Csont nem volt benne an-
nak idején~ 1512 táján felemelték a szent ereklyéit.
A sir Vörös burkolótéglával van kibélGlve~ a téglák
finom mintázatu cirádákkal vannak diszitve.

A nagyjelentőségü leletet egyházi és világi
szakemberek alaposan átvizsgálták. Mind a két rész
ről egyöntetüen állapitották meg: kétségtelen, hogy
Szent Margit sirja került elő.

- .. - .. -

- .. - .
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H li. L O TT A I N Kg

Az Urban jobblétre szenderültek

l. Dr. K o v á c s Alajos, piarista tanár,
házfőnök, 61. évében, 1958 , okt. 31-én,

2. P i n t é r Lajos nyug , lelkész 1958.nov.
Lo-ién Budapeet on ,

3. K o 7J á r y György teD~ődi plébános 67
é'TOS ker-ában 1958. nov. -ben Kaposvárott }

4. E i r iilltal, 1958. doc. 4-én Budapesten

6.

7.

F o h 2 r János pp. prolátus, vecsési plé
báno s 9 84 éves korában cL,cerlber lO-én,

Dr. J a n d i k József, pp. kamarás 68
éves korában december lO-én Székesfehérváron,

c z i n d r e y Endro ny. esperes plébános,
80 éves korában Olasziban decemher l4-én,

8. F r ét n k János, vaszari káplán 54
korában dec. l4-én,

éves

9. ]fL o m ro e r
ber 20-án,

10. B a r t a

Gyula budapesti lelkész decero-

István piarista atya,gimn,tanár
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57 éves korában december 22-én~

ll. Vas z a r y Kálmán nyug. lelkész 85 éves
korában 1959, jan. lü-én,

12. Dr. T a r c s a f a l v y Anaklét 0~1. 1958.
április 19-én,

13. Dr. B 6 r 6 c z Marcel Vendel cisztercita
atya, nyug. plébános, életének 75, áldozópap
ságának 50. évébon, r6vid szenvedés után Cso
pakoD.

Foglaljuk őket mementónkba
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K Ö n y v ismertetések~

Az OPUS IúYSTICI CORPORIS }rtunkaközösség ki
adásában a következő müvek jelentek meg~

l. K A r O lj I K U S HITTAlJ 9 Dogmatikai Ké
zikönyv középiskolák szwnára és magán
haffználatra. 150 oldal. A könyv két
részre oszlik. Az 1-100. oldalak válto
z a t Lan lenyomata Schütz Antal Katolikus
Hittan c. középiskolai tankönyvének. Az
Egyházról szóló rész egészen uj, és jól
sikerült. Szükségessé tette ezt az 1943
ban Gle[':jelent 1,Iystici Corporis c. Encikli
ka 9 amely a dogmatika ezen részében ha
talmas fejlődée meginditója lett.

2. KRISZTUSI ERKÖLCST10T NŐK SZ.Á1EÁRA.
Iskolai és magánhasználatra. Istag End
refalva Ottó. 2. kiadás. 140 oldal. Az
első rész felölei az Oszövet~ég örökér
vényü erkölcsi törvényét~ Isten tiz pa
rancsolatát. A második rész pedig beha
tó részletességgel tárr,ya:ija az Ujszövet 
ség erkölcsi törvényd t. A Főparancsolatot.

Nők számára rendkivül hasznos könyv.

3. B E N N E 1c É L K R I S Z T U S
Auffray-Truglytól.
135 oldal. ~ásodik kiadás. A szerző egy
szerüen és világosan tárja ~el katolikus
hitünk középponti tanítását: mit jelent
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az, hogy isteni életet hordozunk magunkban?
És hogy többi testvérinkkal szerves közös
ségben Krisztus titokzatos Testének életét
éljük? Egyesületi vezetők számára igen
alkalmas segédkönyvül szolgálhat.

4. V É G S 6 K É R D É S E K. Alois Loidl
tól."Rit és Élet" sorozat első kötete, 60
oldal.
Rövid tartalma~ A világ értelme. Az élet
eredete. Az ember származása. A történelem
értelme. Az ember a legfejlettebb állat?Van
e igazságos és jóságos Isten? Miért kell
szenvednünk? Halhatatlan a lelkünk? Lehet
séges~ hogy az Isten emberré lett? Jézus
Krisztus-Isten?

5. V A N K R I S Z T U S U N K I Tower Vil
mostól. Második kiadás uj függelékkel. Tar
tal~ml Kris3tuara vonatkozó ósforrások o Mit
mond a történelem Krisztusról? Kr. hatása
az egyesekre. Elért és honnan? Tani tása?1Ei t
mond ma? Csupán ember -o?
~iggelékben, Szemelvények költők, apostolok,
szentek, irásaiból: versek, énekek, Prohász
ka-elmélkedések.

Mindezek a müvek megrendelhetókg

P. Dr. Török Jenó S.P.

Wien,IV.

Widnerhauptstr. 82.

Österreich, Auropa.
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P r o h á s z k a

Schütz Antal

h a l á l a

1927 márc. 27-én közvetlenül a pécsi lel
kigyakorlat u t án szeles, hideg márciusi időben,

szabadban mécS pattogó szellemmel és harsány han
gon beszélt Vasvári Pál emléktáblájának leleplezé
sén3 teljes lendülettel kezdte meg másnap, hétf6n,
óriási hallgatóság előtt a pesti egyetemi férfi
konferenciákat, és egyre növekvő hallgatóság e
lőtt és egyre mélyülő hatással zavartalanul foly
tatta egés~8n péntekig, ápr. l-ig. Aznap reggel
korán kelt, előző éjjel fáradtsága és kora dacára
megt ar-t.ott a é;jjeli ima6ráját , megmisézett a I·liisz
sz i ó t ár-su'l at, kápolnájában, hol szentboszédet mon
dott~~zokásos elmélkedési és hálaadási órája után
rGndkivü l fárasztó audencia vette ke zte t ét , mely
délig t.artot t ~ u t ána gyalog f'ö.lmen t a vár-ba egy
protekciót személyesen elintézni~ ebéd után még
egy irgalmassági látogatást tett. Ilyen élőzmények

után lépett föl hat órakor a szószékre? a sekres
tyében mellesleg emlitette, hogy nem egés~en jól
érzi magát, de 1925 óta állandóan éI?zett láb
fájásának tulajdonitatta és bizott benne, hogy fe
gyelmességével urrá lesz rajtac S csakugyan,kis
sé bágyadt kezdet után belelendült témájába és vit
te magával hallgatóságát a büntudat és bünbánat
mélységeibe. Vagy husz perc után azonban ez a len
dület hirtelen megakadt, abbanmaradtak a geeztu
sok, balkarja lehanyatlott, jobbkeze görcsösen
fogta a szószék peremét, tekintete rámeredt a fó
oltárra, az Oltáriszentség helyére, és hangja, az
az élettől és bens6ségtől vibráló hang, mintha i-
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degen mélységekből jönne, tompán és rekedten hör
gött el néhány szaggatott mondatot bünbocsánat
ról, gyónásról. Borzongás futott végig a hallga
tóságon 9 a nagy számmal jelenlevő orvosok nyom
ban fölismerték a helyzetet. a püspököt balol
dali agyvérzés érte. De az ő fegYBlmezett teste
hozzá volt szokva, hogy engedelmeskedjék a lé 
leknek, és az a lélek heroikus harcot kezdett a
már más törvény alá került test ellen. Nlintha
nem tudott volna megválni attól aszószéktől,

honnan általa anuyi kegyelem áradt, hová hét
évvel előbb készűlt fölaggatni trÓfeumait. Mi
kor már többen fölsiettek a szószékre és sürget
ték, ép kezével még egyszer áldást adott hü ball
gatóira. "Benedlcat vos omnipotens Deus"9 - a
k~rülötte fáradozóknak még elrebegte az ő jelleg
zetes Gratias-át~ és azután elhallgattak e vi
lág számára azok az ajkak, melyeknél szebben és
áldásosabban magyar ajk még nem szólt.

Pillanatok alatt terjedt el a hir, hogy
Prohászka sulyasan betegen fekszik a központi sze
minárium vendégszobájában.Percek alatt óriási tö
megek lepték el a szeminárium és az egyetemi temp
lom környékét, s benn és kinn az a szomoruság
te meg a lelkeket, mely a milét si hivőket száll
ta meg, mikor Szent Páltól bucsuztak. Kemény fér
filelkek megrendülései, férfikönnyek, pa~i misere
re-k voltak a nagybeteg püspök kisérete.Es hü szol
gájána.k nsgadta az Ur azt a kegyelmet,melyet kérni
aligna mer t , csak titkon ki,ránt g megkimél te a
lassu sorvadás és elaggulás gyarlóságaitól. Vá
gyott az ő karácsonya, a másvilágban való szüle 
tése után,9 tudta, hogy "kemény és szenvedés"lesz,9
de azt is, hogy "jó lesz 9 jöjj, Ur Jézus" ( 24,
67). Mikor lefektették, csakhamar teljesen el
vesztette eszméletét, többet nem tért magához. Az
a nehány percnyi emberfölötti küzdelem ott a szó
széken ugy látszik az anticipált haláltusa volt 9
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az agyvérzés gyorsan terjedt~ éjfélkor Saly Lász
ló szemináriumi előljáró föladta neki az utvlsó
kenetet; Herzog FErenc tanár és orvosai határ
talan áldozattal és tudással gondoz ták, de a vég
zetet meg nem állithatták. Rövid haláltusa után
másnap, 13~7_á:e.rilis_2::.áQ.? a virágvasárnap előt

ti szombaton déli l óra 45 perckor Teremtőjének

visszaadta nagy lelkét.

Csodálatos stilszerüsége Isten kegyelmé
nek! Legjellegzetesebb tevékenysége közepette,
miközben hatalmas géniusza lángoló lélekkel tett
tanubizonyságot Krisztusról, mintegy Illés +üzes
szekerén ragadta őt magához ~z Ur. Megkimélte őt

a lassu rommá-válástól, melytől borzongott tüzes
fiatalossága~ ragyogón, erője teljében, az örege
dő szellem barázdái és ráncai nélkül, lángvonások
kal égett bele a kortársakba alakja, és igy fog
immár fényleni a történelem emlékezetében mindvé....
gig••••• Távol püspöki palotájától, melyet ott
honának nem tarthatott •••• szemináriumban, pap 
növendékek illetődött áhitata közepett g ott, a
honnan kiindult nagy apostoli utjára; férfiaktól
körülkönnyezve, kik szívének legbensőbb gondja és
buzgalmának koronája voltak•••• Isten ezzel is
megmut a't t.a , hogy teljessé akarta tenni életkörét
az ő alázatos, áldozatos, hü szolgájának •••

Meghalt Prohászka mikor ennek hire
ment, valóságos bücsujárás indult meg a halottas
ágyhoz. Kevesen voltak a boldogok, kik bejuthat 
tak; de legalább ott akartak lenni azon a tájon,
ott állni ama ház előtt, mely tanuja volt ~nnak az
utolsó nagy órának. Az emberáradat öz önné nőtt ,
mikor vasárnap reggel fölravatalozták abban temp
lomban, melynek szószéke föl~tt már most örökre
ott lebeg vértanu géniusza. Es mikor ápr. 4-én
délelőtt beszentelték, hogy székvárosába kisérjék
testét, kitünt, hogy Magyarország hosszu időkro

legnagyobb fiát temeti. Olyan temetést Budapest
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még nem látott. l,íintha a félnemzet lett volna tal
pon, bögy megadja utolsó kiséretét annak, aki u
tolsó leheletét és utolsó csöpp vérét neki adia •
Virágözön boritotta koporsóját és az ország leg
előkelőbbjei kisérték. De milyén virágözön szállt
rá ama láthatatlan kertekből, melyeket a kegyelem
magvaival ő ültetett tele! Soha ilyen látvány
és ekkora tömeg! És mégis soha a látványosság
külsősége oly gyökeresen nem volt kizárva, soha
oly őszinte és egyetemes megilletődöttség, soha
annyi őszinte könny l S milyen ut volt aZ,az e
gyetemi templomtól a délivasutig azon az utvona
lan, melyet ő annyiszor tett meg az ő fojedelrJi
járásával és fejedelmi szerénységével, gyalogosan,
szentelt apostoli gondoknak kiséretében! Mintha
ezek az apostoli gondok most testet öltöttek volna;
mintha megjelent volna minden kegyelem, melyet va
laha szivbe ültetett, minden életadó sz ó , mely Vél,

laha elszállt ajkáról, minden biztató tekintet,mely
valaha elővillant virágokat tükröző az eméből , min
don irgalmas részvét, me11yel valaha segitségére
vol t a száz a.l.aku nyomor-us ágriak l l1intha nri nd föl
támadt volna, hogy megadja utolsó kiséretét aty
jának!

M:ikor aztán megindul t a gyászvonc:,ton Szé
kesfehérvár felé, azokon a tájakon, melyekbe az ő

ihlete és áhitata szőtte bele eltörölhetetlenül nagy
lelkének meleg éltető moglátásait2 azok genius 10
ci ....vá .nagasztosulva megjelentek•••• községről-köz

ségre, állomásról-állomásra együtt vol t ét nép és
papjai és értelmisége, hOb7 még egyszer térarehul
va vegye lélekben áldását és kezére lehelje utols6
hálacsókját. S mikor végre hazaért, hétfő estétől

szerda reggelig 9 a temetés órájáig a iemplom zsufol
va volt a bucsut járó hivekkel, kik El. legmesszebb
községekből is eljöttek imádkozni, bucsuzni, és va
lami rendkivüli t várni•••

Teste ott nyugszik a Szentháromság-temető
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szerény sirkápolnájában. Székesfehérvár szent
földjében, mely Szent István, Szent Imre tetemét
takartaés bucsujáró helye volt századokon keresz
tül a magyarnak, ujra megfnkadt a régi szent g~c

lIfr. lzéta nincs nap, a legkeményebb tél idején
sem, hogyasirnál, melyet mindig élő virág borit,
a napnak minden órájában meg ne fordulnának ke
gyelet-leróvók, Lmád.koz ók , hálátadók a városból,
a környékből" az ország míndon tájá.ról, li tterá
tusok és szegény munkás emberek. Valamennyit a
h2la és élő kegyelet mellett az a meggyőződés hoz
za, hogy egy szent ember4ek teteméhez zarándokol
nak.

B sarok ü'ója VIII. Orbán "Caelestis HiG
rusaJ.o;~ll! kone t i.t.uc i.ó j ának és a CSC 1277.par-ának
o~oírásai iránti fiui engedolmességgel csak a tör
t(boti ;i..gazság mellett akar- tmm8ágot tenni ,mikor
Llogállapitja, hogy Prohászka halálakor szinie ple
bisci tur! Ggyetemességével és spontaneitásával tört
ki az él l'1eggyőződés, hogy meghal t a nemzetnek hosz
szu idő 6[;1:1 Lognagyo bb fia, sőt meghal t egy
sz.orrt , ,\z a bucsujárásszerü halottlátogatás,azok
e, virras;jtások az egyetemi tenplomban és a fehérvá
ri székesegyházblm, az ok c, tetera- és koporsó-érin
tések olvasókkal, szentképokkel, érmokkel,az a sok
könyörgés, mely mindjárt nemcsak érte, hanem hozzá
szállt, a szentnek szólt, és azzal a naiv, de erős

meggyőződéssel és várással párosult, hogy itt
csodának is kell történnie.

Prohászka pál;rája,
Ö. ~.T. XXV, 124 - 127.)

+ + + + +
+ + + +
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Elindulásra !

A kisebb testvérek helyet kértek Lapunk
ban. Szivesen adunk. Egy táborhoz tartozunkg a meg
hivottak seregébe. Egy a vezérünk: Jézus, az isteni
Főp~p. Egy a gondunkg a halhatatlan lelkek és a ma
gyar sors.

Egymás szivét keresik a názáreti magány-
ban, amint mi is egymás kezét fogjuk a lelkekért

való küzdelemben. Talán b. Özséb látomása ujult fel
bennük g amint a Pilis hegység magányos remete- lán
gocskáit egyesülni látta egy közös lánggá. - " Pici
ke tüz;ek a nagy magya.r éjszakában" • Legyen találko
zástok fény, vállalkozástok tüz, szeretetetek láng
tenger!

Hazai nyomokon indulnak. Az otthoni"Papi
LelkiségH is hamarosan kitermelte a "Kispapegységet".
A mostani rügyból is ki fog sarjadni a virág és gyü
mölcse a Papi Egység lesz. Hisszük, hogy az ő csen
des imádságuk és prima charitásuk sok kegyelmet esd
le nemcsak kispaptestvérekre, hanem az apostoli élet-
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ben álló nagyobb testvérekre is. Wi viszont bele
foglaljuk őket az isteni Főpap napi áldozatába,azt
kérve, hogy az előkészület éveiben minél mélyebb
gyökeret verjenek Jézus Szivében, hogy egykor eb
ből a gazdagságból juttassanak a magyar hiveknek •

Két egyéniség égisze alatt indulnak.Otto
kár püspök, a nagy spjrituális legyen vezérűk,ins

pirálójuk, tanitájuk. Szilárd testvér a csendes
példaképük. I1il1d a kettő közbenjárójuk.

Prohászka az ol tárálrtozat nagy misztiku
sa, Somogyi Szilárdnak a korai életáldozat lett
osztályrésze. Az egyik tűz; a másik a földbe hul
ló buzaszemg az alső kispap-halott az emigráció
ban. A tanitómester és az áldozat gyökeréből sar
jadjon ki az uj kispapélet és a magyar Kispapegy
ség.

Őry LrIiklós S.J.

K I S P A P E G Y S É G •
- ~ ......." - -.;. -- - - --# - - .. ,"-"", -

"Akit szeret az Isten, megfenyiti azt."Ez
áll Magyarország sorsára is. Megfenyiti az Ur a
Szüzanyának népét, pedig "megbünhődte már e nép a
multat és jövendőt". Több ma.gyar kispap volt igy
kénytelen a Hazát elhegyni, és itt, nyugaton to
vább készülni szent hivatására. Többen meg itt lép
tek már be, magyar fiatalok az"acies bene ordinátá- 1I

ba, mint növendékek.
Igen, tesivérek, vagyunk néhányan.Bár sok

félék vagyunk, egy a célunk, és egy eszmény lelke
sit minket. Szép lenne bizony, ha minden másban is
egységbe t-ömőr-ííLnénk, hogy if,'Y isteni líeste;rünknek
nagyobb kedve teljék bennünk.

Ugy gondolom, hogyakispapegység fogalmát
kissé tisztáznunk kell, mert sokan sok mindent ér
tenek rajta. Vajjon a kispapegység olyan szervezeti
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egységet jelent ~ ahol egy választott vezetőség

fogja ~gybe? és vezeti a tagságot? Nem.Hiszen kö
zös célunk fele való irányitásra és vezetésre nem
mi magunk vagyunk hiva.tottak, hanem főtisztelendő

Eló1.járóink. Hát Eikkor mi lehet akispapegység ?
Ra a régi 1940-48-as kispapegységi kiadványokat
Lapcz.zuk, ott is látjuk, hogy ismételten felvetik
a kérdé-st:; miben álljon ez az egység. Vitákon és
el1mélkedésekben, főleg P. Runya S.J. irányitása
alatt, alakult ki az általános nézetg a kispapegy
ség lényege a gyakorlati felebaráti szeretet.

Ke11-e a kispapegység mint gyakorlati
feleberáti Gzer§tet? Kell. Ei~rt? Mert ez az Is
ten akarata, és ci- mi jólfelfogott érdekünk. "Sze....
ressétek er.;ymást, mint ahogy én szerettelek ti-
-'-1 ,." (T' ~'1r) . '[.f"'" H A~e.r\:8't! ,<lan,1),1.2 - mo nd j a az dv öz i t ő , zsol-
táros pedig Isten sugallatára azt z engi g " 1~ilyen

szép és {.syönyörüséges, ha egységesek a testvérek! II

(Zsolt.132,l) Az Ur szeretetparancsát pedig nem
lehet csak ugy betölteni, hogy nem ártunk egy-
másnak. Nem, ezzel a negativlliTImal nem elégszik
meg, Ő többet, pozitiv, tevékeny szeretetet a.kar •

Nekünk is érdeb1nk, hogy kispapi sze
I'Gtetegységbe tömörül jünk. Hiszen olyan sok a ne
zéhézség, mig a közelebbi célhoz, a szenteléshez
eljutunk! Mindnyájan tapasztalhattuk, hogy ha e
gyedül vag~J.nk9 nagyori nehezünkre esik a harc , de
könnyebb lesz, ha egy társ szeretettel mellénk áll
és segit. Uert ez a felebaráti szeretetlényege,egy
más segitsége? nem pedig a szeretet hangoztatása.

Hogyan segitsünk egymásnak? Erőnk cse
kély, képességeink végesek. Igy a legalkalmasabb,
ha megkérjük azt, aki, mivel a leghatalmasabb,meg
tehet mindent, és mivel szent, meg is fogja kérése
inkre őket segitenig ez pedig az Ur Jézus! Nehezen
megy reggel az elmélkedés? Ne csak magadnak kérj
egy fohászban segítséget, hanem egyben kispaptest
véreidnek is, mert ha nem is éppen akkor, de máskor
talán éppen ugy küzd elmélkedése alatt ő is a hideg,
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a szétszó~tság vagy az álmosság ellen. Ugyszintén
a tanulmányo~<al birkozó másik kispapnak is kérj
segitő kegyelmet, ha neked nagy fejtörést okoz eby
etikai kérdés, vagy ha egyenesen a hivatásodat a
karja a nehézségekkel beláled kiölni az ellenség.
Igy mindnyájunknak sokkal könnyebb lesz a dolga.

1Mg más módja i 8 van annak, hogy egysége
sek legyünk a felebaráti szeretet szoros szálai 
val összekötve. Level ez.z.ünk egymással? Testvérek!
Ki kell kutatnunk egymás eimét, hogy melyik szemi
náriumban vagy rendházban vannak még testvérek, a
kiknek szintén nagyon jó lenne az egységbe bele 
kapcsolódni. Ha arrafelé visz esetleg az utunk? lá
tpgassuk meg egymást, ezt nem fogják a Főtisztelen

dő Előljárók sem rossz szemmel nézni,csak dicsér-
• 1nJ..

A szeretet leleményes. llég sok mód van,
hogy egymáshoz lélekben közelebb kerüljünk. Csak
példának sOL'oltam fel néhányat. Na hagyjuk, hogy
az ellenség azért. tudjon valaki t leg;lőzni közű'Lünk ,
mert magányosan harcolt, és nem arohamoszlopban
tört előre!

Gondoljunk sokat imáinkban a7 otthoni akra,
a sz~nvedében is Hazánkban kitartó kispaptes1vérek
rel.Ok igénylik talán lec:':inkább a szoretetünket.Ta
lál,juk csak meg a módo t , hogyan és miben lehetünk
nekik is segitségükre!

Folvethetné valaki a kérdéstg Hát csak ma
gyar legyen a kispapogység? Természetesen nem!Igaz,
hogy a kapcsolat a legszorosabb a nemzeten belül
lesz, de nom szabad megfeledkeznünk az Egyház egye
temes voltáról sem. Igy jusson naponként legalább
egy-egy fohász az Egyház sokféle nemzetiségü kis
papságáért is! Ők is mind testvéreink, ha osztrák,
ha német, ha olasz vagyakármilyan nemzotiségü.

It .Abcl ketten vagy hároan összejönnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük ." ( l1t. 18, 20)
igérte az advözitó • Kérjük 6t: legyen velünk, és
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adja áldását az ujraéledő kispapegység-mozgalomra.
Kérjük egyben a Szüzanyát, Magyarok Nagyasszonyát,
hogy most és mindig Szent Fia kedvében járhassunk.

Tóth István
Páznáneum

- . - . -. - . -

Prohászka római évei.

"Roma in nostris cordibus versaberis
du'l c.í.s s.í.ma,

Erisque semper omnibus parens,magíst
ra pe.,-I;ria. "

Amint e sorokat olvasom a "Gregoriana"
himnuszából, eszembe ötlenek Prohászka gimnáziu
mí évei? amikor az esztergomi szeminárium folyosó 
ján, a klasszikusokat tanulva sokszor ismételgette g

"O Roma nobilis, Orbis et Domina
Cunctarum urbium excellentissima•••
Salutem dicimus, tibi per omnia
Te benedicimus g salve per saecula".

Elbeszélések és utirajzok, 85 •
Ezen négy sor között, melyet Prohászka

annyira szeretett és az egyetemi himnusz első sora
között nagy hasonlóságot találok. Ez a hasonlóság
arra enged következtetni, hogy Róma Prohászka szivé
ben már otthon is "versabatur dulcissima", de a má
sodik sornak a jelentését g a szülőt, a nevelőt, a
hazát csak itt, Romában érezte át igazán.

Prohászkmaz isteni Gondviselés 7 évre
ide vezérelte a Collegíum Germanicum-Hungaricum
csendjébe, hogy azután majd őbelőle fejlődjék ki az,
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aki a magyar intelligenciát a liberalizmus langyos
poca~lyájából az isazi katolicizmus ut jaira ve 

zérli. Ezt a hét éyet nevezhetjük ProháE"zka rej
tett életének.

Életének ebből a szakaszából csak annyit
tudunk? amennyit a Kollegium évkönyve róla felje
gyez és amennyit az akko~ érvényben lévő szabályok
sejt~ni engednek.

Prohászka~ minden róla feltalálható fel
jegyzés szerint, minta-germanikus volt. A 8zabá
lyokat kedvvel~ szivvel, lélekkel teljesitette~nem

pedig kényzzelecletten.Ha germanicumi életét vizs
gálni akarjuk~ elég, ha végigszaladunk az akkori
regulákra, és már is elénk tárul példaképként Pro
hászka Ottokár egyónisége.

Az itteni nevelés alapjai~ a) practica
pietatis~ b) silenti~m~ - -

Az elsőhöz 9 azt hiszem~ egyik kispap
testvérernnek sincs szüksége kommentárra. Röviden
1/2 óra elmeélkedés g "Do milyen vas.Léncokka.l ~pán
tokkal szegekkel van ez a meditátió beillesztve a
jezsui ta nevelési r-end az erbe I Menjünk bárhcJVá, kel
jünk fel bár 3-kor? egynegy·ed 4-kor.... ét medi ta 
tio el nem marad." (Elbesz. és U't í r-a jz.ok ) , szent
mise, B.II. V. kisofficiuma, Le.lkjoLva.srnány , rózsa
füzér, naponta 6-szor rövid adorati.o. Ez utóbbit
kivéve semmi sincs közösen, hanem mindenkinek ma
gának kell ügyeL-li arra, hogy a napi "normát" tel
jesitse. Ha valaki egy szabályt megszegott 9 az a
lázatosság gyakorlására, szabadon megmondja a
prefektusnak, akit titoktartás kötelez mindenki i
rányában.

"Silencium ordinarium per totam diem sér
vetur" (ex regulis). Ez azt jelenti, hogy csak a
legfontosabb esetben szabad beszélni és akkor is
csak halkan. Az értelmét is hozzáteszi a fent idé
zet regula. "8ine silentio nulla arimi recollectio,
in Qua sola vi~tutes maturescunt; habetur, et con
cii sint se omnis verbi inutilis rationem reddere
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debere" •
Az eddig elmondottak képezik a Germa

nikum mevelési rendszerének alapját. A következő

legfontosabb dolog a t.anul éa, Erről is fölös
leges irnom. A tanulás;ak menni kell. Az elvgahol
a lelki élet rendben van, ott a képességekhez mér
ten a tanulmányi eredmény is jó. Prohászka mindig
kiváló eredményt ért el. A megbukás az intézetből

val" el távoli tást vonja magáva.L,
]~zzel nagyjából megismertük a Germani

kUIP 1lázirendjét. Ha valaki ezeket a szabályokat
szivvel-lélekkel tartja meg, sok örömet talál ~en

nük, Elképzelhet,jük, hogy az ifju Prohászkának, a
kinek ugy is nagy hajlama volt a szemlélődésre,

mennyi gyümölcsöt termett ez él" 7 évig tartó" si
Lent i um",

Aki ezeket a sorokat olvassa, minden
bizonnyal igy vélekedik: én nem birnám ki! Én pe
dig azt felelem rá:; ha becsülettel csinálnád, nem
csak hogy kibirnád,hanem még meg is szeretnéd. Az
ember ugyanis annyira összeforr a társakkal,mintha
egy családban lennénk • Ez csak száraz mondat az
itteni, ogymás iránti szeretet kifejezésére. Ezt
érezni kell, ahogyan, hála Istennek, érezhetjük és
élvezhetjük mi is, mai germanikusok. Mi is elmond
hatjuk a zsoltáros szavaival, ar::.elyekkel Prohász
ka is gyakran felsóhajtott "pá ros " testvérei iránt
érzett szeretetének kifejezéséreg

"Ecco, quam bonum et quam iucundum,
Habi "bare fratres in unum!"

Ezzel magyarázhat juk meg azokat a szava-
kat, melyeket Prohászka bucsuzásakor mondott az
összegyült Frati ROB si-nak ( piros testvéreknek),és
amelyek olyannyira kifejezik szeretetét minden i
ránt, ami őt Rómában körülvette.

"Kedves Társak! Számomra is megjött az
óra, melyoen ez áldott falakat és Önöket el kell
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hagynom. Hálámat, szeretetemet, ragaszkodásomat
nem fejezhetem ki gyermekdedebb s találóbb szók
kal, mint melyekkel az irás Jákob küzdelmét és
szerelmét jellemzi;, "servivit Jacob septem ennis,
et videbantur illi pL-,uci dies prae amoris magrri tu
dine". Nagy szeretetem miatt kevés napnak tünt
fel nekem e hét év. Szer tetem m~att a Szentszék,
az örökváros, a collegium iránt a t. előljárók és
önök iránt. A szeretet vonz, fölmagasztal. lIind
ez, ami önöket Rómárran környs:/',Í~. nrí nd en , ami nagy,
páratlan és örök, a szeretet ál tal a nag,yság csi
ráit fekteti önökbe is. 6 s~eressük mindezt, lel
kesen, hevü Ive , ldtartóan, hogy ne essék bel.énk
az Isten gánc sa , 2,Z ÍfjtsYli kegyelem elvonása."
(Elbesz. és UtirajzoL)

A Rómában becsülettel eltöltött '7 év
után nem csoda, hogy :EJ. Rektor D, kövotkoző szava
kat irhatta bo a Collegium évkönyvébo;,

"Huic praeclari iuveni, qui singulari rno
destia, pravitato, prudentia et morum innocentiu
sese suporioribus acquo atque a l umm.s probavit,pau
cos Collegium Germanicum paros halmit, ut vero in
moribus ita in studiis optime profoctus, dignissi
mus plane qui csteris ut exemplum ita auctoritata
praeesset, nisi adversa valitudo, qua ultima anno
afflictabatur) a l i.ud suavisset. 2

(Archiv. CoLl , Garm. El.cnchus a Iumno rum, tomus III.)

Füz ék Béla
Call. Ge:r.-Hungaricum.
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Ki tagadja, hogy szükség van az egyet
értésre közöttünk? Nem is erről van szó, hanem ar
ról a bizonyos h o g y a n - ról, amin a nagy
dolgok hajói, mint zátonyon gyalcran fennakadnak.
Hogy nagy dolgot akarunk, nom kétséges. Tehát ~

vig"yázzunk, zátony közeledikl Ji~égpedig, a mí.
emberi, közelebbről gagyar_ természetünk: sajá
tos hilJáival, büneivol.

Hadd jellemezze ezt SzéchenYi, akitől

azt hiszem, mindnyájan elfogadhatjuk a tanitást,s
kemény, szigoru, de igaz szavakat~ " Az emberi faj
ban lappangó, a magyarban pedig épen nem lappang,
haricm valami ocsmányul ki t.ürrí k az irigység és a
sültgalambra való étvágy. Eszerint mindegyik
kolompos vezér vagy egyedül saját erejére tánasz
kodó pártkalandor akar lonni. ~lnek következtében
azután nincs is a világnak olyan legkisebb féket,
rendszert sem türő, oly kevésse egysorban álló,
összetartó és igy természetesen aránylag anhoz., a
mi lehetne, olyan gyenge, olyan magán segiteni nem
tudó népe" nint a magyar." A továbbiakban lelep
lezi ezeket a kolomposokat, méghozzá legmélyebb lé
nyegükbon~ "Adót kell vetni mindarra az ábránd::ra,
ámitásra, olfacsart ötletre, agyrémro, szemfényvesz
tésro, mel Lyol oly nag'J az ámu magyar 8 züntelenül
csalja magát és csal mást."

l![árpedig mi magyarak vagyunk, s hogy rá
adásul még kispapok is, meg kell kettőznünk ébersé
günket, mert egységei akarunk és nem e g y s é 
g e s d i t , egyetértést és nem széthuzást, egy
nagy egyesült szivet és nen egoista gnómok társasá
gát, ami ugyanannak az oroszlánnak a táiott szájá
ba rohan bele, amelyik elől kétségbeesve menelcül •
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Egységet akarunk elsősorban és nem szervezetet
ami ben a lényeg8t nem a hlvaba.Lriokok , hanem az
eszme k é t k G ~3 i munkásai alkotják. Ez azt
jelenti, hogy sorainkban a vezető poziciókat~amik

Széchenyi szerilIt közvo t Len veszélyt nyuj t anak a
kevély-ségre és irigységre ~ nélkül cZl1i fogjuk~ leg
alább is addig, amig a barmonia~ szükségszerüen
mint a k ö z ö s ro u II k él gyümölcse, meg
nem születik. :EJlötte semmi esetre s em gondolhatunk
rá~ mert föltétlen zátonyra futást vonna maga u
tán, do utána sem tul f'orrt os, ~'Iert tapasztal t ve
zetők , akik mih- ismerik a dolgok csinját-binját ,
bármikor segítségünkre készen állnak.

SZEiminaristák va{:'''Yunk, de egy év~ vagy két
év mulva azt vesszük észre, hogy a felelősség tel
jes sulyával v áLl.unkr a nehezedik g papok vagyunk
márooo.

Erre figyelmeztetnek otthoni Testvéreink Jo
velei o "limig a szemináriumban az t Lsondolja az em
ber, hogy az Ul' szőlő,iében rm.ndenk.i zélus és a kö
vér jét, a választott gctboná.,ját ad j3, az oltárra, ad
dig kint már máskéljen értékeL IH az eGész nézetét ,
véleményét és gondolkozását, és csak szent fohá
szokban tör elő~ Istenen, csak szent papokat küldj
szőlődbe, csak S'7;ont munkások vegyék kezükbe ezt a
szent ügyet. Szünt pásztor.okat küldj Uram! akik le
geltetik is ct nyájat? nemcsak él gyapját 8zedik, ••• 1l

A megszokott frázisok helyett elsősorban konkrét
gyakorlati kérdésekkel kell foglalkoznunk, bennük
otthonosan mozügnunk, mert hiszen ez losz élotte
rünk. Az egyet.emről inkább a teoretikus dolgokat
hozzuk magunkkal. A akorlati problémákat legjob
ban a szemináriumban és fiatal paptost.véreink ta
pasztalataiból ismerhetjük meg? s ezeket a mi Kis-
papközösségünkben nevezhetjük talán munkaközös-
ségünkben is szétboncolgetjuk, darabokra szed-
jük, feldolgozzuk••

Más kérdés, de szervesen idetartozik az, hogy
vajjon csak emigráns kispapok, vagy otthoniak is
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hogy
gon

csak

alkossák közösségünket. Egyelőre csak ugy,
fokozottabban imádkozzunk értük. Vagy ugy
doljuk, hogy a következő kis levélrészlet
a cimzettnek szól? :

"l![ost történt egy doLog, Kilenc egy-két
éves pap kiesett a nagy munkából. Üdülőbe kény
szerültek. Kit tiz hónapra, kit tiz évre,
öt évre stb. irtak ki. Imádkozzatok, hogy az
Istentől rájukmért megpróbáltatást türelemmel és
keresztény lelkülettel viseljék el".

Ora et labora! Imádkoznunk és dolgoz
rnr.k kell! A munka igen szépnek igérkező csiráját
köszöntjük az uj "Pázmániták"-ban. Hisszük, nem
a széthuzást, szétszakadást, hanem a Papi Egysé~

bilön rovatával együtt a szeretetet és össze
tartást fogja eredményezni.

A Papi Egység külön rovata mindnyájunk
szamara készen áll. Leirhatja benne gondolatát bár
ki: legyen az Rómában, Bécsben, ]l[ödlingben, Inns
bruckban, stb.

Örülünk az addigi egységes szellemnek, a
római, béc.si, mődlingi és innsbrucki testvéreink
egYGsülésre való sürgetését, ami a fentiek alapján
mOC"'lalósi tható lesz, ellenkező esetben, ismét Szé~·

chányi szavaival élve: tlEagamagát emésztő, hius8b
tól szétbontott, féregrágta magán segiteni és se
halni, se élni nem tudó nyomoz-ék váz" I eaz Krisztus
katonáinak különben hóditásra rendelt jövendő sere
geg a jelen kispapsága.

Deák István
Canisianum.

- .0 - •• - •• - .. -
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P r o h á s z k a md.rrt kispap

(Lelki feljegyzései alapján.)

1875. október 31. A késő délutáni szür
kületben egy idegen ifju áll a Germanicum kapuja e
lőtt. Be is menne, hisz azért jött s de valami mé
gis v.ís szat ar-t j.a, Töpreng! "Bemenjek?" Kérdezi is
métel ten. "Honnan IDeritsem azt a hősi lolke-\;711ert
hisz oz azon ház, hová hét évre temetnek, hol csak
salátát esznek és olajat isznak, hol polentával
lakmároznak és s av any.i, tott ol a.ibogyőkban duskálnak.
Ez az a ház, hol facipőben járnak, hol vagy meghel
nak vagy r:1Ggbolondulnak". Ilym-, gondolatok kavarog
nak a hosszu vitáI kiLlerült agyban. Tudja azonban,
hogy ezek 088,k a képzelet tarka pillangói, amiket
erővel üz ol mag át ó L, "De félre sovány r-émck , rám
uszi t itt titoket a pinguis Jllinerva; itt terem a ba
bér, máshol más koszoru. Oly bizaloLlmal jöttem ide,
hogy azt se gondoltam, mi lesz itt majd velem. Nem
bánatosan, nem félénken, hanem örömmel fogtam a
csengetyii huz6,ját? ider;eimen 2, felhevült vágy s a
lázas ércloklé5déB ví.Ll enyf'o.l.yama futot-li §gig, karom
megrándul t, a csengetyii szól t, a anrí.rrt jöttem,ugy
léptem át a küszöbön 9 ké tkedés , gyanr;;,kodás nélküL ••
gyer!!!.ekn2..k.j_~t.te!;l1-.d..~'

Prohászka mögött ezzel bezárult a vi
lágkapuja. Megnyilt azonban a tudomány és a lelkié
let titokzatos ajtaja, ami egy egészen sajátos és
gazdag életet, a világénál számára sokkal szebbet
tárt fel előtte. 6 ezután már ama boldog emberek
sorába tartozik, " akik szivükben elhatározták, hogy
a könnyek völgyén át felmennek a kitüzött helyre."
(83.Zs.) Előtte tisztán lebeg a cél; az Istennek
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való teljes önátadás. A sz emí nár-Lurn arra való
számára, hO~7 ezt a nagy ~eladatot segitse megva
lósi t arii. "En kész vagyok mindenre Istenért". 
jegyzi lelkinaplójába. Odaadom,ha kell életemet.
Ha pedig ez az elhatározásom őszinte,akkor minden
más mellékes s könnyü. Tehát Istennek tetszeni ez
a célom; ezért el a bünnel. Büneimet ő sz i nt én bá
nom, s hogy eltöröljem nyomaikat s biztositsam ma
gam azokba való visszaesés ellen, megragadok min
den alkalmat, mely elégtételnek beillik. Vigyázok,
hogy ne tulozzak, mert nem sanyargatni magamat jöt
tem ide; erőim a legnagyobb célra. irányozvák, de
a k~lln határok közt őszintén megvetem vágyaimat,
kényeiI:lOt: kedvtelenségemet s testemet." A legna
gyobb Cél pedig nála ez, amit egyik lelkigyakorla
téiban fogalmazott meg raagának a "Meggondol tam 6 az
Ur_al?.o.~tp)iin~k_v!lQ.s~t..i. kü'l.d , mire? amire ő jött
végtelen szeretetben, végtelen irgalomban, minden
hatósága teljes fölhasználásával. Amit szent, lán
goló , szerető,ep.edő, jótevő szive akart, azt a
kar ja általam is. Tehát? valamint ő reám ruházza
külJoté8ét, ugy magamra kell öltenem érzelmeit, az
ő szándékát, az ő buzgalmát , az ő szelid alázatos
az er-ot s't é t , "
El Ezzel már meg is jelölte magának a mun-
kát, amit a készületi évek alatt el kell végeznie.A
lakulás, hasonulás, majd ~g~esülé~ Jé~u~s~l~."Aki a
Collegiumba jön, hasonulnia kell."

A szivében kitüzött helyre, hogy minél
biztosabban és ~7orsabban eljuthasson, !tadla__m~
~t_ teljesen ~l~llá~óinak~Különösen nagy bizalo~

mal van spiritualisa irúnt,amit elengedhetetlennek
tart a fejlődésre nézve." •••• teljes bizalom az
aLumnuaok részéről, ••••.s minél eláhaladottabbak
az ifjak, annál nagyobb mérvü a bizalom!"

Zaj, lá~ma nem kedvező talaj a lélek ki
bontakozásához. Ezért burkolta magát a silentium ha
E.itu§..áE.a~nert tudta, hogy" •••• a kolosto;:"okcsendje
a lélek benső szavának ébredése. Némileg ama régi
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puszták pótléka, melyekben a legnagyobb B legfér
fiasabb erény született•••• A csend békéltetóen
és szendén hat a szivre, kifejleszti a szivnek,
a léleknek sajátos gondolatait és érzelmeit, s ha
van sajátos gondolata és érzelme a léleknek,akkor
nem kapkod folyton násé után, nem érez unalmat a
magányban. A csend időt ha,gy a gondolat meggyöke
rezésére és a jó föliét s az isteni sugallat ter
mékeny s erőteljes életbeléptetésére." Az exerci
ciumok csendjében találja meg életének, hivatásá
nak értel~ét és lényegét, ami nem más, mint ~zQl~

gálilt~ "En más nom vagyok, mint az Ur szolgája,
mást tennem nom szabad, mint Istenemot szolgálni~

s bár minden cselekodoternben oz öntudatot birnám,
szállnék, repülnék. • •• A szolga édesen hordozza
Urát ••• -Tó 2,7, Urnak szóIgáIni , jó mindig mindont
reá vd az ony'i t ani. Jó vole mí.ndi.g összeköttetésben
lenni és semminek magát ugy átengedni, hogy t6le
idegenedjünk." Ezt a g9ndolatot hordozza szivében,
ez lenditi, emoli nehéz és akadályokkal toli nap
jaiban.

Ki kételkedik abban, hogy Prohászka
lángész volt? Senki! Ő ilyen nagy szellemi tehet
sége mellett sem tette át a fásulyt a tudomány á
polására. liA "buzgó, lolkes törekvés, nem a sz őr-a ,
nem a ~udásra, hanem §.ajAt ge.B:s~eQ.t.9..1~.sg,nlg.'.§.ll Ezt
vette O örökségbö Szent Ignáctól fiain keresztül.
aki"óinden törekvést, bármily szerteszéjjel huzó
volt is, azon egyetlen gondolatnak vetette alá,
hogy csak az öntökéletesedés, az Isten szeretete a
szivben érdemel munkát, fáradaImat, áldozatot,min
den egyéb pedig csak annyiban, amennyiben rá visz
szahathat•••• azért, aki hatni vágyik, aki hivatá
sának megfelelni vágyik, annak mindenképen töre
kedni kell,hogy az Isten kegyelmét magára levonja."
Az Isten kegyelmének pedig mi áll leginkább ellen?
.A kevélység, hiuság, a bűn, Ezért üldözi magában a
természetünknek annyira megfelelő hiuságot,öJlli ke
véllyé teheti az embert, ezért óvakodik annyira a
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bün t ó.L, "Kü'Lönösen , mi becsm tetésemet, tisztel
tetéRemet s a gerjedő s ingó s változékony szel 
lők gyanánt jelentkező hangülatokat, a gyengélke
dó s kéllY(~s figyelmet 9 melyet mástól személyem i
ránt kivánok? illeti, mindazt valamint utálom s
megvetem, ugy kiirtását is őszinte akarattal fel
f'og i m, II "Fölkel i;E;11l magamban töbl)ször ez érzolmet g

amely Gyűlöletes előttem az atyagyilkosság és a
tehetotlenségében olvadó paráznaság és tiszta,
sz ep'l ó t el en lelkek mérgezése, oly gyülöletes vagy
eléttem hii.n és kisértet i Ji bocsánatos bün is ret
tenetes és borzasztó, ••• rettenetes haraggal és
kí méLe t Ler; Lé l ekkeI kell minden bün iránt visel 
tetilorn ••• Bűnbánat.•• ir::csalom••• g;yülölni és sir
ni!" Ilyen kemény és következetes munkának, amit
Pr-oh áazka végzett lelke fejlődóse érdekében meg
is voll; az eredménye. Szentelése előtti napokban
ezt oLvaaauk feljegyzésoi közöt-i.; ~ "Tisztában van
nund en , néha-néha átvom...._ LeLkemcn valami sötét
árnyék, do én nem figyelek rá~ én s z e n t
és t i s Y~ t a vagyok••• c en nyugod t v agyok ,
nincs e emnrí lelkemen, mindent meggyóntaJ'} ••• bol
dog vagyok•••• nem mostani felhevülés müve ez, ha
nem régi emlékezet eLó t iinérie , II Valal:i könnyen azt
gondolná, hogy Prohászka talán azért tudott ilyen
magasra jutni már kispap k i r ában , mert nem vol tak
nehézsG2,'ei, amikkel harcolnia kellett. Hogy ez nem
igy vol t, , hivjuk Őt t anunak, :B'iatal IJ!:1p korában
pedig igy gondol vissza teolócus éveire. "Az első

években nagy teher nehezedett lelkemre s elfojtá az
ifju kedvet •••• de a szenvedés alatt nem satnyultam
el, do tanul tam türni és ismerrlÍ az emberi szivet ,
megfigyelni mozzanatait." A ker.,e.§.zlel nem vetet
te ol magától, hanem megszerette. "Becsüljük e vi
lághatalmat, mely oly nagy titkot rajt; mert titkos
és rejtélyes az, hogy a kereszt, mely a világ előtt

balgatagság, ugyannak hóditója lőn."

Hideg és sötét napjaiban az ~l~élk~dis_

tüzéhez siet, hogy fényt és meleget öntsön ismét



lelkébe. "A meditatio a mi kemencénk , arra való,
hogy rnelegedjűnk." Valóban, ő áttüzesitette,meg
forrósitotta lelkét, ugy annyira, hogy egy nemzet
érezte annak éltető melegét. Megpróbálta tehát őt

az Ur, de a halálnak nem engedte. Hűségéért meg
kapja Tőle a Jutalmat, azt a nagy békét, amit e
gész éleién keresztűl magában hordott és árasztott.

Az Ur szent megnyugvást öntött lelkembe,
hogy reá vetve biEalBamat megnyugodjam oly hosszu
fCivises ut után, mely megszaggatott és megvisel t. "
Felhős iráiban az Oltáriszentségben rejtőzködő

Meaterhez ment, hogy-nála ;egpi~njen. Schütz Antal
emliti, hogy már kispap korában kezdte el csütör 
tökéjjeli adorátióit. Nikodémus módjára éjjel ke
reste fel az Urat, akinek mindent elmondott, aki
őt révbo segitette. "Ismét 11 kikötőbe ha~óztaI:1,

csendesen megpihenek, édesen megnyugszom. O,kedves
Jézuson, lángoló szivvel karollak át téged,véredbe
mártom lelkomot, hogy termékeny talaja legyen a
szeretetnek, hogy bfQmölcsöt hozzon édeset és tet 
szőt neked!"

Ilyen szerető szivvel készül Prohászka a
nagy napra, a .E.aJ2.s.~".eQ.t.Ql.2.s,E.G~ Már a napokat is
számolja, mint a gyermek karácsony előtt. "leég 49
nap, és pap vagyok. Szent, hü férf j l Használj föl
mindent, hogy a hitnek embere légy, az imában, a
gondolatmenetben? a szemléletben, a véleménycseré 
ben .Amily szerény, époly érdekes társalgó, vigyáz
Va a szivre és érzelemre. " Meg"illetődve gondol ar
ra, hogy pap lesz. !lÓ, ha valaha halhatatlan lelkek
re lesz irányozva munkásságom, tanitva~ intve, oktat
va, mily hivatás!" Hogy minél szabadabb szivet ad
hasson át Istennek a szentelésben, igyekszik minden
től magát megfosztani. "Lomondana mindenről, mi na
gyot, dicsőt, féltűnőt mond, ez az evangélium és a
jelen körűlmények követelése. Hivatal, rang, kitünte
tés, értetek a legelső fellépéstől és a papi rendbe
való belépéstál egy tapodtat sem mozdulok... Szent
és egyszerű pap!" Egy pillanatig sem szűnik meg
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dolgozni lelke nemesitésén. A szentelés előtt pár
nappal is ezt hajtogatja egy:rGg" Erősen kell hoz
záfognom e nagy mühöz, nem kimélve határozottan
semmit? mi akadályoz? mert egyszer élek, egyszer
vagyok? és mindon perc gyors. Mindent visszaviszek
a .§.z.§.D.imis.§.r.Q. ,maly forrásom lesz mindenre. Ek
kép az ima emberének kell lennem, és belső életet
élnom? hogy Jézus érzelmeit magamra öltsem és a
haldokló érzelmeivel áldozzak, a szórakozást ke
rülvo? a szobát őrizve, szerényen kint, vigyázva
beszélek? előre megfontolva; a breviárium és ado
ratio jól, a törodelmet keltve és az alázatot ma
gamban~ Jézusért fáradnom kell? dolgoznom,ezt ne
felejtsem 9 a test bestia, II Ji ez orrt.eLé s előtti na
pon ezeket vési nap'Lőj ába , Egész nap s i.rnék , n1i
dőn az Ur mé I tatására és nyomoromra gondolok, ma·
gasztalnám ót étz egész viláC; előtt••• eJ, mily fön
séges és csodálatos és na@~lelkü9 bár szeretnélek,
bár véroznék érted! De erős hatáTozatom mindennel
szcmkőzt i; Deus meus •••• és minden lépten-nyomon
vigyúzz! Jézussal hOZÓI'l áldozatomat, de egyszer 
smind az egyházzal, minden szent papjával~ a szen
tekkol és angyalokkal ••••• Accodamus cum fidQciét
ad thronum gratiae."

Végre eljött a v áart nap, .Q:. ~z.2.nielé~ Q..a,R
ia_o Szent lilldrás apostol ünnepén lép az oltárhoz ,
hogy kimondja az örök "adswn"-ot, amire Krisztus
helyett a püspök felol a kézföltétel által. Hogy
mit jelentott ez a nap Prohászka számára, mondja el
nekünk őmaga. 1881 .okt.30. 1/2 7-10-ig pappá szen
toltettom. Jézus, csókolom lábaidat földre terülve,
csókolom kezeidet, e szentel t l<:Gzeket, szivemben á
radozik ét boldogság, szemeim könnyekben usznak,lol
kem lTIegszünik magának élni, mert szeretg szivem tá
gul. 6, hü barátom, kebleden pihenek, ne folyjanak
e percek••• ne muljék az id6~ hisz boldogabbat nem
lelek, hisz magamnak ez utolsó kedves örömöm. .Az
isteni kegyelem ékesitse lelkemet és őrizze meg
szivemet a szent szeretetben. Trinita dei Monti ál-
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dott emlékü hely, melyre meghajlott az ég és le
nézett a mennyei udvaro Nem akarok pihenni, alud
ni, nehogy elmulasszam ez időt."

Jordanits Zoltán
Canisianum.

+ + + + + + + + +

Emlékezés Somogyi Szilárdra •

1932 maJ. 2-án született S~egedGn. Apja a
filozófia professzora a szegedi egyetemen. Szi
lárd apjától örökölte a rá annyira jellemző filo
zófiai hajlandóségot és elvekben való gondolkodást.
Egy jellemző esetet ő maga mesélt ol erről. Kis
gimnazista korában az egyik vakáoió után az iroda
lom-tanár érdoklődött a gyerpekektő1,ki mit olva
sott a szünidőben? Egyesek "A Pál·-utoai fiukat ",
mások a "Grand kapitány gyerekeit" stb. Szilárd
"Arisztótelesz metafiziká,ját " olvasta. A gimnázium
ban kongreganiste. és cserkész volt. Mikor választa
nia kellett a kettő között, a kongregáció mellett
döntött.

lliya!á~á~a~ kialakulásáról igy ir vissza
emlékezéseibén~ Hivatásom számára igen előnyős ter
mészetes alapot jelentett a családunkban uralkodó
mély vallásos szellem. Hetedik gimnazista koromban
egyre sürübben jártam be a szegedi jezsuita rend 
házba, mini3tráltam és érintkeztom a rendtagokkal •
Számomra különösen megnyerő volt az állandó termé 
szetfölötti beállitottságuk és lelki vídámságuk.
1948 novemberében nagyon megragadott az atyáknak és
testvéreknek a természetfö1öttíségben gyökerező vi
dámsága és e~Jkedvüsége, amellyel a szegedi ház
e1vételét fogadták. Öntudatosodásom korától kedzve
mindig, de különösen 16-17 éves koromban természetem-

- 18 -



nél fOb~a von70ódtam a nagY8~erüség felé, keres
tem is ezt mindenben. Végül egyszer a kegyelem ha
tása alatt rádöbbentem, hogy nincs a világon nagy
szerübb doloe, mint egész lényemet odadobni nagy
lelküGn~ Suscipe Domine ••• Ezt a nagylelküséeet a
Társas:igban láttam meg."

Nagy szavakat kimondani könnyü,de nem
könnyü valóra váltani. Kű'l önőaen nem akkor, ha o
lyan kemény helytállást követelő életkeretben kell
a mogvu Losu.l ás t munká.Ln i , mí.rrt amilyenben Sz;i..lárd
0ak ip, réSLJo volt. A nehézsógeK 970 egészségével
kc~dődtek. Nem egys'Z,er á\Ioft- a-sulyos lelki erő
lJré:bo előtt o h.i ába L'ng3.s~kodik Ő e a.sményéhes , az
eS7.f11óí1Y hagyj? el őt, mert lsméteJ ten el:íadódó e
gés~spgi kriz l ac.i rn.a t t nem tud. s'3erzetec-közösség
ben él111. "I\Undig. t'utot tam az Isten szekere után,
mind.ig 'l ernar-adt am róla, de iT,Jgí,l wégi.s nri r-den jó
ra f'ordu I LII mondotta egyszer egészségi krt zr s eI
jellemzésére. "\ az er-ze t ear-endek magyarorsz3.<S'i be
tiltása után legalább é1 papságot ib'yekszik olérni
az egyik egyházmG~yoi szeminárjwnba~. Két év mlll
va i"tt is elórl a vol t, szerzetesel<-.r61 gondoskodó ál
lami kéz, el kell hagynia a szeL1iDá:::'iumot. Szeretne
legalább valamit tahulni, 2.mi hivatásában is hasz
nára lohot. Az egyetem1'8 Dem jó káder. A pedagóciai
főiskolán is csak az orosz szakra veszik föl.Becsü
lettel elvégezte ezt is. Igy lett általános iskolai
orosz tanár. Olyan jól mogtanult oroszul, hogy ké
sőbb nyugaton, Belgiumba nCDetelo olőtt é1 nagyon
drága wagyar-francia szótár helyett a szinte fillé
rekért kapható orosz-francia s~ótárt vette meg.Ép
pon olyan jól tudta használr-i, mlnt a magyar-fran
ciát. A főiskol& harmadik éve ~ár gyakorló év.Ki
helyeik Szódre (kis falu Budapest és Vác között )
álta~ános iskolai orosz tanárnak. Szilárd továbbra
is Pesten lakott és vonaton járt munkahelyére. Csak
igy tudta biztositani, hogy rendszeresen járhasson
templomba. Igen nagy megerőltetést jelentett neki
ez a tanárkodás. Különösen azért, mert az iskola
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az állomástól 4 km távolságra vol t és ezt napjá
ban kétsz.er kellett megtennie. Hetenkint kétszer
délután is dolga vol t az iskolában. Caak este ért
haza és akkor még hátra völtak a dolgozatjavitá
sok, a készülés a másnapi órákra. A sok munka, a
reggeli biciklizések a kegyetlen j-anuári hidegben,
aláásták egészségét. Betegszabadságot kért.A tü
dején volt kisebb elváltozás. Egy hónap alatt
rendbejött. Egész,ségére való hivatkozással kérte
a ped~gógus-állásból való elbocsájtását. Munkája
közben meggyőződött, hogy körülményei között el
kerülhetetlen a nyilt összeütközés tulajdon vi
lágnézete és az erőszakosan követelt novelési
módszerek között. Elbocsátása után ujra az fog
lalkoztatja j hogyan lehetne minél olőbb pap, hi
szen a kényszAru kitérő alatt az Egyház és önmaga
előtt is szelzetes ma~adt. Igy telik el az 1956
os esztondő.

Külföldro jutása nagyon kalandos volt
és szervezetét nagyon igénybe vette. "Nagy-ot fohász
kodtam az utmenti Szüz-anyához irja s/lökésé
ről és átugrottam az országut-árkút a hóval
vastagon boritott szántóföldek felé. Futottam, a
hogy csak birtamo A futás egyre nehezebb lett. Lá
baim mintha ólomb61 leGtek volna, alig akartak en
gedelmeskedni. Az irgalmatj.p,n délutáni bicikli tu 
r ában nagyon kimorültok. Neo sokkal a cél előtt

ijeszto dolgot tapasztaltamg lábaim egyszerüen föl
mondták a szolgálatot. A következő lépésnéj elvá
gódtam a hóban. Soha életemben nem éreztem ilyen
végsőkig elcsigázott fáradtságot ". Isten segit 
ségével végül is Bécsbe jutott és ott utlevelet
szerzett. Irány g Belgium, a loveni filozófián év
végére befejezze a nagyjából már elvégzett sko
lasztikus filozófiát •••• Nem gondolta, hogy csak
hamar az életét fogja befejezni.

A r-oeez í.ndu.La-tu szarkomát egy teljes évig
nem ismerték fel. Sorra járta a környék specialis
táit. Mindenütt sok biztatást kapott, de a javasolt
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gyógymódok eredménytelenek mazcadt ak, Sokat szen
vedett az erős lábfájás miatt. A kórházban már
nem lehetett sugárkezeléssel segiteni a különféle
áttételekkel kiterjedt betegségen. Több~mint négy
hónapos kórházi szenvedését amely alatt a szó
igazi értelmében csonttá és bőrré soványodott~ o
lyan türelemmel és belső derüvel viselte~ hogy az
orvosai többször mondták. nem értik~ hogyan lehet
ilyen nyugodt. A küzdelem valójában nem hiányzott.
Az utolsó este is behivta az ápolónővért nagyfaku
idegfeszültsége miatt. Nem tudott aludni~ nem ka
pott levegőt. A szervezet birkózott, de a lelke
nyugod G volt. Miót.a megtudta , hogy nem fog meggyó
[:,-yulni, él rá jellomző megfontoltsággal nyugodtan,
nyagyLeLküon , ráállitotta magát az uj vágányra. Azt
js rnondtag ugy sZGrotnék még élni~ hogy lássam~ho

gyan alakul a világ sorsa. De természetesnek vette,
ha neki irott levelekben kérték, hogy valamilyen
szándékfirt l'majd" járjon közbe. Csupán akkor
nevetott , látta a levélből, hogy 11 lovéliró
jobban mer; van hatódva sor-aát ó'l , Húnt Ő oaga.
"már majdncm sz en t t é avat.nak itt engemet"

1958 .jun , l3--án, Jézus Szive ünnepén
este még jó volt a k0zérzeto. ~jjel II óra oldtt
bohivta 8.7, ápolónővért, rosszul érzi magát. Hiv
ják az o.rvc s t ~ majd a szomszéd szobában virrasztó
pátert. A feszületét kérte, megcsókolta, majd azt
mondjag II le mien ", az enyémet, az én kereszte-
mot. Kezébe adtá~. Megcsókolta, utóljára. Be-
teljesedett utolsó kivánsága~ amelyet pár héttel
azelőtt könnyek között kért. hogy saját feszületé
vel kezében szeretno meghalni.

Ahogy élt, ugy halt meg. Nagylelküen,
nyugodtan, Istenbehorgonyzottan.

András Imre S. J.

Innsbruck
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ff P a z m a n i t á k fl

Bécsbon 1958 decomber lS-én jelent

meg a Pazmaneum növendékoinek időszaki értesitó

je.

Nagy szeretetta.l üdvözöljük a ]'~agyar

Pa~i Egység Dovében ezt a tartalmas lapot és

a jó Isten sok kegyelmét kérjük a további munká

hoz.

Legyen csakugyan a magyar papnevelés

külföldi fáklyahordozója és bölcsője az igazi

magyar papi lelkiségnek.

.. - ..
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Pr-oh.áaz ka mí.n t k í spap

András Imre S.J. g

Emlékezés Somogyi Szilárdra
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