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[ftunk a földi élet orszagan keresztül a dolgok és ese
mények sorfala közt visz végig. Emberek és 
tárgyak, hősök és kincsek, küszködők és épülő 
házak, letörtek és romok, koldusok és rongyok 

között haladnak az utolsó lépés és utolsó sóhajtás felé. Földi utunkon 
nagy érdekünk, hogya dolgokat kellőkép tudjuk értékelni. Hogy a 
hőst kellő tiszteletlel illessük, agyémántot megbecsüljük, hogya csaló és 
rabló csapdáit kikerüljük és az aranynál is drágább időt ne fecséreljük a 

szemét és piszok szolgálatára. 
A lelkiéletben és a vallásosság istenszolgálatában még fontosabb ez 

az érték isme. Az Eg számára teremtett ember, ha nem húzzák le a sárba 
a bűnök koloncai, természeténél fogva lelkesedik minden iránt, ami a lelki
ség vonásait viseli magán. Ebben a magasbatörő és a kegyelem fényében 
tündöklő lelket a föld bűnös sártengere fölött tartó munkában, már az 

első év után is igen bevált segítőnek bizonyult az 

[ftunk folyóirat. A krisztusi világnézet egész világát felölelő tárgyköre, 
józan és a rendkívüliektől távolmaradó iránya, szigorúan katolikus ============ és egyházias mérővesszeje elismerést és becsülést szereztek minden 
körben. Régi olvasóink hűséggel sorakoztak föl mellénk az új év-

folyamban is, sőt újak is sereglettek hozzánk. Azt szeretnők azonban, ha ebben az évben gár
dánk legalábbis megkétszereződne. Ez azonban nem mitőlünk függ, hanem Olvasóink/ó!. Módja 
pedig az, ha mindenikük legalább egy új előfizetőt nyer meg az U tu n k számára. 

BLAZOVICH JÁKÓ 
bencés igazgató. Ottó király neve
lésének vezetője 

A LEGFÁJÓBB VÁLSÁG 
című művével (ára 1 P 50. díszkötésben 2 P 70) nagy feltűnést keltett. 
Munkája a keresztény családapák és családanyák lelkiolvasmánya lett. 
A család válságának és tagjai kötelezettségeinek társadalomrengető igaz
ságairólolyan finoman. érdekesen. az intelligens embert megfogóan írt. 
hogy írását élvezetessége miatt nem tudja letenni az ember. 

E héten megjelenő könyve más oldalról mutatja be a szerzőnek 
páratlan írói finomságát és eszmegazdag gondolatvilágát. 

A CSEND MÉLYSÉGEIBŐL 
eimen aszkétikus tárgyu munkája kerül a könyvpiacra. Prohászka szipor
kázó szelleme és lendülete. J. Klug érdekessége. Plus szárnyalása. Charles 
mélysége egyesül e műben; de ezenfelül a magyar lélek nyugodt bölcse
sége és színpompás stílusa foglalja egybe kiválóságait. 

A 160 oldalas munka ára P. 2'SO 
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II. évfolyam, 1. szám. Utunk 1935. szeptember 15 . 

.Il Dli reDlényünk 

Mint egy modern riporter, olyan 
közvetlenül, könnyedén és szemlél
tetően írta le Szent Máté evangé
lista Urunk színváltozásának le
folyását. Szent Pétertől kapta hozzá 
az adatokat, aki pedig szereplője, 
szemtől-szembe való szemlélője volt 
ennek az esetnek. 

" ... Jézus maga mellé vevé 
Pétert és Jakabot és Jánost. ennek 
testvérét és fölvivé őket külön egy 
magas hegyre. És elváltozék sziné
ben előttük. És orcája fénylik vala, 
mint a nap, ruhái pedig fehérek 
lőnek mint a hó. És ime, megjele
nének nékik Mózes és Illés, beszél
getvén vele. Megszólalván pedig 
Péter, mondá Jézusnak: Uram! jó 
nekünk itt lennünk . .. " (Máté 17. 
1-1.) 

Tizenkilenc századon keresztül 
százezrek és milliók olvasták e 
sorokat. Nem azzal az esemény
éhséggel falták befűit, amely c:;ak 
érdekességet, a mindennapi élet 
taposómaimából kiütköző szenzá
ciókat akar. ők mintát kerestek 
benne, melynek vonásait, szineit 
kialakíthatják életük Isten égi fo
kára készülő képükben. Az i m á d
k o z ó Jézust szemlélték, akinek 
szine "elváltozott" és kialakították 
nyomán az imádkozó embert, akin 
vakítóra átfehéredik az Isten felé 
izzásban a föld sáros barnasága. 
A szentekkel társalgó 
J é z u s t látták benne és nyomán 
ők is elfordultak a föld törtetésben 
izzadtszagú embereitől és a glorio
lás eszmék társaságát választották 

igenis: a túlvilág. 

Erta : dr. CzapIk Gyula. 
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Utuak 

gondolatuk tárgyául. Az i s t e n s z e m I é I e t 
g Y ö n Y ö r ű s é g é b e n boldogságtól elernyedt 
Péter fölrivalgását hallották ki belőle és ők is a 
misztikus egyesülés csordulásig telt kelyhét áhi
tották. Azt a gyönyörpoharat, amelyik az előre
vergődésen túl megnyugszik és csak néz, csak 
boldogan élvez. 

Nem volt talmi és csak csillogó fény, amit 
ezek az aszkétikus irók a Táborhegy fé
nyéből a föld országút jára lehoztak. A d o g m a
t i k u s o k azonban e vjlágító és fölfelé utat 
mutató fénycsóvákon felül még mást is láttak a 
transzliguráció szent riport jában. Annak a j u t a
lom n a k m e g c s i II a n t á s á t, amelyet üdvö
zítőnk a könnyen elfáradó és menten elcsüggedő 
embernek szánt erősítő reménységül. 

• 
Jézus löldi mértékkel mérve is nagy pedagó

'gus ·voll. Az apostolokat az ó-szövetségi zsidó
ság gyermeksorából lölnevelte az új-szövetség 
heroszaivá. Nemcsak szavával, mely érvelt, cálolt 
'és életprogrammot irt elő. Hanem azzal is, hogy 
t é n y e k e t mutatott és e r e d m é n y e k e t izlel
letett meg velük. Ilyen égi eredmény megizlel
tetése volt Urunk szineváltozása is. 

üdvözítőnk földi életében is élvezte az Isten 
szemléletének mennyei örömét. A Táborhegyen 
azonban külsőleg és apostolai számára is külön
legesen kifejezésre juttatta ezt a gyönyörűséget. 
Anélkül, hogy el kellett volna hagyniok e földet, 
egy pillanatra föltép(e a mennyország fátyolát és 
lesugároztatta reájuk a mindent megvilágosító 
fényt és beléjük öntötte a minden vágyat betöltő 
boldogságot. 

Péternek ez is elég volt. Nem is vágyott már 
többre és ezért kiáltott löl eksztázisában: .. J ó 
nekünk itt lenni!" Pedig csak egy pillanatot kapott 
az ég boldogságának végtelen évmilliárdjaibó/; 
csak egyetlen csepp hullott reá az ég vágyenyhitő 
oceánjábó/; csak egy kavics gördült eléje a soha 
el nem múló biztonság hegyéből. 

Jézus csak izleltetőt adott nékik. Nézzétek és . 
~lvezzétek! Ez az az ország, amelyet számotokra 
készítettem és amelyet birtokolhattok majd az élet 
útja. végén; ez az a zsákmány, amely minden 
földi kincsnél gazdagabbakká tesz benneteket, ha 
a jő harcot jól harcoltátok végig. Nézzétek csak 
és aztán soha el ne lelejtsétek, milyen az örök 
világosság fénye, izleljétek meg, milyen édes 
az üdvösség kelyhe és e p e d j e t e k u t á n a 
egy küzdelmes életen kere~ztül. 

Mondom és irom: ez a Jézus nagy pedagógus 
volt ,amikor apostolai előtt egyetlen pillanatra 
megnyitotta a mennyországot és megizleltette 
velük annak gyönyörűségét. tietük minden vergő
d'ésébe, kétsége ik sötétségébe, haláluk ijesztő éj
szakájába r e m é n y s u g a r a t gyujtott általa. 
Sugarat, amelyre megfeszül az akaraterő ... 
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A katolikus aszkézist gáncsolni szokták azért, 
hogy a boldogabb túlvilág erősen hangsúlyozott 
reménységével biztatja a földi élet vergődésében 
és lemondásaiban ernyedő embereket. 

Azt még megértjük, hogya .. csak e világot" 
ismerő, élvezniakaró lázárok az Eget a verebek
nek akarják átengedni. Amde csodálkoznivcló, 
hogy még vallásos, sőt lelkiemberek is olyan túl
ságosan ki akarják hangsúlyoztatni .. ennek a lenti 
életnek" boldogságait is és kiFogásolják, hogya 
Krisztus vallását .. J enseits-Religion"-nak hir
detjük. 

Igaz, hogy az Odvözító, amikor e "v i I á g"
ról olyan kárhoztatva beszélt, nem a tulajdon
képeni földi életet értette alatta, hanem a lertőbe, 
a gyengeség sarába belehempergőző vakságot . 
Jézus nem volt ellensége a .. Diesseits-Religion"
nak sem. Amde Urunk tárgyilagos és igazságos 
értékelést hirdetett. A tárgyilagos igazság pedig, 
hogy az ember élete, ha időben kezdődik is, de 
végtelen és a löldi része csak egyetlen lépés a 
milliárdos számmal is kifejezhetetlen hosszú 
örökkévalóság útján. A tárgyilagos igazság, hogy 
a földi boldogság is élvezetes, de csak egyetlen 
hig szirupcsepp az örök örömök méztengeréhez 
képest. A tárgyilagos igazság, hogy még a pilla
natnyi löldi baj is fájdalom, de a kinban eltöltött 
nyolcvan esztendő is csak fölületes tűszúrásocska 
az örök kárhozat milliárdnyi égető kardcsapásá
hoz viszonyítva. 

A helyes értékelés az, hogya porszem és a 
Szahara, a vizcsepp és a tenger, a mécsvilág és 
a nap közül mégiscsak a Szahara, a tenger és a 
nap az értékesebbek. trtékhamisitó volna a krisz
tusi aszkézis, ha a növényekről beszélve jobban 
emlegetné a kurta kis fűszála t és ugyanannyit 
szólna a föléje boruló terebélyes, lombos, illatos 
virágú és édes gyümölcsű fáról. Ha egyformán 
beszélne erről a világról és a túlvilágró/. 

Beszélhetnek akármit a föld lalatnyi boldog
ságáért annyira lelkesedők. Nem olvasták ők az 
evangéliumokat és nem ismerik Jézus eszme
világát. Nekünk csak Jézus lehet a tekintélyünk, 
Ő pedig evangéliuma minden oldalán a löldi 
siralomvölgyben botorkáló ember eligazitójául 
gyujtotta föl azt a reményt, amely a túlvilág örök 
lénye. 

AMI VÉDELMEZ. 
"Ha hibát követek el, - írja egy lélek - úgy ér

zem, hogy mindjárt utólér a büntetés. Ilyenkor össze
húzódom, s imádkozom, imádkozom . . . De, hogya 
büntetés nem ér utól, lassan kiegyenesedem. Olyan 
a bÜDtetés, mint egy rámszakadó szikl. s az imád
ság, a kéz, mely azt visszatartja." 

- De hogyan tudnak nyugodtan élni, akik nem 
imádkoznak 7 ... 



szeptember 15. Utunk 

A MISZTIKUS ÖSSZESZEDETTSÉG. 

Az az összeszedettség, amelyről a misztika tárgyal, 
az Istennel való - bár még gyenge, de már valódi 
misztikus érintkezés folyománya. Miért is semmi emberi 
erőfeszítéssel ki nem küzdhető. Már valóságos szemlé
lődés tehát, amelyre a misztikus kegyelem a lélek ösz
szes tehetségeit és erőit, sőt bizonyos értelemben ma
gukat a külső érzékeket is, hirtelen, szelíden és éde
sen összegyüjti. Valami titokzatos, szende fény gyullad 
ki ott a szív legbelsejében, valami édesség kínálja fel 
ott magát. Ahogy Szt. Teréz magát kifejezi, miként a 
pásztor egyetlen fiiltyére a bárányok összefutnak, úgy 
a mennyei titokzatos hívó szóra a lélek erői és tehet
ségei is majd visszahúzódnak, hogya lélek mélyén 
derengő fényben jelentkező lsten köré csoportosul ja
nak. De maguk a külső érzékek is szívesen elfordul
nak ilyenkor tárgyaiktól. A szem bezárul, a fül nem 
érdeklődik a hallott dolgok iránt, az egész test szíve
sen marad mozdulatlanul. . 

Az isteni vonzerő azonban nem oly intenzív, hogy a 
lelki erők használati szabadságát felfüggesztené. 

Szalézi Szt. Ferenc, nála megszokott bájjal, hasonla
tokkaI világítja meg az összeszedettség természetét és 
azt a munkát, amelyet a misztikus lelkében végez. 

.Megesik időközönként - írja az Istenszeretetről írt 
könyvében, hogya mi Urunk bizonyos édességet önt 
szívünk mélyébe, amely az ő jelenlétéről tanúskodik. 
Ilyenkor a lélek erői, sőt a külső érzékek is bizonyos 
csendes megegyezéssel valamennyien a léleknek leg
belseje felé fordulnak, ahol a legdrágább Vőlegény 
időzik. Mert, amint a fiatal méheket, mikor rajzani 
kezdenek, cinkedény halk kongatásával, vagy méznek, 
bornak, avagy némely virágnak illatával vissza lehet 
csalogatni, s rávenni, hogy a kasba szálljanak, amelyet 
készítettek nekik, éppen úgy tesz velünk is az Üdvözitö, 
amikor szívlink mélyén szerelmének néhány titkos sza
vát ejti, vagy szeretetének méznél édesebb borát ki
önti, avagy ruhájának kellemes illatát, vagyis mennyei 
vi~asztalásának érzetét szétárasztja. Ezzel értésünkre 
adja mindennél szeretetreméltóbb jelenlétét, és vala
mennyi lelki tehetségünket magához vonja. Ezek mind 
köréje csoportosulnak s nála, mint a legkívánatosabb 
tárgyaknál maradnak." 

Máskor megint ugyancsak Szt. Ferenc a misztikus 
összegyüjtő vonzalom jelentkezését a lélek középpont
ját, mágneshez hasonlítja, amelyet csomó tű közé dob
tak. Valamennyi tű feléjefordul, hozzátapad. Igy vonzó
dik és tapad minden lelki erőnk és képességünk is a 
misztikus állapotban a bensőnkben jelentkező s a lel
ket misztikusan érintő Istenhez. Az emlékezötehetség, 
amely eddig szanaszét csatangolt, megpihen Istenben. 
Az értelem, most szemlélí azt, akinek jelenlétét eddig 
csak a hitből tudta. Az akarat is megnyugszik benne 
csendes és kellemes érzelemmel. De még a külsö érzé
kek is a faképnél hagyják tárgyaikat, s a maguk részé
ről, ahogy éppen tudnak, igyekszenek visszavonulni és 
behatolni abba a titkos szentélybe, hogy azt a nagy 
jót, amelyet a lélt!k máris élvez, szintén )áthatnák, 
érezhetnék, ízlelhetnék. 

Némelykor a kiáradó fény és édesség a lélek mélyén 
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oly nagy, hogy jóllehet a lelki erők szabad működését 
nem fliggeszli fel, de a szórakozottságot távoltartja. 
Ilyenkor a léleknek csakugyan nincs más tennivalója, 
mint enged a vonzalomnak és átengedi magát Istennek. 
Ezzel az összegyüjtöttséggel - jegyzi meg Szt. Teréz 
- többnyire oly nagy béke és nyugalom kapcsolatos 
és a lélek akkora boldogságot élvez, hogy úgy érzi, 
nincs már egyéb kívánnivalója. A szóbeli ima és elmél
kedés fárasztja, terhére van. Nincs egyéb hez kedve, 
csak szeretni kíván." 

De ezen az imafokon nincs ez állandóan így. Némely
kor az isteni behatás gyengébb, mintsem a szórakozást 
vissza tudná tartani. 

Ilyenkor a lélek arra van utalva, hogya szórakozás 
ellen felvegye a csatát, maga is az evezőrúd után nyúl
jon, gondolkozzék, imádkozzék és így próbáljon magán 
segíteni. A néma, tétlen várakozás, a gondolattalan bá
mulás quietisztikus tévedés, amelyet Molinos tanitott 
és lX. Ince kárhoztatott. 

Ez az irányzat már Szt. Teréz idejében sem volt 
ismeretlen. Nyilvánvaló ez nA belsö várkastélyban" ki
fejtett nagyon megszívlelendő megállapításából. nEgyes 
könyvek azt tanácsol ják, hogy ilyenkor az ember igye
kezzék egyáltalán nem gondolkodni, hanem figyeljen 
arra, amit az Ur tesz lelkében. 

Én azonban nem tudom megérteni, hogy amennyiben 
lsten elragadtatást nem küld, miként akadályozhatná 
meg az ember értelmének működését anélkül, hogy 
ebből több kár ne származnék, mint haszon. Ez a kér
dés különben nagy vita tárgyát alkotta, némely hozzá
értő egyén közt, de bevallom, nekem sohasem hoztak 
oly érvet, amelynek magamat megadtam volna. Egyik 
felhozta nekem érvül a szent szerzetesnek, Alkantara 
Péternek egyik könyvét. Elolvastuk, s akkor kitűnt, 
hogy ő is, bár más szavakkal, csak azt írja, amit én 
állítok. Szavaiból világosan látszik, hogy az értelem 
működése csak akkor szűnik meg, amikor a szeretet 
már fel val!. gyullasztva ... - Erre aztán a Szent elő
adja érveit. Osszehasonlítja a lélek helyzetét a fejede
lem előtt esdeklő kolduséval. Ha már egyszer a feje
deh:m jelezte, hogy a kérést meghallotta, helyénvaló,. 
sőt illendő, hogy a koldus hallgasson. Ámde bamba
ság volna ugyanezt tenni, mielőtt az embert észrevet
ték volna. Pedig így jár el a lélek, amely némán ácso
rog s kifárassza magát abban, hogy semmit sem akar 
gondolni. Igy aztán feltétlenIiI lelki szárazságba esik. 
A másik érve azon a lélektani törvényen alapszik, hogy 
aki erövel nem akar semmire sem gondolni, éppen 
azért sok minden gondolattal kénytelen vesződni. Vé
gül a Szent az Istennek dicsőségével érvel, amelyet 
kétségkívül nem mozdít elő az, aki még erre magára 
sem mer gondolni, sőt moccanni sem akar, nehogy az 
abszolut passzivitástól remélt lelki nyugalmát és gyö
nyörét feláldozza. 

De a másik végletbe esnék az, aki megint akkora 
lelki tevékenységgel fárasztaná magát, hogy ezzel lelki 
békéjét kozkáztatná és megakadályozná azt az Istenre 
vetett, nyugodt, szerető tekintetet, amelyet Ó lelki 
édességgel, vigasszal szokott viszonozni . 



Utuak 

Az összeszedettség gyümölcsei felette értékesek. 
Nevezetesen: 

a) Megkönnyfti a világi, mulandó dolgoktól való el
szakadást. Mert alig izleli meg a lélek a belső 
összeszedettség által okozott örömöt, már ez is meg
győzi, hogy aránylag mily csekély és semmitérő ehhez 
képest mindaz, amit neki Istenen kivül az élet nyujthat. 

b) Mindjobban megszeretteti az imdt. Az össze
gyüjtöttségben felfedezett természetfeletti édesség 
ugyanis kívánatossá teszi, hogy az imához víssza-vissza
térjünk, s attól tőlünk telhetőleg meg ne váljunk. 

c) A magdny mindnagyobb szeretete. Hiszen ez az 
összeszedettség legalkalmasabb kerete. 

A lelkivezető eljárása. 
A lelkivezető eljárása az olyan lelkekkel szemben, 

akiket lsten a természetfölötti összeszedettség állapotába 
szokott helyezni, körülbelül a következő lehet. 

I. Figyelmeztesse a vezetett lelket, hogy a külső és 
belső nyugalmat lehetőleg őrizze meg. De ne ragaszkod
jék túlságosan az összeszedettségben élvezett örömhöz 
és ne próbálja azt megfeszített és heves lelki tevékeny
séggel, aktusokkal megőrizni és fokozni. 

2. Ha aztán az összeszedettségre a kegyelem akkor 
vonzza, miközben épen szóbeli imáit végzi, - feltéve, 
hogy azok nem kötelezők -, nyugodtan hagyja azokat 
más időkre. Ne essék abba a hibába, mely még magát 
Szt. Terézidt is megkörnyékezte, ahogy ezt a " Tökéletes
ség útja" dmű művében elmondja: "Vannak - ugymol!d 
egyesek és én magam is ilyen voltam, akiknek az Ur 
áhítatot ad ... s ők mégis siket fülekre veszik mindezt. 

Annyira szeretnek ugyanis beszélni. és elhadarni sok 
imát, melyet mindennapra kitűztek. Ugy vannak, mint 
aki igyekszik lehetőleg gyorsan elvégezni a napi mun
káját ... Fontoljátok meg (Nővéreim), horo' sokkal 
többet tesztek, ha ebben az állapotban olykor-olykor 
elmondjátok a Miatyánk egy-egy szavát, mintha sokszor 
elmondjátok, de értelmetlenül, az egészet ... " Aquinói 
Szt. Tamds is óva int az effajta lelki szeleburdiságtól. 
"Az önként vállalt imában - mondja - addig kell 
a hangot és a szót igénybe venni, ameddig az a benső 
áhítat ébresztésére szolgál. Mihelyt azonban a hang, a 
szó már szórakoztat és gáncsot jelent, abba kell hagyni. 
Főképpen azokra vonatkozik ez, kiknek a lelke a szó
beli ima nélkül is hajlik és készséges az áhítatra." 

3. Ne tévessze a lelkivezető szem elől, hogy evvel 
az imamóddal a lélek már a misztika útjára tért. Ne 

. akadályozza tehát abban, ami annak fejlődésére alkal
mas. Hagyjon neki imára időt, ne ellenezze, hogy -
lehetőség szerint - visszavonultabban éljen. Nyujtson 
neki alkalmat az alázatosságra, az önmegtagadás és 
vezeklés gyakorlataira, amennyire persze ez magasabb 
célok sérelme nélkül lehetséges. az egészségnek és a 
hivatásbeli teendőknek nincsen ártalmára. 

4. Végül, minthogy a kegyelem a természet talaján 
épít, a természetfölötti összeszedettségre hivatott lélek 
az ilyen kiváltságos. boldog órákon kívül is, amikor t. i. 
lsten maga gyüjti össze erőit és képességeit. -
törekedjék jómaga is minél többször természetes úton
módon megcselekedni. Hiszen erre mindenki különös 
kegyelmi hatás nélkül is képes. Ily természetes hangulat 
mintegy ajánlkozás liZ i'iteni látogatásra, amely majd 
nem is késik soká.· 

• Részlet a szerzönek most megjelent hatalmas múvéböl a 
.Mi8ztiká"·ból. 
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PENTATLON ~S LELKI~LET. 
IRU: SCHMIEDT BÉLA DR. 

SZEMEM. 

Az élet hemzseg a sport mÜ8~avaktól. llyen új, 
felkap::ltt szó ez is: pentatlon. Magyarra így fordít
hatnók: ötöstusa. Az ógörögök versenyein az ötös
tusán a következ ö számok szerepeltek: futás, birkó
zás, ökölvívás, diszkoszvetés és távolugrás. A modern 
pentatlon már a következ ö testedzö számokból áll: 
lovaglás, úszás, vívás, céllövés és versenyfutás. 

Az ötöstusát nemcsak az atlétika ismeri. Ismer 
egy pentatlont az aszkézis is! Csakhogy amíg az atlé
tika ötöstusája a testedzés t szolgálja, addig az aszké
tikus pentatlon a lélekedzésnek áll a szolgálatában. 
S ezt az ötöstusát akkor vívják a lélek hősei, amikor 
harcot vívnak az öt érzékszerv: a szem, a fül, az 
orr, a száj és a kéz rendetlen túlkapásai ellen. 

Az öt érzékszery sorsdöntő szerep ét nem szabad 
lekicsinyelnünk. Eletiink gondterhes társzekere és 
diadálokban gazdag hintója öt érzékszervünk pt 
kerekével halad az égbe, vagy rohan a vesztébe. Es 
jegyezzük meg, hogy ha egy kerék körűl baj van, 
az esetben baj lesz idővel a többi kerék körül is. 

Aki tehát el akarja nyerni az evangéliumos pál
mát, az vívja meg nap mint nap ötös szent tusáját 
s legyen hős, amikor a szemén kinéz . . . legyen ura 
ahallószervének ... ne engedje magát az orránál 
fogva vezettetni ... legyen mestere a szájának és 
müvésze a szavának . .. és végül használja két 
kezét akkor és arra, amire azt a jó Isten valóban 
alkotta. 

• 
Vigyázz aszemedrel 
Azt szokták mondani, hogy a házat az ablak miatt 

építik. Valóban az ablakok nagy szerepet játszanak 
az életben. De különösen a nők életében. Az ablak
mélyedések a nők főhadiszállásai. A nők onnan kor
mányozzák és igazgatják a világot. Onnan üzenik 
meg a háborút és ott kötik a békét. Az ablakmélye
désből tartanak szemmel falvakat és embereket és 
onnan hirdetik ki megfellebbezhetetlen asszonyi íté
let eiket. 

Mi a szem 7 - Ablak az emberen! 

A szem is az ablak szerepét tölti be az embe
ren. Sajnos egyesek egészen az ablakba építik be 
az életüket. Belenőnek az ablakmélyedésbe, s mint 
ablakban élő napraforgó tányérok, utcakutató és 
vesekutató detektivvé lesznek. Mindent tudni akar
nak és mindent látni kívánnak. Pedig az élet pará. 
déja nem miattuk zajlik. A csillagok nem értük 
hullallak és a gépkocsik nem nekik dudálnak ... 

Dehát ezek a falánkszemüek mindent látni szeret
nének s nem gondolnak arra, hogy a mértéktelen 
élet kutatás sok bajnak lehet a forrása. Ezek nem 
ismerik Sabaus nevü költő meséjét sem: Két hajós 
oltatlan mésszel rakta meg a hajóját. De vigyázat
lanok voltak. A hajó egyik kis repedés ét nem töm-
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ték el gondosan. Igy történt meg aztú velük az, 
hogy a beszivárgó víz egyszercsak meggyujtotta a 
meszet és mind a hajó, mind a hajósok elvesz
tek ... 

Hasonló dolog történik velünk is nem egyszer. 
Szemünkön keresztül szivárog belénk a testíségnek 
és gonoszságnak mérge és ez a méreg aztán lassan
ként forrásba hozza a vérünket. S ami ennek nyomán 
bennünk le fog játszódni, azt így írja le Sailer János: 
A nézés nemzi a gondolatot. A gondolat nemzi a 
tetszést. A tetszés nemzi a kívánságot. A kívánság 
nemzi a cselekedetet. A cselekedet nemzi a szokást. 
A szokás nemzi a kétségbeesést. A kétségbeesés 
nemzi aztán a halált és az elkárhozást. 

Tartsuk tehát kézben a szemünket. Ne engedjük 
legelni mások arcán és mások vagyonán. Kinek-ki
nek az országa akkora körzetű, ameddig az árnyéka 
tart. Azon túl más az úr és más a császár. Azon túl 
idegen vagyok és tolakodó. Ott nincsenek jogaim. S 
ha ennek ellenére magamon kívül élek és országo
mon kívülre tévedek, akkor úgy járhatok, mint 
Betlehem nagynevű remetéje. 

Szent Jeromosról van szó. Rómában egy táncos
nőt látott. De nemcsak meglátta, hanem meg is nézte. 
Megnézte amúgy alaposan s így aztán megette a 
szemeivel . . . Sz~gény Jeromosnak nagyon sokba 
került ez a falat. ugy elrontotta ettől a harapástól 
a lelkét, hogy azt hitte, sohasem gyógyul meg. 
Mindent megpróbált. Lelki kúrát tartott. A szent
földre zarándokolt. De a táncosnő képe oda is 
követte. Jeromos nyugalma végleg elveszett. 

Jeromos nagyon vezekelt. Bőjtölt. Csontvázzá apadt. 
Keblén összetörte a puszta valamennyi rögét. A 
képet azonban nem tudta kiverni a szívéből. Látta 
a nőt a sziklabarlangban. Látta álmában és éjtszakái
ban. Látta fárasztó munkái közben és elmélkedései
ben. Jeromos verejtékezve dobáita meg kövekkel a 
női arcot, amit a képzelet néha még az égre is rá
vetített. 

Évek hosszú viaskodása hozta meg csak Jeromos
nak a nyugalmat . . . 

De ha így járt egy Jeromos, akkor nem kell-e 
attól félnem, hogy engem is utolér egy hasonló 
veszély? Nem tapado k-e tekintetemmel én is valaki
hez, aki aztán lassanként bálványom lesz? Nem 
lettem-e én is valakinek a bolygó csillaga? Nem 
vagyok-e én is egy fényképezőgép? Nem gyüjtök-e 
én is oktalan és veszélyes életjeleneteket ? 

Ha nem akarjuk, hogy csatatérré váljék a lelkünk, 
akkor járjunk lesütött szemmel az utcasarkokon és 
kanyarulatokon. Ha nem akarjuk, hogy életünk vár
falát ellepje az ellenséges sereg ezer és ezer embere, 
akkor éljünk zárt felvonóhid mögött. Nyitott abla
kon át hamar megszállja a várfalakat a képzetek és 
emlékek gyülevész serege. 

Tanuljunk Trochilostól. 
Trochilos hajótörést szenvedett. Nagynehezen partra 

jutott. Hazaérve befalazta szobájának azt a két 
ablakát, amely a tengerre nézett, nehogy a tenger 
nyugodt és síma tükre valaha ismét a vízre csábítsa. 

Nincsen-e nekünk is egy ilyen tengerünk, vagy 
vidékünk, ahol veszély vár reánk? Ha van, akkor 
falazzuk be arcunk két ablakát, mert jobb vakablak 
mögött élni, mint majd két szemmel elkárhozni •. 
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A féktelen szemnek sok áldozata van. 
Segneri beszéli: egy nő, akí viszonyt folytatott egy 

férfiúval, halálos ágyán gyóntatóatyát kívánt. El
végezte gyónását. A nő azonban nem elégedett meg 
ezzel. Elhívatta a férfiút és pedig azzal a szándék
kal, hogy rábeszélje a megtérésre. Legyen követője 
nemcsak a bünben, hanem a bünbánatban is. 

És mi történt? 
Az Hjú eljött. De amikor a beteg asszony meglátta 

ismét az előtte álló férfiút, elvesztette maga fölött 
az uralmat. A régi szenvedély akkora súllyal nehe
zedett a lelkére, hogy leszakadt alatta a bűnbánat 
hidja. . 

- Szeretlek I Es szeretni foglakl- ordította. - Er
zem, hogya szerelmem a pokolba süllyeszt, de éretted 
még a kárhozatba is szívesen elmegyek. 

És így halt meg ... 
Elmondhatjuk a költő szavával élve: Ne ily halált 

adj énnekem Istenem I 
Legyen a halálom egy fehérlelkű hattyú távozása. 

Ne engedjük megdobálni magunkat az élet gonosz 
emlékeivel. De akkor ne a parti életet szeressük, 
hanem a mély vizeket. A mély vízeket szeressük, 
ahonnan nem látunk el a parton játszók fehér 
mosolyáig. 

Szeressük a zajtalan, magányos életet. Legyen a 
lelkünk egy csendes kis cella, amelynek !lblakkere
tére az istenfélelem fátyol hálója simul. Es ha néha 
az óvatosság fehérhálója sem elég? Akkor le a füg
gönyökkel. Akkor huny junk szemeti 

A nyitott ablakú házak mellett gondolat nélkül 
megy el az ember, mert ahol tárva és nyitva az 
ablak, ott nemigen őmnek az ablak mögött értéke
ket. Ahol ellenben behunyt szemmel járják az éle
tet, ott akaratllUlul arra gondol az ember, hogya 
rablók ellen védekeznek . . . 

Véded-e magad a rablók ellen? Vagy nincsen 
mit védened? Nem félsz az élet ezerarcú zsebmet
szőjétől, akí az ,ördög kulcslyukán, a szemen keresz
tül tör beléd? En azt ml;lDdom: félj I Légy óvatos 
és ereszd le szemeden a redőt, ha hallod, hogy 
suttognak ablako d alatt. Ne bántson, hogy nem látja 
szemedben a világ a csillárfényl. Jegyezd meg, hogy 
a bárvilág és korcsmák ablakfénye sohasem mond 
annyit, mint egy királyi palota besötétített ablak
üvege. 

oJelszavad ez legyen: Látni kell, de nézni nemi 

Kicsiségek. 

Egy hires szobrászt műtermében meglátogatta a barátja. 
Jó idő mulva újból felkereste. Amint a készülö remek
múre nézett, úgy látta, hogy utolsó látogatása óta nem 
dolgozott azon semmit a szobrász. 

- Tévedsz, - világosítotla fel a művész. - Nézd csak, 
ennek a vonásnak több lágyságot adtam, ezt az izmot 
jobban kidomborítotlom, az ajkat kifejezőbbé tettem . . . 

- Lehetséges, - jegyezte meg barátja - de hát ezek 
mind kicsiségek ! 

- Igaz - felelte a művész - de ne feledd, hogy a 
kicsiségek teszik a tökéletességet. A tökéletesség pedig 
nem kicsiség. 
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.4 belolyás fjotalHlo. 

./Id/unk /ó példdt I 

Minden cselekedetünk hatással van másokra. 
Yilágítótorony, vagy sziklazátony lehet az, segít
het, vagy árthat embertársunknak. 

Hány lélek gondolkodik egy-egy tehetséges 
tró eszm éi szerint. Tömegeket lelkesíthet és emd
het föl lelkének szintjéig. Viszont egy másik, száz
ezer példányban kiadott munkájával százezreket 
rdérgezhet meg s tehet tönkre. Tán régen halott 
[esz már, s munkái még mindíg pusztítják a lelke
ket. Milyen nagy a felelőssége az írónak ily tömeg
áldozattal szemben! Nem mentheti magat azzal, 
hogy csak önmagának ír. "Vajjon az íróember 
saját munkájától megittasodva megfeledkezhetik-e 
arról, hogy mások is jönnek az ő poharából 
inni?" - mondta a híres francia De Mun gróf. 
N em, ezt nem teheti. 

Kis oknak nagy oko:ata lefjet. 

Azt gondolhatjuk, hogy ilyen imponáló és 
nagykihatású tettekkel összemérve a mi gesztu
sunk s annak hatása oly kevés, ~ly semmis. Kis 
oknak nagy okozata lehet. Nem kell nagy ólom
vagyacélgolyónak lenni ahhoz, hogy öljünk. Nem 
elég-e egy csepp is, hogy a pohárból a víz ki
csordul j on? Egy tüszúrástól is üszkösödés állhat 
be. Egy kis félreértés gyűlöletet, elválást szülhet. 
Hatalmas lavinákat egy maroknyi hó indít útnak. 
S egész városok porráéghetnek egy eldobott égő 
gyufaszáltól. S nem pusztulhat-e el a világ leg
nagyobb hajója a tengerben uszkáló jégtömbtől? 

Egy csekélység elegendő ahhoz, hogy a lel
ket megzavarja. A lélek olyan, mint egy igen 
érzékeny orgona, a legcsekélyebb rezgés is vissz
hangra talál benne. Olyan, mint a folyóba dohott 
kavicstól gyűrűző víztükőr, ha mégoly kicsiny is 
a kavics, a víz megmozdul s ha még oly messze 
van is part, a felszínen tovagyűrűznek addig a 
hullámok. 

./I: ér:ékeny gyerDJekl lélek. 

Főkép a gyermek lelke érzékeny. A külső 
behatásokat könnyen és gyorsan fogadja be s ez 
végtelen óvatosságra kényszerítheti mindazokat, 
akik ifjú lelkekkel érintkeznek. S ha" igaz, hogy 
az embernek egy-egy szava vagy cselekedete ha
tással van felebarátjára, mennyire igaz ez, mikor 
gyermekről van szó. S a felnőttek mégis mily 
könnyelműen és szabadosan viselkednek ez érzé-
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keny felvevők előtt. Azt hiszik, a gyermek nem 
érti meg, ami merész vagy erkölcstelen. De vaj
j on biztosak lehetünk-e erről? S ha a gyermek 
nem is ért meg mindent, mégis megragad lelkében 
néhány részlet s újabb, más részletekkel kiegé
szítve, rájön a valóságra. Semmiről sem állíthat
juk, hogy nem fontos, amit a gyermek előtt mon
dunk, vagy teszünk. Lelke kevésbbé áll ellen a 
benyomásoknaki még nincs megedzve. Mint a 
meleg vas, alakítható. Egy-két jó, vagy rossz 
kalapácsütés Isten fegyverévé, vagy a sátán pörö
lyévé teheti a gyermek lelkét. 

Ha az ifjúság első benyomásai oly óriási 
hatást gyakorolnak a lélekre, akkor nagyon szo
morú az, hogy sokan nem ügyelnek kellő gonddal 
arra, hogy e benyomások a lehető legtisztábbak 
és lélekemelők legyenek. Az angol West mondta: 
"Édesanyámnak egy csókja csinált belőlem fes
tőt." Minden hibánk és minden ballépés ünk nyo
mán, melyeket e kedves, de veszélyes tanúk előtt 
követünk el, egy emlék rakódik le agyuknak sar
kában, mint a szekrény szegletébe dobott játék
szer. Ha abban a pillanatban nem is fogták fel 
a dolgot, de legyünk nyugodtak, egy napon meg
értik s ugyan ki lesz elsősorban felelős érte? 

./I lelnőttek lelke. 

De nemcsak a gyermek- és ifjúkorral szemben 
tartozunk felelősséggel. Nincs jogunk a felnőtt 
ember előtt sem olyat tenni, ami bukásba viheti. 
Mindegyikünkben van valami rossz alap és bizo
nyos mélyen rétegeződő illoyalitás, mely minden 
alkalmat megragad gyávaságaink mentegetésére. 
A rossz példa felbátorítja a bennünk rej lő rossz 
hajlamokat, s felszínre kerül a lélekben sok olyan 
vágy, melyet eddig bensejében is leplezve rejte
getett. Az ember megállapítja, hogy nem egyedül 
rossz, ezzel megtette az első lépést, ,hogy meg-
szűn j ön j ó lenni. ' 

Hányan buktak el mások bukását látva? 
Egyetlen futásnak eredő katona menekülésre 
indíthatja az egész századot. Utánzásra méltó az 
a katona, aki sulyosan sebesülve, szájába gyömö
szölte zsebkendőjét, hogy elfojtsa fájdalmának 
kitörését: "Nehogy félelmet keltsek bajtársaim
ban." A nagy francia forradalom alatt megkér
deztek hétszáz rokkantat, hogy bűnösnek tart ják-e 
főnöküket, De Sombreuil márk it. Eleinte egyetlen 



szeptember 15. 

~gy sem mozdult meg, később tizenkét elégedet
len lépett elő s íme, nyomban százötvenen követ
ték rossz példájukat. 

ÉpOl/enek raltunkl 

Törekedjünk tehát mindíg mások épülésére 
lenni, hogy a lelkeket emeljük, gazdagítsuk, de 
semmikép se legyünk okai a lelkek tönkrejutá
sának. Szent Agoston vallomásaiban elmondja, 
hogy fiatal korában a vele egy ivás ú diákokkal 
azonosult, akiknek a felforgatás volt a. pro
grammja. 

Mennyire szigorúak vagyunk és pedig jogo
san, a romboló ellenséggel szemben, mikor tönkre 
tett müemlékek, feldúlt falvak, városok, templo
mok romjai jelzik nyomukat. De mindezeknél 
sokkal gonoszabb felforgatók és rombolók azok, 
akik az emberszívbe dobják a halálthozó üszköt 
és bukásba viszik a lelkeket. "Jaj annak, aki 
által a botrány történik", - kiáltott fel az isteni 
Mester, - "jobb lenne neki, ha malomkövet köt
nének nyakára és a tenger mélyébe merítenék. 
Jaj a világnak a botrányok miatt!" És hozzá 
teszi az üdvözítő: "Ha szemed megbotránkoztat, 
bűnbe vezet, akkor ne habozzál, hanem vájd ki 
azt és dobd el magadtól, mert a pokolba vihet, 
jobb félszemmel bemenni az életbe, mint két sze
meddel a gyehenna tüzére vettetni . . . És ha 
jobbkezed, vagy jobblábad bűnbe visz, vágd le azt 
és dobd el magadtól ... ne szánakozzál maga
don . . : sőt éppen szánakozásból vágd le azokat!" 

C.élel'gyl1kosok.. 

Sokan kedvtelésből botránkoztatnak meg 
másokat. Pedig a botrány öl és pedig lelket öl, 
s lelket ölni nagyobb bűn, mint gyilkolni. Sajnos, 
a világ tele van léLekgyilkosokkal, lélekölőkkel, 
a lelkekben élő isteni kegyelem gyilkosaival. 

Ugyan hányat nyugtalanít az, hogy mást bűnre 
ingerelt? A szenvedély elvakít ja őket és nem 
látják a szörnyű bűnt. A nem teljesen romlottak 
azzal nyugtat ják magukat: "majd megbánom". 
Igen, de mi lesz a másikkal, azzal, akivel vétke
zel? Tudhatod-e, hogy ő is megbánja majd vét
két? S ad-e Isten ahhoz időt? S ha ad időt, meg
lesz-e bennük az akarat a bünbánatra? Te lejtőre 
sodortál egy lelket s tudhatod-e, vaj jon nem 
követ-e benne bukást bukás, a pokolig meg sem 
állva? Te talán meg tudsz állni. Kívánom, hogy 
úgy legyen. De va j j on egészen biztos-e az? Vak
merő bizalmad megijeszt, dehát legyen úgy, te 
megállsz. De a másikkal mi lesz, kérdezem még
egyszer, mi lesz a másikkal? ... A bukás végső 
állomásáról, legmélyebb fokáról, a szerencsétlen 
örökkévalóságról van itt szó! S milyen felelősség 
háramlik abban rád? 

Ime, ez a rémes lehetősége, rettenetes vesze
delme a kettősben elkövetett hibáknak. Az ember 
nemcsak egy bűnért, nemcsak a maga bűnéért 
felelős, hanem a másik bűnéért is és az összes 
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ivadékáért is, amelyeket ez a bűn szül. Minden 
ballépés két bűnne l terheli meg lelkedet. Kettő
vel biztosan, legalább is kettővel. De lehet, hogy 
megszámlálhatatlan sokkal. 

ÖntUdatlan cselekvésUnk_ 

A párizsi kórházak egy modern apostola 
mondta el a következő történetet: 

Egyszer egy fiatal tűdővészes leány halálos 
ágyánál volt jelen, aki a párizsi operának volt 
a balett-táncosnője. Fajtalan élete korán aláásta 
testi erejét és tönkretette egészségét. A haldokló 
leány elmondta a papnak, hogy soha, még a leg
elvetemültebb erkölcsi kihágás ok estéjén sem 
B:ludt el a nélkül, hogy el ne mondott volna egy 
Üdvözlégy Máriát. Egy nevelőintézeti társnője 
csikarta ki tőle ezt az ígéretet: "Igérd meg, hogy 
J:>.ármi történik veled, minden este elmondasz egy 
udvözlégy Máriát." S ő megtartotta adott szavát. 
S hogya pap, óriási nehézSégek árán, de mégis 
elláthatta a haldoklót a szentségekkel, az kétség
kívül a Szűzanya közbenjárásának köszönhető, 
de a Szent Szűzön kívül annak a jólelkű társ
nőnek is, aki ezt a jámbor ígéretet kicsikarta 
belőle. S ez a társnő bizonyára sohasem tudta 
meg, hogy az egykori balett-táncosnő neki köszön
heti üdvösségét. 

Mi sem tudhatj uk, hogy legkisebb tettünk, 
szavunk, milyen sorsdöntő lehet egy-egy lélekre 
nézve. Nem tudjuk, hogy az ég mily hő kíván
sággal lesi közbelépésünket, nem tudjuk, hogy 
egyszerű napjaink legapróbb eseménye is új világ
egyetemeknek csiráit hordozhatja magában s 
nagylelkűségünktől, vagy gondatlanságunktól 
függ, hogy lábbal tapossuk-e, vagy életre hívjuk-e 
a csirákat. 

"Nem gondoltam rd." 

Egy fiatal breton leány Párizsban szolgált 
,,10 katolikus" uraságoknál. Egy napon az úr 
színházjegyeket adott szolgáinak. A kis breton 
cselédleány nem akart a színházról hallani, de 
a többiek biztatják: Igen-igen, jöjj csak velünk! 

S azon a vasárnapon, este 8 óra tájban, egy 
messzefekvő falucskában két öreg beszélgetett a 
kemence mellett. 

- Kár, hogy Mariskánk nincs itt, pedig írt ... 
- Azt írta, hogy nem jöhetett el ... 
- Igazán azt hisz€d? ... 
- Hogyne, hisz a nagyságos úr megígérte, 

hogy úgy bánik vele, mint gyer! lekével s bizto
sított, hogy tudtuk nélkül sohas.!m hagyhatja el 
a házat. 

- N em tudom miért, de néha nem bízom a 
szavában ... 

Igaza volt a szegény öregnek. Mária épp 
abban az órában ott ült egy körúti színháznak 
első sorában és hallgatta az ott előadott gyalá
zatos trágárságokat. 

S a háziúr tudta-é, hogy ennek az ártatlan 
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léleknek a gyilkosa? Igen, gyilkosa, semmi más. 
Tán azt mondta: "Nem gondoltam rá." - Dehát 
éppen ezt kell felrónod magadnak l Persze, hogy 
szabadon tehetsz ilyen, vagy olyan mozdulatot. 
Oda dobhatod gyufádat, ahova tetszik, de ha a 
papírkosárba dobtad, vajjon nem vagy-e felelős a 
keletkező tűzvészért? 

.Ilz ok lelelös oz okozotért_ 

Holtbizonyos, ha az okba halálthozó csira 
hatolt be, előbb-utóbb megjelenik majd az oko
zatban is. Aki az okot létesíti, felelős az okozatok
ért is. 

Az embernek embertársára gyakorolt hatá
sának titka úgy a természetes, mint a természet
feletti rendben kifürkészhetetlen és telve van 
lélekemelő eseményekkel, de sokszor megdöbbentő 
tragédiákkal is. 

Nagyon gyakran megfeledkezünk arról, hogy 
az okosság erény és pedig sarkalatos erény, mely
nek éppen az a dolga, hogy cselekedeteink követ
kezményeit is előrelássa. 

.Il kdros félvolldsossdg. 

Vajjon eléggé törődnek-e felebarát j ukkal a 
lanyha keresztények, akik gyászos példájukkal 
fegyvert szolgáltatnak a hitetlenek kezébe a vallás 
ellen? Akik több kárt okoznak az Egyháznak, 
mint nyilt ellenségei? Felelősek vagyunk azért, 
hogy körülöttünk mennyire becsülik meg Jézus 
Krisztust és az ő tanát. Tőlünk függ, vaj jon meg
vetés sel azt mondják-e: "Ha ez a vallásosság, 
nem kérek belőle!" Vagy ellenkezőleg, azt mond
ják-e: "Ime, mit művelhet a vallás! Én is bele
viszem az életembe!" 

Sok katolikus hitehagyása és még inkább sok 
nem-katolikus megtérésének akadályozása nem 
vezethető-e vissza nagyrészt számos katolikus 
lanyhaságára, közönyösségére, vagy fura katoli
cizmusára? Azokéra, akik a katolikus élet külső, 
sőt buzgó gyakorlását is, mint a mindennapi 
szentáldozást, hitbuzgalmi egyesületek felkarolá
sát stb. össze tudják egyeztetni a vallás által 
tiltott dolgokkal. Ott vannak reggel a szentmisén, 
este pedig a tiltott bálon. Aldoznak naponta is, 
de oly öltözetben, hogy az áldoztatópad tö
szomszédságában ki kell függeszteni a figyelmez
tetést a szemérmes öltözködésre. Széleskörű mű
ködést fejtenek ki hitbuzgalmi egyesületekben, de 
egyéni életük, házaséletük minden, csak nem kato
likus. Ha gyakorolják is egyénileg a katolikus 
vallást, nyiltan síkraszállni érte nem mernek. 
Sokan megtérnének az igazság Istenéhez, ha az 
igazságban élők jobban megmutatnák, hogy Isten 
gyermekei. 

- Menjünk prédikálni - mondta assziszi-
szent Ferenc társainak, mikor koldulásra indult. 

- De Ferenc atyám, hiszen mi semmiféle 
szószékre nem megyünk fel. 

- Jópéldánk lesz a prédikáció - felelte 
a szent. 

1. szám. 1935. 

Assziszi szent Ferenc egy ~lvernói paraszttól 
egy ízben kölcsönkérte szamarát. 

- Te vagy-e az a Ferenc atya, akiről annyit 
beszélnek? - kérdezte a paraszt. 

- fgen. 
- Hát akkor vigyázz, hogy csakugyan olyan 

j6 légy, amilyennek tartanak, mert sokan helyez
ték beléd bizalmukat. 

Szdmollunk o következményekkel. 

Kívánatos volna, hogy sokan tudatára ébred
jenek másokra gyakorolható hatásuknak és gon
dosabban számoljanak annak következményeivel. 

A cárok idejében Kostrowa kormányzója nem 
sokat törődött az aláírásra eléje terjesztett iratok 
tartalmával. Atolvasás nélkül írta azokat alá. Egy 
ízben egyik hivatalnoka a hivatalos jelentésbe 
beszúrta a következő részt: 

"Végre meggyőződtem teljes alkalmatlan
ságomról. Ime, itt van főbb hibáimnak és elköve
tett baklövéseimnek jegyzéke." Aláírta ezt is olva
satlanul. Mikor Stolypin, a cári iroda főnöke 
kezébe vette a rendesen aláírt j elentést, a hanyag 
hivatalnokot nyomban felmentette állásától. 

Azokon a lapokon, melyeken élettörténetünk 
íródik, vannak rendes tintával megírt sorok. Eze
ket jól ismerjük. De egy ismeretlen és kérlel
hetetlen kéz narancsfolyadékkal láthatatlan, 
közbevetett sorokat is ír. Tartsuk a lapot a tűzhöz. 
Legyen bátorságunk elolvasni. 

Tán azt mondhatjuk erre, ha mindenegyes 
lépésünk nyomában ismeretlen hajtások fakadnak 
még akkor is, ha mozdulatlanok maradunk, akkor 
mivé legyünk? Hogyan éljünk nyugodtan a föl
dön? - Nem szabad esztelen félelemnek és alap
talan aggályoknak engedni! Nem kell félni a fele
lősségtől, de igenis kell, hogy meglássuk a felelős
séget ott, ahol van és tudjuk is azt a felelősséget 
vállalni. 
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Valaki a következő párbeszédet gondolta ki 
Pilátus és egyik barátja között: 

- Ugy-e, mikor Júdea helytartója voltál, egy 
lázadás tört ott ki egy emberrel kapcsolatban, kit 
Krisztusnak híttak? Az ég Istenének mondta ő 
magát s te kereszthalálra ítélted. Ugy-e, így 
volt ez? 

- Meglehet, - válaszolt Pilátus - már nem 
emlékszem rá! . . . 

Cselekedeteink olyanok, mint a hópelyhek. 
Szórakozzunk néha azzal, hogy szemmel kísérjük 
útjukat. Figyeljük, amint tovahaladnak a térben. 
Hol erőtlenül állnak meg útjuk végén, hol új 
lendülettel tovaszállnak . . . Lehet, hogy hozzá
járultak egy szerencsétlen felüdítéséhez, de az is 
lehet, hogy lavinát indítottak meg, melytől lenn 
a hasadékokban szerencsétlen áldozatok feküsznek. 

Szükséges számunkra, hogy az Egyház sza
vaival gyakran felkiáltsunk: "Ab occultis meis 
munda me!" - Uram, tisztíts meg ismeretlen 
hibáimtól! 
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ÉLET - ÉS LÉLEKSTILUSOK. 

ELÖSZO HELYETT: Ne gondolja senki, hogy a 
fenti címen megjelenő cikksorozattal a bölcselőktől 
o régi és új filozófia alapköveire épített monu
mentális tudomány-templomba akarom vezetni az 
olvasót, ahol Aristoteles, Plátó, Szt. Tamás, Hegel, 
Kant, Schoppenhauer stb. szellemóriások szillogizmusai 
visszhangzanak és gondolatrakétái világítanak. Nem 
akarom a modern embert ezeknek a filozófus Gama
lieleknek a lábai elé ültetni, hogy ott vitatkozza ki 
magának az Istent, lelket, istenszerinti életet, boldog
ságot. Nem akarom olvasóimat a filozófus-breviariu
mokból kiollózott aforizma-görögtüzekkel elkápráz
tatni. Nem, mert először is ez nem az én dolgom, 
másodszor meg azért nem, mert ma és különösen 
ma igazak Prohászka szavai, hogya modern embert 
nem lehet mindíg és csak szillogizmusokkal Krisztus 
elé térdeltetni. Harmadszor nem azért, mert akiknek 
e sorok íródnak, azokról feltételezem, hogy nem 
nekem kell őket letérdeltetnem Krisztus lábai elé, 
mivel ők már megpróbálták elfoglalni Márta vagy 
Mária helyét a maguk Bethániájában. 

Hogy mik lesznek tehát ezek a cikkek? Tükrök -
vagy jobban mondva: a moziéhoz hasonló vetítő
gépek, melyek a hétköznapokban ellesett életeket és 
lelkeket akarnak az olvasó lelkének gyöngyvásznára 
vetíteni, hogy' az olvasó a reggeli vagy hétköznapi 
elmélkedésénél belenézzen ebbe a tükörbe, vagy 
végignézze ezeket a lélekmozi-apróságokat - és 
ha esetleg magára ismer egy-két vonásban ezek
ben a meditációkban (tükrökben), kulcsolja imára 
a kezét és kérjen sok mindent attól, aki minden
kinek ad bőségesen és utána akarion . . . Akar- . 
jon jobb lenni. Akarjon szentebb lenni. Akarja 
lelkének drága kövét csiszolni. Akarjon a lélek
forzóból Krisztus-remeket faragni. Akarjon imával, 
önmegtagadással, jóakarattal, a szentek orvosságá
val az emberi gyengeségek ellen küzdeni. Akarja 
önmagát megújítani Krisztusban. 

I. Vadgesztenye-lelkek. 
A vadgesztenye kívül szuros és ha valaki 

hozzányúl, megböki, hogy feljajdul bele - belül 
pedig keserü, élvezhetetlen. 

Vannak ilyen vadgesztenye lelkek is, kik félre
magyarázzák a szenttélevés fogalm át : Krisztus 
léleknevelési stílusát és torzító tükörben nézve a 
maguk lelkét és életét, ezt a torzképet és lelk~t 
akarják beleszuggeráini környezetük lelkébe. Es 
szegények - bár a legtöbbet a jóakarat vezeti, -
nem veszik észre, hogy amikor a saját lelkük is 
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tele van keserüséggel, épen a szenttélevés fogalmá
nak eItorzításával, amit másokra is rá akarnak 
kényszeríteni, mennyi keserűséget, lelki nyugtalan
ságot, problémát, békétlenséget, szeretetlenséget 
okoznak azoknak, akiket az élet környezetükbe 
sodort. Az Isten mentsen meg minden szerzetes
házat, családot, hitbuzgalmi egyesület, kongregációt 
az ilyen "szúrós szentektől". 

Az ilyen "szent" jelenlétében kell, hogy meg
fagy jon az arcunkon a vidám mosoly, elnémul 
ajkunkon a szívből jövő tiszta kacagás, elhalIszik a 
jókedvű tréfa a szánkon, mert mindenre oly szen
vedő, fancsali képet vág, mintha fizikai fájdalmat 
érezne és még jó, ha nem tesz ilyen, vagy ehhez 
hasonló epés megjegyzést: Csodálom, hogy vannak 
emberek, kik ahelyett, hogy "magukon és bűnei
ken sírnának", még van kedvük könnyelműen 
viháncolni, nevetgélni. - Szegény, észre sem veszi, 
hogy irígyli mások vidám jókedvét, mert maga 
!].lég sohasem élvezte a lélek, a kedély vidámságát. 
O azt gondolja, hogy szentségre törekedni, egyenlő: 
mogorván ak , szenvedők ép űnek, örömtelennek lenni, 
mert Krisztusról sohasem olvasta a Szentírásban, 
hogy az nevetett, vagy vidám lett volna. 

Az ilyen "szent" elítél minden tisztességes és 
megengedett szórakozást és örömöt, mert szerinte, 
akár a szerzetes házban, akár a nagyvilágban élek, 
életelv: összehúzódni, begubózni, keserü lelkűnek 
lenni és az élet mir:.den tisztességes szórakozására 
és örömére, mint kísértésre rákiáltani : Apage sata
nasl El világ, el ti csábok, el! - Szegény, nem 
akarja, mert nem meri tudomásul venni, hogy, 
amit ő elítél másokban, azt is a lelke felüdülésére 
és Isten dicsőségére fordíthatná a Szentírás szavai 
alapján: Akár esztek, akár isztok, akár mást csi
náltok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. 

Ezek a szerencsétlenek, mivel magukkal szem
ben kénytelenek nagyon szigorúnak lenni, mivel 
önmagukkal soha sincsenek lelkileg kibékülve, egész 
öntudatlanul, sőt elég gyakran tudatosan is arra 
törekednek, hogya környezetüket is saját képükre 
és hasonlatosságukra formálják át. És mivel ez 
ritkán síkerül, mert azok nem altarnak ilyen tépe
lődő, meghasonlott lelkü, rigorózus, vadgesztenye
lelkű, "szúrós szentekké" lenni, elkeseredik, ma
gárahagyottnak érzi magát és emésztődik saját vad
gesztenye lelkének keserűségében. Pedig hányszor 
olyan helyre állítja ezeket a szerencsétleneket az 
élet, ahol épen napsugárnak kellene lenniök! Mi 
lesz ezzel és micsoda eredményeket ér ez el, ha 
a hivatás egy szerzetes házba, (talán épen előljáró-
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nak), vagy iskolába, gyóntatósz~kbe, családba stb. 
küldi?! Hány lelket fog ez az Ur Jézushoz édes
getni? Hányan szeretik meg az ő lelkén keresztül 
az Istent? Hányan fognak a diadalmas világnézet
ben boldogok lenni, ha ily~n lelkek közvetítik ne
kik ezt a világnézetet? Es nem fog-e ő maga is 
egyszer belefáradni az önmagával való keserű küz
ködésbe, núkor látja, hogy mindenki magára hagyja? 

Csodálkoznak-e azon, hogy az ilyen lélek önmeg
tagadásaiban, penitenciáiban, szenvedéseiben is szer
telen és mindazokat, akik nem akarják az ő szer
telenségeit lekópiázni, keményen elítéli és nem is 
tjirtja őket komoly tökéletességre törekvőknek? 
Es, hogy ebből mennyi csípős megjegyzés, szere
tetlenség, békétlenség származik, csak azok tudják, 
kiknek az Ist,en ilyen "szentet" adott keresztképen. 
Mert csípni, azt tud. Keserűen, marón. Persze, ő 
meg van győződve, hogy ezt is a javítás céljából 
teszi. De azt már nem tudja béketűréssel elviselni, 
ha valaki- kissé gonoszkodva, vagy talán komoly 
javítás céljából megpróbálja visszacsípni. Ezt nem. 
Erre felháborodik. Vagy külsőleg ugyan uralkodik 
magán, elnémul, de mikor nem látják, hetekig dúl
fúl, dohog, háborog, mint a vulkán: Tauge montes 
et fumigabunt - lehet rájuk alkalmazni ezt a 
magyarul nehezen visszaadható mondást: Nyulj 
hozzájuk kisujjaddal és mári.s dohognak, morog
nak. 

Még csak egy vonást ehhez a képhez. Ezeknek 
a "szenteknek" a lelkében vagy tudatosan, vagy 
öntudatlanul ott él a vágy, hogy ő mások előtt 
bámulat tárgya legyen, kit csodálnak, vagy ~zeretne 
példakép lenni, akit hódolattal utánoznak. Es mivel 
ezt nagyon ritkán és akkor is csak a vele resonáló 
beteg lelkeknél kapja meg, nem jól érzi magát ott, 
ahova Isten állította, hanem folyton új környezetbe 
vágyik, mert azt reméli, hogy az új környezetben 
kielégítheti szíve titkos vágyát. Az azonban biztos, 
hogy ezekkel a folytonos környezetváltoztatásokkal 
is csak újabb csalódásoknak és keserűségeknek 
teszi ki a lelkét. 

Hogy mi lehet az oka az ilyen lélek kialakulásá
nak, nehéz arra egy szóval felelni. 

Lehet, hogy így alakul egy lélek, ha az Istent 
akár a családban a szülőktől, akár az iskolában 
a hitoktatótól, mint korbácssuhogtató, begubóztató, 
öröm és boldogságirígy szigorú Istennek ismerte 
meg. Pedig - ha szabad profán szájjal mondanom 
- az Isten nem korbácssuhogtató állatszelídítő, 
nem begubózás ra kényszerítő selyemhernyó tenyésztő 
és nem boldogsá~irígy zsarnok. 

Az is lehet oka az ilyen lélek kialakulásának, 
hogy talán egy túlságosan emberi e{őélet után, mi
kor aztán oda akart térdelni az Ur lábaihoz, egy 
fölőslegesen rigorózus és rémítgető gyóntató lelki
vezetése alá került, ki aztán az Isten irgahn a 
helyett, a kérlellietetlen isteni igazságot állítot ta 
feleslegesen sokszor a szemei elé, melyet szegény 
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a maga örömtelen szertelenségeivel próbál kiengesz
telni. 

Lehet ok a fizikai vagy pszichikai indispozición 
alapuló skrupulózusság is, mely megkeseríti a lel
két és sokszor észszerűtlen túlzásokra kényszeríti. 
- Vagy talán a rejtett kevélység, mely nem szá
molva a lélek és test erőivel és gyengeségeivel, 
nagyot akar alkotni őnmagában és mikor kényte
len látni erőinek elégtelenségét és a jóakarat elle
nére is gyakran előforduló emberi gyöngeségeket. 
hibákat, bűnöket - elkeseredik és a "csak azért 
is" elve alapján vadgesztenye lélekké lesz. 

Pedig: 
Az ilyen lélek tanulja meg, hogy csak emberek 

vagyunk. Sárból és aranyból gyúrva. Van bennünk 
sok jó, de a bűnnel épen embervoltunk miatt 
folyton küzdenünk kell. De ne essék ezért két
ségbe és ne keseredj ék meg a lelke, hisz a jó 
Isten is tudja azt, hogy csak emberek vagyunk. 
Számolt ő bűneinkkel is és békét, nyugalmat és 
kegyelmet ád a jóakaratúaknak. Ha pedig a gyón
tatójában van a hiba, hagyja ott és keressen mási
kat, ki majd az igazságos Isten mellett megismer
teti és megszeretteti vele a gyengeségeinkkel szá
moló, irgalmas szívű Jézust is. {Folytatjuk.I, 

ÁLDOTT AKADÁLYOK. 
Mindnyájunknak van tökéletlensége, hibája. Néha 

nagyon is szembeötlő. 
Lehet ez valami külső, testi fogyatkozás, - lehet fél

szegség a viselkedésben, - vagy lassú felfogás, nehéz
kesség a beszédben. 

Lehet velünk született szelesség, felületesség, feledé
kenység, - lehet javíthatatlan ügyetlenség, mely min
dent tör-zúz, amihez hozzáér. 

Lehet bizalmatlan természet, mely mindenütt rossz
akaratot lát, - lehet érdes, nyers modor, mely a társas
életben kellemetlenné tesz. 

De gondolunk-e rá, - mikor fogyatkozásaink terhét 
hordozzuk, - hogy Istennek irgalmas tervei vannak 
velük? 

Rideg modora d elidegeníti kissé tőled az embe
reket s ez arra kényszerít, hogy visszavonultabban élj? 
- De, lám, nélküle vakon követted volna érzelmeidet 
vesztedbe rohanva?! 

Bátortalanságod megakadályoz a szereplésben, de nél
küle a törtetésben örlődött volna fel minden erőd s a 
hízelgők tömjénezése közt elvesztél volna! 

Derüt keltő félszegségeid miatt félreállsz, - nélkülök 
bírtál volna-e a hiúság, kevélység vesztet okozó szenve
délyével? 

Be, kell látnunk, hogy fogyatkozásaink végeredmény
ben áldott terhek, áldott akadályok. Lehetnek néha tán 
vállunkat nyomó keresztek, - de egyben belőlük fonó
dik életutunk szélén az a tüskés sövény, mely véd és 
akadályoz az eltévedésben. 

Viseljük el tehát önmagunkat úgy, amilyenek vagyunk, 
amilyeneknek Isten alkotott - Mindenesetre javítani 
kell minden erővel magunkat, de ha ennek dacára meg
marad értelmünkön, szívünkön, természetünkön a hiány, 
a tökéletlenség, - viseljük el szívesen s tekintsük őket 
értékünknek, mert valóban áldott terhek, áldott akadályok I 
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Mikor a lélek.fjívó lsten 

Ahol a damaszkuszi karavánút 
Kafarnaumnál a városon kivül a Ge
nezáret tavának partjára kanyarodott. 
komoran állott a császári vámház. A 
sorompónál szigorú s barátságtalan 
málhavizsgálók, népszerűtlen adósze
dők vájkáltak könyékig az utasok és 
kereskedők csomagjaiban és pénzes
övében. Ezért volt lenézett fajta a vám
szedő. Megvetett nép. Mindenütt csak 
a gyűlölet sötét szemüvegén át nézték. 
Ha pedig zsidó aljasodott le közéjük, 
azt kitagadták honfitársai. 

Ilyen kivetel/je volt a kafarnaumi 
zsidóságnak Alfeus fia, Lévi is. Fajá
nak kalmárösztönéből odatelepedett a 
világkereskedelem vámokon át fiöm
pölygő aranyfolyama mellé. Elte a 
maga sivár sáfáréletét. Gonddal ve
zette könyveit s pénz nélkül nem érezte 
hibát/annak az élet ritmusát. Igazi 
vámos volt. 

Egyik napon, ahogy ott ült a Mam
mon árnyékában, Jézus haladt át a 
vámház előtt. Lévi sokat hallott már 
a csodatévő názáreti Prófétáról. S íme, 
most itt van vele szemtől-szembe. Jézus 
ránézett. Avval az ő csodálatos, mély
lángú tekintetével. S míg két meleg 
szemét belefúrta Lévi arcába, csak 
ennyit mondott neki: "Kövess engem!" 
Ez a szó elég volt arra, hogy Lévi 
"elhagyván mindent . .. kőveté őt." 

Ezt az embert mi Szent Máté néven 
tiszteljü k. 

Nagy dolognak kellett történnie a 
kafarnaumi vámos lelkében, hogy 
szíve főlött uralmat engedett Jézus 
szavának. Emberi erőn kivülfekvő ha
talom markolhatott csak bele oz éle
tébe úgy, hogy mindent odadobott, 
amit még kevéssel előbb értéknek és 
célnak tartott. Oh, az a tekintet és az 
a szó elszakított benne mindent, ami 
az anyagiasság és önző érdekek gálya
padjához láncolta. A vámasztal nem 
volt 'elég erős ahhoz, hogy eltorla-

. szolja Isten hívószava elől, mely ala
kítóan nyúlt az életébe. 

Az Istennel való összefüggés az 
emberre nézve szükségesség. Ettől Lévi 
sem menekülhetett meg. Ezért símult 
hajlékony akarattal a hívó szóhoz. S 
mikor a ráesett választás miatt elbo
rította a boldogságos érzések özöne, 
- fölégel/e maga mögött a múltját. 

az életünkbe nyúl. 

S a lelki kibontakozás ezen ünnepé
lyes percében nem volt neki nehéz el
hagyni egy vámhivatalt. Mert túl azon 
a határon, ameddig egy megvetett 
vámosélet vágyai csaponghatnak, fel
tárul előtte az a szentséges lélek
ország, ahová Krisztus hívta őt. És 
szívesen ment. Mert lelkében a Krisz
tussal való tőkéletes egyetértés virág
zott ki a "Kövess engem" malasztos 
hangsúlyából. 

A mult idők történelmének anna
lesei ben sok esete ván megörökítve az 
isteni kegyelem lélekfordító csodáinak. 
S a nagy bűnbánók életének vizsgá
lata azt mutatja, hogya jó útra térés
hez kezdetet sok különféle alkalom 
adott. Isten az ő lelküket néha nagy, 
megrázó eseményekkel zaklatta fel, 
sokszor meg egy parányi biztatása is 
elég volt. Egyszer hangosan kiáltott 
hozzájuk halál· koponyából, máskor 
pedig suttogva szólt a koldus rongyai 
alól, vagy a hivalkodó pompa hiúsá
gai mögül. D!! mindíg ezt mondta: 
Hallgass reám és . . . kövess! 

Sault villám verte le a lováról. 
Pelágia, az elhirhedt antióchiai "drá
gakő" Nonnusz püspök prédikációja 
alal/ lépett a szentélet útjára. Cortonai 
Margit akkor adta magát Krisztus 
követésére. mikor atyja bottal űzte ki 
házából. Gonzalvusnak elég volt, hogy 
szégyenére sárba esett. Borgiai Szent 
Ferencnek csak annyi kellett, hogy a 
szépséges Izabella királynénak elrú
tult halotti arcát meglássa. És gon
doltunk-e arra, hogy még egy színész
szerep is alkalom lehet az Istennek 
ahhoz, hogy a bűnös lélekben a meg
térést elindítsa ? Pedig megtörtént. 

Lesage Raul híres, de erkölcstelen 
életű színész volt Párisban. Mámoro
san tapadt az életnek földizű örömei
hez és morális kisiklások, bűnök hal
mazán zuhant el naponta. 

Egy nagyszabású passiójátékban 
Krisztus szerepét kapta. Művészi hir
nevének megőrzése miatt az előadásra 
gondosan készülgetett. Szerepének ki
munkálása közben aztán sokat gon
dolt Jézus életére, tanító szavaira és 
kinszenvedésére. Eszébe jutott a szülői
ház ártatlan gyermekkora s imád
ságtanító édesanyja emléke is. Ilyen
kor ellágyult. S ekkor fogta öt szíven 
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az Isten. Lesage Raul megundorodott 
elcsúszott életétől. Feltámadt benne az 
életjobbílás könnyes vágya. Hallotta 
lelkében Krisztus hívószavát : Kövess 
engem! De bűnei miatt elcsüggedt. 
Hát elment P. Ravignanhoz. Beszél
getésükből aztán megszületett Lesage 
megtérése. Sőt később hősies elhatá
rozásra is adta magát. Midőn szerepét 
játszotta a szabadtéri előadáson, azt 
kívánta, hogy a nyilt utcákon végbe
menő keresztúti jelenetben az ostor
csapásokat, lökdöséseket és rugásokat 
teljes keményszívűséggel valóban hajt
sák végre rajta. Igy is történt. Elő
adása nem játék volt, hanem igazí 
véres keresztút. Isten megengesztelé
sére fájdalmat keresett. Talált s eze
ket elégtételül kínálta fel mult jáért. 
A szívetmegállító látványra sokan 
megtértek a nézőközönség soraiból. 
Lesage Raul pedig a játék után aznap 
pste . . . halott volt. 

A vezeklés, jóútratérés nagy példa
adói csak azért kerültek az idők kró
nikájának lapjaira, mert mint mete
orkő és csillaghullás rohantak bele 
az emberiség látókörébe. És ez nem 
jelenti azt, hogy nincs hozzájuk más 
hasonló. De van. Talán még nagyobb 
áldozatok és keményebb lélekpróbák 
hősei. Csak ismeret/enek. Ezek a 
Krisztus-követés névtelen katonái. Oh, 
a hétköznapok szürke palástja zajta
lanul hull sok. Isten felé néző pálfor
dulásra. 

Ma is van sok ember, aki az Isten
nek malasztszárnyakon való leeresz
kedését, jóralenditő ösztönzését, hivó
szavát észreveszi, megfigyeli és követi: 
lsten minden ember lelkének ajtaján 
kopogtat. Boldog, aki rögtön beereszti. 
Sokan azonban elutasítják. De újra 
zörget. Sok elutasítás után is. Nem 
tágit. A bűnök sem rettentik el. Sőt 
növekedik benne az embermentés vá
gya. Mert Szent Pál írása szerint: 
"ahol túláradott a bún, túláradóbb 
lett a kegyelem." (Róm. 5, 20,) Ilyen
kor a malasztok bőségét nem tartja 
számon. Égi kincseiből pazarló kéz
zel szór. Vigasztalásaiból semmit nem 
sajnál. Szeretetének zárótiizében fog
lyul akarja ejteni a lelkeket, hogy 
Istennek és embernek találkozásában 
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azé legyen nemcsak az első, de az 
utolsó szó is, aki jobban szeretett! 

Isten a lelket a kegyelem mllzsará
ban sokféleképen meg tudja. törni. 
Hívó szavát a lélekre ezer módon 
nyilazza. Egyszer összedönti földi 
szerencsénk roskatag hajlékát: szinte 
beleőszülünk. Máskor meg a testi fáj
dalom nyomásával sajtol ja ki belőlünk 
a lélek/ordulást: a betegség isteni 
ajándék a nyomról letért léleknek. 
Néha pedig oly halkan ér szívünk-

höz a szava, mint sziromhullás, vagy 
lehe/et járás. De bármikép érkezik is, 
bennünk a régi embert elsegíti tJhhoz 
a lelki felkészüléshez, melynek erejé
vel kitérni tudunk a világ sodrábó/, 
bilincset verünk szenvedélyeinkre s 
egy szenny telen é/et fö/ajánló imáját 
zsolozsmázhat juk Urunk Krisztusnak 
nyomában. 

és az embernek erre fe/elnie kelL Bár 
minden Isten kegyelmétől, kedvezésé
től, - de az embertől is függ. Az 
élet jobbítás Istennek ,műve az ember
ben - de az ember által. Az erény 
Istennek ajándéka, de éppoly bizo
nyosan az ember műve is. Ezért, ha 
Isten lélekhívó szavát hallod, Testvér, 
gondolj Kempis e mondatára: "Arra 
törekedjél, hogy képes légy . . . min
denből kivetkezett szívvel követni a 
mindenből kivetkezetl Jézust." 

Komoly igazság, hogy sorsunk ke
zünkbe van letéve. Isten hívja a lelket 

AZ IDEGESSÉG ÉS A LELKIÉLET. 

Idegesség. Alig van a nagyközönség ajkán még 
egy szó, amelyiket meghatározatlanabb és ködösen 
elmosódottabb fogalom megjelölésére használnák, 
mint ez. Már pedig manapság tucatjával pettyege
tik bele az értelmes és megértett kifejezések közé a 
különböző szaktudományokból a mindennapi éle~be 
ellopott, homályosan sejtett jelentőségü szavakat. Ugy 
szórják el mondataik közé, mint á. gazdasszony a 
kalács b a a mazsolát és úgy is élvezik és becsülik 
e szavakat, mint a gyerek e tésztát. Ennek becslé
sében is annál finomabb az, mennél több benne 
az apró pont, melyet ő csak ínyenc édességnek 
rágcsál, de nem kutatja, hogy finom mazsola-e, vagy 
csak teppedett apró szöllő, vagy apróra vágott kandí
rozott éretlen tök? 

A mai beszédek, írások hemzsegnek az ilyen köz
használatba eltulajdonított szakkifejezésektől. Per
cenkint mérhető,en találkozunk a világnézet, öntu
dat, tudatalattiság, misztikum, átélés, fajiság, lélek
analízis, stb. szókkal, melyeknek a szaktudományok
ban pontos és körülhatárolt értelmük van, de a 
kö'zbeszédben csak homályos és ködösen sejtett 
valamit akarnak velük jelölni. Mintha nem is azért 
beszélnének és írnának az emberek, hogy megért
hetően közöljék gondolataikat, hanem azért, hogy 
sejtelmességekkel csiklandozzák az eUajult gondol
kodású társaikat. Akárcsak az arcát kendőző 
leány, aki fehérre púderozott arcára lázrózsákat 
mázol és a közönség egyik része csattanó egészség
nek, a másik érdekes szépség jeIének, egyesek 
ízléstelenségnek, az orvos pedig a betegség jele 
ügyetlen imitálásának nézi. Mindenki másnak, mint 
ami a valójában, mert igazában: természetellenes-
~~ . 

ÁIUtjuk, hogy ilyen sokmindenre és sok érthetet
lenre használt megjelölés ez a szó is: idegesség. 

Az idegesség laikus fogalma. 

A nagyközönség laikus fogalmai szerint az ideges
ség bizonyos viselkedési jelenségek csoporlneve. E 

IRU: DR. SZEGEDI GYÖRGY_ 

jelenségek egyike a nyugtalanság, másika az inger
lékenység, meggondolatlan cselekvésmód, mérték
túlhágás egész a durvaságig stb. Azt a rendellenes
séget jelölik általa, amely az egészséges, normális 
ember viselkedésétől eltér. 

Az életnek számtalan eseménye, helyzete a nor
mális emberre nem hat észrevehetően, egyesekre 
azonban hathat. Sok eseményre és helyzetre a normá
lis ember egyáltalán nem reagál, vagy ha reagál, 
csak bizonyos fokig teszí, mások ellenben a fokon 
jóval túl reagálnak és tesznek. A napfény, az utca 
zaja, a kanáricsicsergés, a süvöltő szél sok embert 
nem érint és úgy végzik dolgukat tovább, mintha 
ezek nem is lennének. Mások fölszisszenek, ha 
füttyentett a vasút és képtelenek tovább imádkoz
ni, ha egy öreg anyóka csörgeti olvasóját a tem p
lompadban mellettük. Sok ember nyugodtan végzi 
ájtatosságát a templomban, akárki mondja a szent
misét, de jókora sorra akadnak olyanok is, akik 
képtelenek imádkozni és ijedten hagyják el a temp
lomot, mert az a pap áll az oltárnál, akinél gyóntak. 

Az idegesség orvosi fogalma. 

Amíg a laikus közönség csak a nyugodt, normális
tól eltérő reagálást és viselkedést érti idegességnek, 
addig az idegesség szaktudománya : az orvos
tudomány, mást is ért alatta. Az orvostudomány 
szerint az, amit a laikusok idegességnek neveznek, 
száz és száz betegségnek a kiváltott, vagy kísérő 
jelensége lehet. Olyanféle, mint a láz, amely ritkán 
önálló megbetegedés, ellenben a legtöbb betegség
nek kísérője. 

Épígy azok a jelenségek, melyeket a laikus nagy
közönség az "idegesség" szóval jelöl, a betegségek 
hosszú sorának lehetnek kísérői és szimptomái. 

Az orvostudomány szerint az idegesség csak egy 
szimptoma, amely az idegbetegségeknél és számos 
más betegségnél előfordul, mert a legtöbb betegség 
közvetlenül, vagy a szervezet által közvetve az 
idegrendszerre hatással van. Szerintük ezen az 

12 



szeptember 15. 

idegességen kívül inkább az az idegbetegség, amely 
az idegek működésének rendellenességéből ered, 
avagy az idegek szerveinek megbetegedéséből szár
mazik. 

Az orvostudomány bizony az. idegbetegségek 
terén nincs olyan mértékben tisztában a dolgokkal, 
mint pL a sebészet és belgyógyászat terén. A 
betegségek lényegének, kórhozóinak megállapításá
ban, a bajok osztályozásában is óriási vélemény
különbségek vannak az egyes elmekórtan-tudósok 
között. Akik ezt tagadják, azért teszik, mert a 
maguk, vagy tanáraik rendszerére és megállapításaira 
esküdnek. E cikkeinkben ép ezért nem térünk ki 
az egyes orvosi rendszerekre és véleménykülönbsé
gekre, hanem fölhasználjuk és megemlítjük belőlük 
csak azt, ami a dolgokat a lelkiéleUel foglalkozó 
ember számára érthetővé teszi. 

Ilyen, az orvostudományban laikusok számára 
alkalmas szempontból megértetve a dolgokat, azt 
mondhatjuk, hogy az orvostudomány négy nagy 
csoportra osztja az idegbaj okat. 

1. Az első az idegesség. Az a túlérzékenység és 
túlgyors, meggondolatlan, túlerős reagálás, túlerős
ségében oktalanul tekintetnélküli (néha durva) el
járásmód, amelyik a laikusok szerint is ismertetője 
az idegességnek. Ez fölléphet önmagában is i de 
lehet kísérője bármely más betegségnek: idegbeteg
ségnek, akár valamelyik szerv (gyomor, bél, fog 
stb.) megbetegedésének. 

2. Működési idegba;ok. (Funkcionális neurózisok.) 
A betegségeknek egy csoportját értjük alatta. Ezek
nél az alapbaj valamelyik ideg müködésének zavara 
a nélkül, hogy maga az ideg szerve, vagy más testi 
szerv organikusan beteg lenne. Az újabb orvostu
domány"psychoneurózis" néven jelöli a bajcsoportot. 
Szerinte az ember idegélete két összetevőböl áll: 
a lelki ősszetevőből és testi összetevöből. Ezeknél 
a bajoknál nem az idegélet testi része változott 
meg, hanem a lelki összetevő működésében állott 
be valami hiba. 

Néhány példa érthetőbbé fogja tenni e csoportbeli 
bajok fogalmát. 

Egy családapa arról panaszkodik, hogy nem 
tud dolgozni, nem tud aludni, nem képes gondol
kodni sem. Minden beszéd kimeríti és ha megeről
teti magát, hogy munkájára odafigyeljen, nyomasztó 
fejfájást érez. Attól fél, hogy megőrül. Az orvos 
gondosan megvizsgálja és úgy találja, hogy szervei 
teljesen épek. A baj azonban letagadhatatlan. Oka 
tehát nem a szervek elváltozásában lehet, hanem 
abban az együttműködésben, amelynek egyik össze
tévője a lélek, a másik a szervek. Kimondja a diag
nózist: a beteg szellemi eredetű idegkimerülés ben 
szenved. 

Egy másik beteg szív-panaszokkal jön. Ér
verése rendetlen, néha úgy meggyorsul, hogy eléri 
percenkint a 120-140 ütést. Esetleg az érverésé
ben kihagyások (extraszisztolék) jelentkeznek i úgy, 
hogy minden huszadik érverése erősebb és aztán 

UtaDk 

egy pauza következik és csak utána folytatódik a 
huszonegyedik és többi érverés. A beteg rosszul 
érzi magát, nyomást érez a mellé ben, félelemérzet 
lepi meg, alvásából fölriad stb. E panaszok komoly 
jellegűeknek látszanak. Az orvos hosszan és a 
modern segédeszközök igénybevételével (elektro
kardiografia stb.) meg.vizsgálja, de a szíven semmi
nemű organikus elváltozást sem talál: szervei telje
sen épek. Kimondja, hogy a szívet szabályozó ide
gek, a vasomotorikus idegek működésében van csak 
a baj. 

A harmadik betegről a hisztériát állapítják 
meg. A testi szervekre való hatással semmire sem 
mennek nála. Lelkiéletét hozzák hát rendbe és a 
betegség elmúlik. 

3. Harmadik csoportba az orvosok azokat az 
idegbetegségeket sorpzzák, amelyeknél az idegszer
vek (agyvelő, gerincvelő, ducidegrendszer) anyagi, 
organikus elváltozásait is észlelik, de ezek mellett 
a baj jelenségei nem állandóak. Hol beteg egy 
ideig az illető, hol pedig egészségesnek mutatkozik. 
Mások pedig csak bizonyos irányban, bizonyos 
eszmekörben mutatkoznak rendelleneseknek, míg a 
többi teendőik végzésében egészen rendesek. Ilye
nek pl. a búskomorak, az epileptikusok, az alko
holisták, morfinisták stb. 

4. A negyedik csoportba olyan idegbetegek 
tartoznak, akiknek idegszervei gyógyíthatatlanok, 
megromlottak és lelkitevékenységük állandóan és 
általánosan beteg. A közfelfogás ezeket őrültek nek 
szokta nevezni. Ilyenek pl. a tébolyodoUak (para
nojások), a paralytikusok, az aggkori elmezavaro
sak, stb. 

Az idegbaj ok és a lelkiélet. 
Hogy az idegbajok a lelkiéletre hatással vannak, 

az bizonyításra és magyarázatra nem szorul. A 
dolog természetéből következik. 

Hiszen a lelkiéletnek gz ember testi élete idejé
ben az idegek a világgal való érintkezésnek az esz
közei. Ezek segítségével szerzi az ember az ismere
teinek nagy tömegét, ezek segítségével dolgozza fel 
őket, ezek segitségével cselekszik. Az idegek nélkül 
olyan az ember lelke, mint a festőművész, akinek 
nincsen ecsete, de festékje és irónja sem. A beteg 
idegű ember pedig hasonlít ahhoz a festőhöz, aki
nek ecsefjei a beszáradt festéktől megkövesedtek, 
festékjeinl<k színe pedig elfakult és megzavarodott. 

Amint az idegrendszer állapota hatással van a 
lelkiéletre, ugyanúgy megfordítva is igaz a dolog. 
A lelkiélet is hatással lehet az idegrendszerre, sőt 
igen sokszor az idegrendszer elváltozása esetén is 
tűrhetőbb állapoto t tud kialakítani. Az orvostudo
mány modem iránya, amely szakított már a mate
rialista életfelfogással, nyiltan hirdeti ezt. Hirdeti, 
hogy az ember élettevékenysége, főleg idegéleté
nek jelentékeny része két összetevönek az eredője: 
a testé és a léleké. Az egyik hatással van és nagy 
hatással tud lenni a másikra. 
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Utunk 

Az is vitán fölül álló tény, hogy korunkban az 
emberiség nagy többségének idegélete kisebb-na
gyobb rendellenességeket mutat. Teljesen kifogás
talan idegéletű ember a felénél kisebb százalékkal 
van csak. 

A gazdasági és társadalmi bajok mostani kor
szakában bajos dolog az idegbetegségek (az ideges 
ingerlékenység is az) kórokozóit megszüntetni. Ha 
minden ideges ember kiállana a munkából és gyó
gyíttatná magát, a félvilágot kórháznak k~llene be
rendezni és megálIna a gazdasági élet. Epezért a 
testi gyógyítás mellett (amit nem szabad elhagyni, 
de elhanyagoini sem I) óriási szerepe van a LeLkiéLet 
iLyen irányú fölhasználásának is. A lelkiélet okos 
és céltudatos irányításával befolyásolni, gyógyítani 

./l térti útja. 

A boldogság utáni vágy, mely lényünknek legmélyebb, 
leghatalmasabb rugója, minqnyájunkat arra ösztönöz, 
hogy keressük a hozzá vezető utat. Az "Utunk"-tól azt 
reméli, várja mindenki, hogy általa rátalál a maga bol
dogulása útjára. 

Igazi, hely~.s út csak egy van: "Én vagyok az út ... U 

mondja az Udvözítő. Benne kell tehát mindenkinek 
keresnie, felismernie a maga útját. Férfinak, nőnek, 
gyermeknek egyaránt. Ebben óhajtunk segitséget nyuj
tani, mikor egy rövid cikksorozat keretében rámuta
tunk a módra, hogy hogyan kell a különböző élet
állapotokban utánozni, lemásolni a Teremtő által elénk 
állított örök ideált. Először a férfivel fogl~lkozunk, az
zal a nemmel, mely először került ki az Ur kezéből. 

Ha a kereszténység, főleg a gyakorlati kereszténység 
szempontjából akarjuk értékelni és elbirálni mai társa
dalmunkat, nem könnyű feladatra vállalkozunk. Fel
vethető a kérdés, vajjon a világháború óta kereszté
nyibb lett-e közéletünk, társadalmunk? Az általános 
benyomás az, hogy a falu népe hit és erkölcs dolgá
ban hanyatlott, mig a sokat szenvedett intelligencia 
erősen előretört a vallásosság terén. Annyi bizonyos, 
ma sokkal több intelligens fél}it látunk a templomok
ban, gyóntatószékeknél, az Ur asztalánál, mint a le
tűnt liberális korban, amikor szinte magától értetődött, 
hogy az intelligens férfi közömbös, ha éppen nem 
hitetlen és gyáva a hitvallásban. Ha nem is túlságos 
sokat, de ma már látunk nem egy férfit és pedig min
den tekintetben kiváló férfit, aki "kezét imára emeli". 
Hogy mit jelent a családra és társadalomra épen a 
férfi vallásossága, azt bővebben fejtegetni felesleges, 
minden gondolkodó ember előtt ismeretes az. Az Apos
tol, Jézus Szivének, szellemének, tanainak legjobb 
ismerője és magyarázója azért helyez oly súlyt épen a 
férfiak imádságos, hivő lelkületére: 

"Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta 
kezeket emeljenek fel imádságra." (I. Tim. 2-8.) 

Felséges szavak ezek! Aranybetűkkel márványba 
kellene vésni azokat. Főleg a szilárd, fehérmárvány 
férfi-lélekbe! Ne is engedjük ez isteni igéket elmosód
ni. Mint táplálékot, rágjuk jól meg, hogy megemésztve 

1. szám. 1935. 

lehet az idegességből származó bajokat is és így 
elviselhetőbbé lehet tenni az élet ezen általános, 
betegségokozta nehézségeit is. 

Épezért igen helyénvaló, ha a komoly lelki
életet élő ember megismerkedik az idegbajok neve
zetesebb formáival és megtanulja, hogyan lehet 
lelki eszközökkel rajtuk segíteni, vagy legalább is 
enyhíteni. 

Lapunkban ezzel a közleménnyel egy cikksorozaiot 
kezdtünk meg. amely az idegbetegségekkel foglalkozik a 
krisztusi lelkiélet szempontjából. Nem orvosi szakköz
lemények lesznek ezek. hanem az orvostudomány meg
állapításainak figyelembevételével kidolgozott. laikusok 
által is érthető aszketikus irányú értekezések . 

Iria: MUller Colos S. J. 

húsunkba-vérünkbe menjen át. Vegyük sorra egyes 
szavait: 

"Azt akarom l" 
Határozott, energikus hang csendül meg itt. Minden 

ellenvetést, kibúvót, mentséget kizáró hang. Az Apos
tol ajkán megnyilatkozó legfőbb isteni tekintélynek a 
hangja. 

"Azt akarom!" Az apostol beszél, aki bár egyénileg 
oly mérhetetlenül alázatos, de, mint apostol tudatában 
van, hogy kinek a nevében beszél, kinek a szócsöve 
"Krisztus követségében járunk" (Il. Kor. 5. 20.), Isten 
tekintélyével beszél. Amit mond, Isten mondja, akinek 
engedelmeskedni tartozik az égben és földön minden 
teremtmény, tehát a férfi is! Mit akar Isten a férfitől? 
Azt akarja, hogy: 

"A férfiak imádkozzanak." 

"A férfiak". Mintha az apostol rájuk helYJ!zné a fő
súlyt. A nőknél ez szinte magától érthető. Ok akkor is 
"az ájtatos női nem" voltak, ahogy az Egyház szépen 
nevezi őket. De a férfiak! Első sorban ők imádkozza
nak. Nekik inkább kell Istenhez közeledniök, mert a 
természet rendjében is közelebb állnak hozzá, mint 
urai, királyai a látható világnak. Mint apa, fej, előljáró, 
ők képviselik Istent a családban. A család papjai, 
közvetítők lsten és a családtagok között. E magasztos 
hivatáshoz általában több bölcseséget, erősebb akaratot 
és tetterőt is kaptak a Teremtőtől. Minthogy a vallásos
ság első sorban az akarat dolga, meg kell állapítanunk 
hogy az igazi vallásosságra a férfi alkalmasabb, mint 
a nő. A szenttéavatottak túlnyomó része férfi. Hogyan 
tudja a férfi majd az égben élvezni az Istent! 

"A férfiak mindenütt i~ádkozzanak." 
Az Úr Jézus más helyen még hQzzáfűzi, hogy min

dig imádkozzanak. (Luk. 18. 1.) Es ugyan miért sür
geti Isten épen a férfiak részéről annyira az imádsá
got? 

Isten szükségkép szereti önmagát, mint legfőbb jót. 
Már pedig semmi sem dicsőiti meg őt annyira s oly egye
nesen és közvetlenül, mint az ima, legyen az dicsőitő, 
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kérő, hálaadó, vagy engesztelő ima. Valamennyi lsten 
egyik vagy másik tulajdonságának, tökéletességének 
dicshimnusza. 

De lsten szereti a férfit is, mint atyaságának hű 
képmását. Szereti a férfi nagyságát. Már pedig mi 
teszi igazán naggyá a férfit? Bizonyára nem testi 
növése, ereje, hanem lelkületének emelkedettsége. Ám
de lehet-e nagyobb a férfi, mint mikor a legmigyobbal, 
legmagasabbal, legfenségesebb Istenével ölelkezik, 
összeforr, amikor imádkozik? 

lsten akarja, szereti a férfi boldogságát is. Már pedig 
lehet-e boldogabb, mint mikor a boldogság forrásával, 
Istenével érintkezik, amikor imádkozik l? 

lsten akarja, szereti a férfi életszentségét. Ez három 
dolgon fordul meg: bűnmentességen, jócselekedeteken 
és a kitartáson. Állandó ima nélkül ezek egyike sem 
valósulhat meg. 

lsten szereti a férfit s adni akar neki. Rendes körül
mények között. ~ férfi a család .eltartója, a. kenyérkere
ső. De, - napJaInkban nagyon IS érezzük Igazságát, -
hogy hasztalan az ember iparkodása, ha nem járul 
hozzá lsten áldása. Ezt az áldást az ima szerzi meg. 
Ma az emberek sokkal többet aggódnak és küszködnek 
az élettel, mint imádkoznak. Olyan is az eredmény I 

lsten akarja tehát, hogya férfiak imádkozzanak és 
pedig mindenütt emeljék kezüket imára, ahogy az apos
tol tanit ja. 

Imádkoznia kell a családi szentélyben. 

Egy amerikai missziós püspöknek feltűnt, hogy a 
bolygó bivalyvadász indiánok nem építik sorban kuny
hóikat, hanem úgy helyezik el, hogy valamennyinek 
ajtajából látható legyen a kápolna. Mily szép gondolati 
De még szebb lenne, ha minden ésaládi tűzhely "Domus 
Dei", kápolna volna! A pogány rómalaknál így is volt. 
Minden házban felállították a házi oltárt alaresekkel. 
S a férfiúnak volt a tiszte, dicsősége és joga, hogy az 
esti és reggeli áldozatot bemutassa. Az őskeresztény
ségben is megvolt 2 családok napi vallásos programm
ja, sűrűn teleszőve imákkal. Itt is a férfiaké volt a 
vezérszerep. (Lásd: Müller: Misztika.) A keresztény 
középkor scm maradt el e tekintetben. Ma még száz
szorta fontosabb lenne, hogy legyen a családoknak 
házi oltára, közös ájtatossága s a férfi legyen imád
kozó feje, papja. Ez megőrizné ·a mindennél fontosabb, 
drágább értékünket, a hitet, mely a mai kultúrviszo
nyok között a sajtó, iskola, mozi, rádió stb. nyilt vagy 
burkolt támadásának pergőtüzében áll. 

A német kultúrharc idején, a mult század hetvenes 
éveiben Falk porosz kultuszminiszter azt hirdette: 
"Meghagy juk az egyháznak a hierarkiát, a szabad vallás
gyakorlatot, csak az iskolákat vesszük ki kezéből." Jól 
számított a kultuszminiszter. Hiába predikál majd a 
püspök, a pap, hiába lesz oltár, gyóntatószék, istentisz
telet, ha az iskolában katolikusellenes tanitás-neveléssel 
elhóditják az ifjúságot. Uresen marad akkor a templom, 
a gyóntatószék s nem lesz, aki az áldoztató padhoz 
térdeljen. De valamit kihagyott számításából a minisz
ter. A történelem tanúsága szerint volt már az egyház 
életében dicső, hősi korszak, amikor nem volt iskola, 
még templom sem és mégis tizenötmillió mártir vére 
festette pirosra a római birodalom földjét. A templomok 
földalatti sikátorok, katakombák voltak, az iskolákat a 
családi szentélyek helyettesítették. Itt nött fel az a hősi 
nemzedék, mely hitével, vérével legyőzte a római biro
dalom óriási kolosszusát. E családi szentélyeknek papja 
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a férfi volt. Valami hasonlót tapasztalunk az angol 
egyházüldözés alatt, a francia forradalomban, MexikÓ
ban, Japánban, Kinában. Itt is, ott is lappangnak ugyan 
papok, akik miséznek és titkon kiszolgáltat jak a szent
ségeket, de az Egyházat voltaképen nem ezek tartják 
fenn. Ez a feladat a keresztény férfiak vállára nehezedik. 

Nem kisebb veszély fenyegeti az Egyházat és a csalá
dot erkölcsi szempontból. Az élvezetvágy talán soha 
nem tombolt úgy, mint ma. Igaz ugyan, hogy a kinálat 
sem volt oly nagy, mint ma. Az élvezetvágy nagyban 
fokozza az igényeket, amelyekkel nem állnak és soha 
sem fognak arányban állni az anyagi eszközök. Az 
eredménye: elégedetlenség, széthúzás, s végül a család 
szétbomlása. 

Ellenszere ennek ismét csak a közös ájtatosság, a 
családi házi oltár, amelynél a pap ismét csak a férfi. 
Ha: ott a család, élén a férfival, naponkint reggel vagy 
legalább este közösen kéri s megköszöni a mindennapi 
kenyeret, ha ugyanott bocsánatot kér az elkövetett napi 
hibakért és szabadulást kér a kisértésektöl, bizonnyal 
messze eltolódnának a családi katasztrófák veszélyei. 
Mert "ahol ketten vagy hárman összejönnek az én ne
vemben, ott vagyok köztük." (Mt. 18, 20.) 

Rampa püspök beszéli el, hogy útja késő esti órák
ban egy szerény falusi ház mellett vezetett el. Remek 
melÓdiába olvadva hangzott ki abból a gyermekek finom 
csengetyű hangja, az édesanya szelíd szopránja, az 
apa komoly, mély baritonja mellett. Az esti imat vé
gezte a család. A püspök gyönyörködve állt meg a ház 
előtt. S mikor elhallgatott a számára mennyeihez ha
sonló zengzet, bekopogott a szobába. Boldog örömmel 
fogadták s térdre borulva kérték főpásztoruk áldását. 
"Imádkozzatok mindig ily ájtatosan, kedveseim, -- mondta 
a püspök, megáldva őket, - s higyjétek el, hogy soha 
sem hagy magatokra a jÓ lsten." - A főpásztori áldás
nak és főleg az ájtatos közös imának nem is maradt 
el a foganata. Az egyik fiúból világi pap lett, a másik
ból szerzetes, ki nem régen a szentség hírében végezte 
be földi pályafutását. A harmadik istenfélő hajadonnal 
kötött házasságot és családjában átörökítette a szülői 
ház jó szellem ét. Az egyetlen leány becsületes, jó férjre 
találva, egyszerű, de boldog családi körben tölti életét. 

Ámde nemcsak a titkos családi szentélyben, az esti 
homályban kell imádkozni a férfiúnak, hanem: 

Imára kell emelnie kezét a templomban is. 

A modern férfiak nagy részének ellenszenves a temp
lom. Inkább kivánkozik vasár- és ünnepnap a természet 
sZé:ibad templomába, ahol a madarak hangversenye 
mellett - esetleg puskával a vállán - állítólag jobban 
tud imádkozni Elvégre ott is lehet imádkozni, sót az 
apostol kivánja is, hogy a férfiak "mindenütt" imád
kozzanak. De a hivatalos ima helye a templom. Isten 
parancsa ez s igy kötelesség: "Megemlékezzél róla, 
hogy ynnepeket szentelj", amit Egyházunk úgy értel
mez: Unnepnap misét becsületesen hallgass". A szent
misében Egyházunk láthatatlan feje, isteni Bátyánk és 
képviselőnk imádkozik értünk és helyettünk s nevünk
ben áldozatul mutatja be ott "lagát. Mily megtisztelő, 
hogy erre a végtelenül fontos aktusra mi katolikusok 
mindnyájan hivatalosak vagyunk, de első sorban hiva
talos arra a katolikus család feje, a férfi. Ott kell tehát 
lennie, - ha csak fontos ok nem akadályozza. - Ott 
kell lennie, hogy ott "tiszta kezét magáért és családjá
ért imádságra emelje." 
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Vasárnap mise nélkül, keret kép nélkül, tárca pénz 
nélkül: üres. 

"Tiszta kezeketl" 
A tiszta kéz az ima hatékonyságnak egyik föfeltétele 

A férfikéz pedig akkor tiszta, ha nem érint semmi olyant, 
ami bemocskol. Ha nem érint semmi olyant, ami a 
szemérmet sérti. Ha a fiatalember nem érinti, vagy csak 
nagy tisztelettel a nőt. A házas pedig hitvesén kiviil 
nem érint más nőt. Ma az illetlen táncok és strand 
szomorú korszakában nem ok nélkül kell eJ:t hang
súlyoznunk. 

Mennyi áldás, érdem marad el szentmise nélkiill S 
hozzá még a súlyos bűn iszonyú malomköve, mely a 
pokolba süllyeszthet. S a vasárnapi misemulasztás a 
biztos lejtő, hogy a férfi rossz társaságba keveredjék s 
lassan kivetkőzzék keresztény mivoltából. Az utolsó fel
vonás pedig a boldogtalan, szentség nélküli halál szokott 
lenni. "Sine cruce et luce" "K~reszt és világosság nélkül" 
- ahogy mondani szokták. Es az örökkévalóság? 

Ha maga~ztos dolog imádkozó férfit látni, elragadó 
dolog az Ur asztalához térdelő férfi, a hittel, buzgó
sággal, szerénységgel Jézusához közeledő férji. Ennél 
még fenségesebb itt e földön: 

Tiszta a férfi keze, ha nem érint idegen jószágot 
még akkor sem, ha emberi büntetés nem érheti érte. 

A férfiak közös áldozása. 

Mert sok oly módja van a lopásnak, csalásnak, az 
állam és egyesek megrövidítésének, amely 'a külszínr~ 
elég tisztességes, s a törvény előtt kivédhető, a férfi 
kezét mégis beszennyezi és megakadályozza, hogy 
Istenhez emelje. 

Olyan látvány ez, melyen lsten tekintete is gyönyör
rel pihen s az angyalok bámulják, mint a hitnek és 
szeretetnek diadalát. Olyan falanx ez, melyen a pokol 
minden hatalma megtörik. Mikor Schmitz püspök Ir
országban a férfiak közös áldozását látta, felkiáltott: 
"Most már tudom, miért maradt Irország katolikusi" 
A házi ájtatossággal a férfi otthonát avatja szentéllyé, 
a szentáldozás pedig magát a férfit avatja szentéllyé, 

Sajnos azért emelkedik aránylag oly kevés férfi kéz 
az ég felé, mert sáros. Beszennyezte a hatodik vagy 
hetedik parancs megsértése. Nagyon nehezek az ilyen 
kezek, a sár a föld felé vonja. - De ha a bánat köny
nye iben, a bűnbánat szentségében lemossa a férfí azokat, 
a megtisztult kezek szinte önkényteleniiI emelkednek 
ismét az ég felé. 

lsten hazává, eleven tabernákulumrná. 
"Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta kezeket 

emeljenek fel az imádságra!" 

Az ily megtisztult kezek alkalmasak lesznek, hogy a 
férfi Istenért, Egyházáért, hazájáért családjáért sikerrel 
dolgozzék. Mert a tiszta kéz lsten kezébe fogódzik, 
aki győzelmet ígér a benne bizakodóknak. 

Kötelességünkké tefjeti-e a gyóntató 

Egyik olvasónk a következő lelki 
kételyére kért tőlünk tanácsot: 

Hosszú idő óta heves kísértések 
gyötörnek. Ezenkívül nem tudok 
szabadulni egyik csúnya, szenvedé
lyes bűnöm től. Tudom, hogy szoká
sos bűnömmé vált ez. Gyóntatóm 
azt mondotta, hogy a gyakori szent
áldozás meg fog szabadítani e lelki 
gyötrelmemtől és bűnömtől is. Való
ban tapasztaltam is magamon aszent
áldozásnak erősítő hatását: azok a 
napjaim, amelyeken áldoztam, nem 
voltak ugyan mentek a kísértésektől, 
de könnyebben győztem le őket és 
így nem estem vissza abban az idő
ben szokásos bűnöm be, 

Gyóntatóm szigorú kötelességem
mé tette, hogy naponta járuljak a 
szentáldozáshoz. Ez azonban, ha nem 
is lehetetlen, de körülményeim között 
nagyon nehéz. Öszintén" megvallom 
azt is, hogy bizonyos kényelmesség 
is visszatart és hozzájárul nehézsé
geim hangsúlyozásához. 

Három hét előtti gyónásomnál 
gyóntatóm megkérdezte tőlem, hogy 

a gyakori s:entdldo:dst? 

amikor első napon mulasztoUam el 
a szentáldozást, azért tettem-e, mert 
közben visszaestem szokásos halá
los bűnömbe? Amikor az igazság 
szerint megvallottam, hogy nem bűn 
miatt maradt el a szentáldozás, ha
nem körülményeim nehézségei miatt, 
amelyben szerepe volt kényelem
szeretetemnek is, - a leghatározot
tabban reám parancsolt, hogy ezt 
többé ne tegyem, hanem amig csak 
nagy bűnt nem követtem el, minden 
nap súlyos kötelességemnek érezzem 
az áldozást. A reá következő héten 
ugyanilyen mulasztással kellett vádol
i~om magamat heti gyónásomban. 
Gyóntatóm ekkor azzal az indoko
lássai, hogy súlyos parancsát nem 
teljesítettem, megtagadta a feloldo
zást. 

Ez az eljárás megrendítette iránta 
való bizalmamat. Megkérdeztem ese
tem felől egy ismerőst a theológiá
ban tudományosan jártas papot, 
aki azt mondotta, hogy gyóntatóm
nak nem volt jogában ilyen paran
csot adni és a feloldozás megtaga-
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dását nem találta elég okadatoltnak. 
Azt ajánlotta, hogy válasszak másik 
gyóntatót. Mielőtt ezt megteszem, 
megkérdezem, hogy gyóntatómnak 
jogaban volt-e mint szigorú paran
csot előirni a mindennapi szentáldo
zást és joggal tagadta-e meg tőlem 
a feloldozást? 

• 
A pap a gyóntatószékben tanító 

is és orvos is. Mint tanítónak tiszte, 
hogy a bűnöst szükség esetén kiok
tassa kötelességeire. Ezek a köteles
ségek azonban nem lehetnek mások, 
mint amelyeket az lsten parancsai 
és az Egyház törvényei szabnak ki 
a hivőkre. A gyóntató saját maga 
tekintélye alapján nem hozhat új 
törvényeket és nem szabhat köteles
ségeket bűn terhe alatt azokon kivül, 
amelyeket az lsten és az Egyház 
törvényei szabnak ki a hívőkre. 

Az a kérdés most már, hogy az 
lsten és Egyház törvénye szerint 
köteles-e valaki gyakrabban áldozni? 

A szentáldozás általában köteles
ségünk. Az Üdvözítő maga paran-
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csolta meg, amikor azt mondotta az 
Oltáriszentségre: "Vegyétek és egyé
tek I" Máskor pedig egyenest mint 
a kegyelmi életnek eszközét írta elő 
a szentáldozást, amikor így szólott: 
" Bizony, bizony mondom nektek, ha 
nem eszitek az én testemet és nem 
isszátok az én véremet, nem lesz élet 
tibennetek." Azt azonban, hogy hány
szor, kell a szentáldozáshoz járulnunk, 
az Üdvözítő maga nem szabta meg. 

Az egyház tanítása szerint, rendes 
körülmények között két alkalom van, 
amikor törvény erejével tartozunk a 
szentáldozáshoz járulni. Az egyik a 
halál ideje, a másik pedig az élet 
ideje. Ezen élet tartama alatt az Egy
ház parancsa szerint húsvéti id6ben 
mindenki köteles legalább egyszer 
áldozni. Ezt a két kötelességet -
tehát a haláloságyon való áldozást 
és a húsvéti szentáldozást - az Egy
ház törvénye írja elő. 

Az erkölcstantudósok többségének 
véleménye szerint még egy harmadik 
esetben is kötelez6 a szentáldozás. 
És ez az eset akkor van, ha a szent
áldozás az a mód, amellyel lelkünk 
veszélybe jutásától, a halálos bűnt61 
megszabadulhatunk. Az erkölcstan
tudósok többségének véleménye sze
rint akkor áll elő ez a kötelesség, 
ha valaki súlyos kísértésektől szen
ved, vagy súlyos szokásos bűnökben 
gyötrődik és ezeket legbiztosabban 
szentáldozásból eredő nagy kegyel
mekkel tudja leküzdeni. 

Van ugyan több erkölcstantudós 
is, aki nem vallja ezt a véleményt és 
úgy érvel, hogyaszentáldozáson 
kívül még más kegyelemerősítő esz
közök is rendelkezésre állanak az 
embereknek, mint amilyen az imád
ság, a jócselekedet, önmegtagadás, 
stb. Ezeknek véleményével szemben 
azonban inkább elfogadottnak mond
ható az előző vélemény, amelyik 
ilyen rendkívüli esetekre, mint leg
biztosabb és úgyszólván egyedül 
eredményre vivő eszközt jelöli meg 
a szentáldozást. 

Ezekután térjünk víssza tárgyalt 
esettinkhöz. Kérdésünk beküldője 
azt nehezményezte, hogy gyón
tatója parqncsképen írta elő a szent
áldozást. Ugy vélte, hogy e paran
csot maga a gyóntató saját tekin
télye alapján adta neki. Ebben a 
véleményében megerősítette az a 
lelkí tanácsadó, aki szerint nincs 
olyan parancs, hogy ,valaki gyakran 
lenne köteles a szentáldozáshoz 
járulni. 

Az előbb elmondottakból láthat
juk, hogy rendes körülmények között 
nem parancs a gyakori szentáldo
zás. Ámde azt is láttuk, hogy rend-

kivüli körülmények között, amikor 
valaki súlyos kísértésekben szenved, 
vagy súlyos szokásos bűnökben gyöt
rődik, kötelesség lehet a szentáldo
záshoz való járulás. Amikor tehát a 
szóbanforgó gyóntató kérdésünk be
ktildőjének kötelességü I írta elő a 
gyakori szentáldozást, nem a saját 
tekintélye alapján rendelkezett, és 
nem maga hozott külön törvényt a 
számára, hanem csak ezt a köteles
séget megállapította. Azt a köt,eles
séget, amelyet az erkölcstan ír elő. 

Ezzel megfelelttink az első fel
adott kérdésre és megállapítottuk, 
hogy az erkölcstantudósok többsé
gének véleménye szerint ktilönleges 
esetekben a gyakori szentáldozás 
lehet kötelesség és a gyóntatónak 
nemcsak jogában volt, hanem köte
lessége is gyónója számára a gya
kori szentáldozást előírni. Nem hall
gatjuk azonban el, hogy az erkölcs
tantudósok kisebbik része nincs 
ezen a véleményen. 

• 
Másik kérdés, hogy a gyóntató

nak jogában volt-e feloldozást meg
tagadnia? 

Kötelessége a gyóntatónak meg
adni a feloldozás t, ha a gyónó őszin
tén meggyónta bűneit, megbánta azo
kat, javulást ígér és hajlandó fel
használni a javulás szükséges esz
közeit. 

A gyóntatónak meg kell tagadnia 
a feloldozást, ha a gyónó a gyónás 
szükséges kellékei! nem teljesítette. 
Ha tehát nem vallotta be töredelme
sen a bűneit, ha nem bánta meg 
azokat, ha nem hajlandó azokért 
eleget tenni, ha nem akarja a jövő
ben a bűnöket kertiIni és nem akarja 
a bűnök leküzdésének szükséges 
eszközei! használni. 

El kell halasztani a feloldozást, 
ha a gyónás anyagában valamit pó
tolni kell még; de el kell halasz
tani akkor is, hogyha ez a halasz
tás a gyóntató véleménye szerint a 
gyónó lelki veszélye nélkül javulás
hoz vezet. Igy a visszaeső bűnösök
nél, a szokásos bűnösöknél igen 
sok esetben üdvöshatású eszköz a 
feloldozásnak elhalasztása. De nem 
minden esetben ilyen., Üdvös eszköz 
akkor, ha az emberi akarat gyenge
sége az oka a bűnös visszaesésé
nek, vagy a szokásos bűn további 
fennmaradásának. Ilyenkor a fel
oldozás utáni vágy és a szentáldo
zás utáni vágy buzdító erővel hat a 
bűnösnek akaratára. Az alatt az idő 
alatt, amíg a feloldozás megtagadása 
folytán bűnös állapotában megma-
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radni kényszertil, saját akarata ere
jéből legyőzi a kísértéseket és el
kerüli a bűnt, így önmaga is meg
győződik, hogy tud jobb élelet is 
élni, ha akar. A saját akarata erejé
nek ilyen öntudatba emelése azzat 
a meggyőződéssel tölti el a bűnöst, 
hogy tud ő jó is lenni, ha erősen 
akar. 

Tárgyalt esetünkben erről az 
utóbbiról volt szó. A gyóntató nem 
tagadhatta meg a feloldozást azért, 
mert a gyónó nem használta fel a 
gyakori szentáldozást, amelyik pedig 
a leghathatósabb eszköz lett volna 
javulásának. Ez esztelenség lett 
volna, mert céltalan. Ha ugyanis 
ezért tagadta volna meg, akkor 
utána nem mutathatta volna meg a 
gyónó, akaratának megváltozását~ 
hiszen halálos bűnben volt és így 
nem is áldozhatott volna. Nem mu
tathatta meg tehát a szentáldozás
sal javulási készségét. Hanem ese
tünkben igenis elhalasztotla a gyón
tató a feloldozást, mert ez a halasztás
javító büntetés volt a gyónó számára. 
Helyesebben kifejezve, ez a halasz
tás orvosság volt neki, amelyet a 
gyóntató - aki, mint cikkünk ele
jén említettük, nemcsak tanító, ha
nem orvos is, - lelkiorvosi minő
ségében írt elő. 

Eljárásmódját talán szavakkal 
rosszul fejezte ki, vagy a gyónó 
értette rosszul, de tárgyilag helyes
nek kell minősItenünk. 

* 
Összefoglalva az egész esetnek 

elbírálását, a következőket mond
hatjuk: 

A gyóntató nem írhat elő bűn 
terhe alatt más kötelezettségeket a 
gyónónak, mint amit az isteni és 
egyházi törvények parancsolnak. 
Kellő ok nélkül nem parancsolhat ja 
meg bárkinek a gyakori szentáldo
zást. 

Bizonyos esetekben azonban, az 
erkölcslanitók többségének vélemé
nye szerint, kötelesség lehet a gya
kori szentáldozás. Akkor áll be ez 
a kötelesség, amikor súlyos kísérté
sek, vagy szokásos bűnök állapotá
ban ez a leghathatósabb eszköze a 
javulásnak. Ilyenkor a gyóntatónak. 
meg kell mondania gyónójának, hogy 
a gyakori szentáldozás az ö speciá
lis esetében kötelesség. Amikor azt 
teszi, nem ő parancsolja meg saját 
tekintélye alapján a gyakori szent
áldozást, hanem egyszerűen konsta
tálja, hogy az erkölcsi törvények 
szerint ez a kötelesség feladata a. 
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gyónónak. A fenti esetben ez tör
tént. 

Vannak körülmények, amelyekben 
.a gyóntatónak kötelessége lehet a 
feloldozásnak elhalasztása is. Olyan
kor kell ezt tennie, amikor a fel-

oldozás nem feltétlenül szükséges, 
és az elhalasztás orvosság, a javu
lásnak eszköze. Az előadott esetben 
így volt. 

radjon csak meg eddigi rendes lelki
atyjánál, aki már ismeri lelkének 
állapotát és eljárásából látszik, hogy 
javulását alkalmas, bár fájdalmat 
okozó eszközökkel iparkodik elő
mozdítani. 

Tanulságos kérdésünk beküldöjé
nek azt tanácsoljuk tehát, hogy ma-

" ,EGY NAGY LELKIVEZETO. 
Klasszikussá vált az a mondat, amelyet nagy szent 

Gergely írt le: "Ars artium", azaz: "A lelkek veze
tése, a művészetek művészete." 

Lelkivezető sok van. Munkájuk ~redménye kielé
gítő, sőt sikeres lehet sokaknak. Amde van olyan 
lelkivezetés is, amely az egyszerű gyakorlati el
igazítások, útmutatások, munkára serkentése ken kí vűl, 
egy lángoló lélek szeretettűzét, egy isteni kegyelem 
által megvilágosított elmének gondolataít tárja elénk. 

A lelkivezetés legtőbbször szó, amely elhangzik, 
eredmény: a tett, amely megtörténik és az utána 
következő idő számára nincs a szónak reprodukciója, 
a tettnek emléke marad meg. Van azonban olyan 
lelkivezetés is, amelynek minden szava fennmarad 
és amelynek szavai mögül kícsillanik felénk a láng
ész és a lélekszeretet nagy tűzétől hevített buzgóság. 
Ilyen lelkivezetés örökre fennmaradó dokumentumai 
a nagy lelkívezetőknek levelei. 

Ezeknek olvasásával, vagy jobban mondva tanul
mányozásával rengeteg lelkihasznot meríthet. A leg
több levél egyéní, de hiszen az emberek a mellett, hogy 
egyéniségek, nagy mértékben tipusok. Egyhez-egy
hez hasonló évtizedek egymásután következésével 
száz is akad. Az ő számukra a nagy le~kivezetönek 
irása egyéni utasítás és megoldás is. Eppen ezért 
az ilyen levelekben sok-sok ember a saját maga 
kételyein ek megoldását, egyenest az ő lelkének alkal
mas útmutatást, dorgálást, bátorítást, segítséget kap. 

P. William Doyle, a világháborúban hősi halált 
halt jezsuita páter, ilyen klasszikus értékű, bámula
tos tudású, mínden túlzástól mentes és az életet 
mélységeiben, mint magasságaíban, de erősségeíben 
és főleg gyengeségei ben is ísmerő lelkiatya volt. Ezt 
a tulajdonságát érezték mindazok, akik közelébe 
kerültek, szavát hallották, sőt egyéniségének hírét 
vették. Tódultak is hozzá, mint hires orvoshoz a 
senyvedő betegek. 

Páter Doyle bámulatos képességű ember volt. 
Hangsúlyozzuk, hogy ember volt, mert bizony nem 
egyszer "morgolódott" és zsörtölődött a levelek 
sokasága és az igényeknek csak I!osszú sorokban 
kielégíthető szűkséglete miatt. Amde akárcsak 
lllés próféta szegény asszonyának olajos korsója, 
az ő ideje és energiája is bőségesen ontotta a leve
lek garmadáit. Hogy hány lehetett azoknak száma, 
amelyet életében írt, nemcsak egyik levelének meg
jegyzéseiből tűnik ki, hanem abból a valóságos kis 
levéltár ból, amely fennmaradt. Már pedig emberi 
számítás szerint, egytizedét sem teszi ki a megőr
zött, vagy a nyilvánosságnak át adott leveleinek száma. 
Talán a legértékesebbek és legtanulságosabbak éppen 

azok lehettek, amelyeket cimzettjeik nem adtak át 
a nyilvánosságnak, mert lelkűk sebeit nem akarták 
napfényre vinni. 

Páter Doyle leveleinek jellegzetes tulajdonsága a 
tiszta lelkiség, tárgyilagosság és fűszere az itt-ott 
belehintett egy-~gy adag fordulatos vidámság, kacajt 
kiváltó vicc. Célja azonban nem a derjíltségkeltés 
és nem is az érdekesség hajhászása. ugy tesz ő, 
mint az orvos a gyermekkel, aki tapsikáló Paprika 
Jancsit mutat, hogy annak látásánál érzett öröm 
fájdalommentessé tegye a vágást, a szúrást, vagy a 
keserű orvosságot. 

Hogy milyen jellegzetesen használta fel a nehéz 
dolgok könnyed és derűtkeltő pakolását, példával 
íllusztrálja egyik kedves szokásmódja. 
Előnyösnek tartotta, hogy az elcsűggedt és ön

maguk iránt is bizalmatlan bűnös lelkeket a szent
élet vágyával feltüzelje. Azért beleszuggerálta lelki 
gyermekeibe ezt a kis röpimát: "Mindenható 
Isten, tégy engem szentté!" Ezt a mondatot az
után apró szines cédulákra nyomatta, mint amilyene
ket az orvosszerek reklámozóí szoktak készíteni, el
nevezte őket orvosságnak és a patikáriusok reklám
jánakutánzásával"P. William rózsapiruláí" ne
vet adta nekik. 

Egy alkalommal valamelyik zárdában tartott lelki
gyakorlatokat. Utána egy csinos orvosságos dobozba 
zárva, egész csomagot hagyott ott rózsaszinű reklám
cédulácskáiból. A tetejére pedig odaírta: "P á t e r 
William rózsapirulái sápkóros lelkek részé
re." S használati utasítást is csatolt melléje: "Taná
csos napjában többször bevenni belőlűk, 
szükség esetén éjjel is. Ha a betegség régi 
és veszedelmes, akkor minden negyedórában 
szedjűnk be egy adag gal. Az eredmény két
ségtelen: A lelket meggyógyítja, a lanyha
ságot megöli." 

Lapunkban P. Doyle levelei közül közlünk néhány 
szemelvényt. Olyanokat. amelyek általánosabb tár
gyakról szólnak és amelyeknek tanulsága sokaknak 
segitségére lehet. 

.JI. bátortalanság. 
A bátortalanság az a hiba, melybe legtöbbször bele

esnek a szentségre törekvő lelkek. Kétségtelen, hogy 
rejtett kevélység az oka és túlzott bizalom saját erőink
ben. Csodálkozunk és fájdalmas megdöbbenéssel állapít
juk me!!, hogy nem vagyunk jobbak, mint amilyenek 
vagyunk; bosszankodunk' hibáink felfedezésekor, külö
nösen, ha mások is osztják velünk ezt a felfedezést. 
A bátortalanságnak e fajtáját nem gyógyítja meg a 
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sebző őszinteség, s nem irthat ja ki a lelki sebészet erő
szakos beavatkozása ... At kell változnia alázatos, gyer
meki bizalommá az Udvözítő iránt, ki ismeri gyengesé
günket és nehézségeinket, s a mi szemünkkel nézi 
öket, nem a kritizáló emberek szemével. 

A bátortalanságnak van egy másik formája, melynek 
alapja az, hogy az emberi természet visszariad a harc
tól és küzdelem től, mint ahogy ezt az Ur önmagán 
akarta tapaszt-a/ni a Getszemáni-kertben. Bizonyos, hogy 
nem tagadja meg az emberi vigaszt és barátságot azoktól, 
kik elkezdenek nfélni és szomorkodni". "A lé le k ugya n 
kés z, de a test erőtlen." (Márk 14, 38.) Innen 
van az, hogy egy megvilágositott és részvétteljes lelki
vezető, oly sokat tehet egy-egy lélekért, ki jóakaratú 
ugyan, de bátortalan; annak az égből jővő angyalnak 
helyettesítője, ki megerősiti. 

P. Doyle idevonatkozó utasításainak vezet6gondola
tait e két rövid mondata foglalja magában: "Ha hibát 
követtél el, mely megalázott s azt őszintén megbánod: 
úgy ez nyereség és nem puszta veszteség." "Légy hálás 
az Istentöl kapott kegyelmekért, s a helyett, hogy ma
gadra és hibdidra gondolnál, iparkodj annyit tenni 
Istenért, amennyit csak tudsz, és szeresd még jobban." 
- Ime, néhány részlet idevonatkozó leveleiből: 

"A szerzeteseknél előfordul egy hiba, melyet nem 
kellene megbocsátani sem itt, sem a másvilagon, -
és ez: a bdtortalanság. Az ördög kezébe adjuk kedvenc 
sétapálcáját, mint ahogy valaki a bátortalansagot el
nevezte. Hála Istennek, nem magunknak kell bíráskodni 
önmagunk felett, mert - mint ahogy Szent Ignác böl
csen megjegyzi -: senki sem bíró a maga ügyében. 
Engedje gyermekem, hogy én ítélkezzem ön fölött úgy, 
mint ahogy őszintén hiszem, hogy az lsten ítél. Itéletem
nek úgy kell szólnia, hogy ön az utolsó öt év alatt 
rendkívül haladt a szentségben. Hadd kezdjem azon, 
hogy minden kicsi érdeme - s milliónyi lehet belőle 
szerzetbe való belépése óta, - vár önre az égben; s 
bármennyi hűtlenség vagy bocsánatos bűn sem kisebbít
heti meg azt egyetlen szikrá~'al sem. Aztán: szenvedé
sei s gyenge egészsége ellenére is küzdött s dolgozott 
nap-nap mellett. Olyan élet ez, mely Istennek rendki
vül tetsző kellett hogy legyen. Ne bátortalanodjék el, 
kedves gyermekem. A sötétség, mely kínozza, nem lsten 
nemtetszésén.~k a jele; hiszen minden szent keresztül
ment ezen. On "aranyat ver" élete minden pillanatában. 
Szenvedése óráiban segít megmenteni egyik lelket a má
sik után. Ezért így kellene szólnia Szent Pállal: 
"Felette bőséges az én örömöm minden szoron
gatásunk mellett." (Kor. 7, 4.) (/913. július.) 

"Multkoriban ezt olvastam egy szent. lélek életrajzá
ban, ki azt ígérte, hogy mindent az Urnak ad: "Ma, 
háromszor kerül/em ki megfontoltan a megalázást és 
egy kis önmegtagadást." No lám, pajtás, - szóltam 
magamhoz, - ha így tesznek a szentek, akkor van 
még remény számomra, - és az ön számára isI Ha 
nagylelkű elhatározásának magaslatáról némileg lecsú
szott, boruljon most alázatosan jézus lábai elé, és ve
gye magára bátran a keresztet, mely oly jelentős az ön 
megdicsőülésére s boldogságara. " (/912. dec.) 

"Istennek csak az nem tetszik, ha azt látja, hogy meg 
sem kísérel jük levetkőzni a tökéletlenségeket, melyek, -
ha szándékosak, - lefelé húzzák a lelket s a földhöz 
láncolják. Sokszor egyenesen azért nem engedi meg, 
hogy győzedelmeskedjünk rajtuk, hogy a~kalmat. adjo~ 
nekünk az érdemszerzésre. Ebresszen alazatossagot es 
bánatot magában, ha hibát követett el, s aztán egy 
pillanatig se gondoljon többé rá. 

Uluak 

lsten látja, milyen "kicsike gyermek" ön és hogy mily 
hiába teszi a legnagyobb erőfeszítéseket, hogya szentté
válás óriási munkáját elvégezze. Qe ez a vágyakozás, 
ez a gyermekkezek kinyujtása az O szeretete után -
mondhatatlanul tetszik neki. Egyszer csak lehajol s 
végtelen gyöngédséggel isteni karjaira veszi önt és a 
szentség olyan magas fokára emeli, amilyenről most 
meg alig van sejtelme is." (/913. mal) 

»Urunk és Üdvözítőnk, bizonnyal meg akarja próbálni 
szeretete nagyságát, mielőtt magához veszi. De hát nem 
kel/-e örülnie ezen, gyermekem? Hiszen minél nehezebb 
és hevesebb a küzdelem, annál bensőségesebb lesz vele 
való egyesülése a mennyben! Csak egy hibájáért kell 
megfeddenem : Szemét folytonosan hibáira szegezi, -
nem akarom tagadni, hogy sok van, - sohasem keres 
vigasztalást arra a sok mindenre gondolva, amit iránta 
való szere..tetböl tett és szenvedett. Ha ön el is feledte 
mindazt, O nem feledte el; és ha színe elé jut, szeretet
tel teli Sz/vének hálája befödi a korabbi évek tökéletlen
ségeit és hibait. Kedves gyermekem, maradjon Qátor és 
nagylelkű mindvégig, és ne vegye vissza, amit O kívánt 
magától, bár jól tudta, hogy az önnek mennyibe kerül. " 
(/912. aug.) 

"Azt hiszem, nem lehet keményebb megpróbáltatás a 
lelkiéletben, mint az, melyről beszél. Az ember mindent 
úgy megelégel, úgy megúnja az örökös harcot és küz
delmet olyasmivel, ami oly kicsinek s lényegtelennek 
lá/szik s látszólag oly csekély érdemszerzésre alkalmas; 
- és megmozdul a vágy, hogy az ember felhagy jon 
mindennel, s megelégedjék annyival, ami éppen-éppen 
elégséges a lélek. megmentésére. Kedves gyermekem, 
legyen nagy türelme önmagával szemben és ne várja, 
hogya /eljes békesség állapo/ába jusson, ahol nincs 
már megpróbáltatás, nincs fáradság, még harc se ön
magunkkal. - A szentek se örültek volna ilyen békes
ségnek. El ne felej/se, hogy lsten a szárJdékra néz, mely 
önnél nagylelkű és fenntartásnélküli. O evvel egészen 
megelégszik, s csak mosolyog azon, ha mi minden jó
szándékunk és erős elhatározásunk ellenére is még olyan 
tökéletlenek vagyunk. Vigasztalásul hallgassa meg Nagy 
Szent Teréz vallomását: "Az ördög olyan gyaláza/osan 
rossz hangulatot küld rám, hogy 'Jéha úgy érzem, föl 
szeretném falni az embereket." Es szentté avatták/ 
Igy hát nekünk is lehet még némi reménységünk aMoz, 
hogy a mennybe jutunk. (/912. március.) 

"Olyan veszedelem rejlik abban, hogy túlságos sokat 
foglalkozunk gondolatban kísértéseinkkel és hibáinkkal, 
- amelyet talán nem is sejt. Először is, sokszor bizo
nyos titkos kevélység lappang a mögött, ha haragszunk 
magunkra, ha bánt, hogy nem vagyunk olyan tökéletesek, 
mint azt magunk hittük, vagy mások gondolták. S ez a 
bánkódás a fölött, amit kikerülni immár nem lehet, el
vonja a lelket Istentől. Vég/ére, amit lsten öntől k/ván, 
gyermekem, a szeretet; és semminek sem lenne szabad 
önt elvonni fölséges feladatá/ól: hogy szeretetét ajándé
kJJzza neki. Azért, ha hibát követ el, viselkedjék az 
Udvözítővel szemben, mint a gyöngéden szere/ő gyermek: 
mondja meg neki, hogy fájlalja, csókolja meg bánata 
jeiéül a lábát, s aztán ne gondoljon többé arra, hogy 
milyen neveletlen volt." 

"Csüggedt hangulatot vettem észre levelében. Azt, 
hogy engedett a kísértő gonosz sugalla/ai közül a leg
közönség esebbnek. Mire jó ez? Mire mindez eredmény
telen küzdelem, s a sok imádság, minden látható javulás 
nélkül? Ravasz kísértés ez, mely sok lelken győzedel
meskedik. Az az eredménye, hogy fölhagyunk éppen 
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olyan dolgokkal, melyek lassan, de biztosan szentségre 
vezetnek. Bár megérten é ezt a valóságot: minden kicsiség, 
jószándék, önmegtagadás stb. szentebbé tesz, mint 
amilyenek voltunk. Gondoljon csak arra az ezer apró
ságra, ami naponkint Istenért történik, mint pl. minden 
lépésünk. Mindegyiket érte tesszük, s mindegyik növeli 
érdemünket, amennyiben Neki tetszőbbé s' percről-percre 
szentebbé tesz. Senki se láthatja ezt a lassú lelki növe
kedést, bár néha, ha nagy győzelmet arattunk, -
amilyen az ilyen titkos győzelem, melyet ön a minap 
önmagán aratott, - csodálkozunk, honnan volt annyi 
erőnk, hogy képesek voltunk reá." (1916. I.) 

teljesen meg tudom érteni, hogy mit él át: megundoro
dást a lelki dolgoktól, mely már szinte Isten gyűlöletéig 
viszi, s az őrült kLvánságot, hogy mindent ott hagyjon 
és megszökjék. Tudjuk azonban, hogy ilyen lépés nem 
hozna megváltást a kintól, sem megkönnyebbülést bár
miféle formában. Ellenkezőleg, csak az ördög kezére 
játszanánk ezzel, s csak gonosz vége lehetne. De tudjuk 
azt is, hogy e megpróbáltatások Istentől jönnek és -
ha csak tü.relmünk van - elmúlnak. Ezért, kedves gyerme
kem, össze kell szorítania a fogát és ki kell tartania. 
El ne felejtse: a lelkiélet háborús szolgálat, és ön, 
bizonnyaL nem szalad meg a valódi támadás elől, hanem 
bátran szembeszáll az ellenségge!!" (1915. aug.) n Talán vigasztalására szolgál, ha tudomására jut, 

hogy többeket ismerek, akik ugyanígy szenvednek. Ezért (Folytaljuk. ) 

? 

~. 
Kérdezlék: 
Rájöttem, hogy egyik ismerősöm lopott. Azt 

is tudom, hogy kitől, azt is fudom, hogy meny
nyit. Lelkiismeretem gyötör és n~ tudom .m~g
állapítani, köteles vagyok-e fegele.ntem öt? 
Könnyen megtehetném a né/kul lS, hogy a 
nyilvánosság elé lépnék. 

Válaszuk: 
Általában és különleges körülmények nélkül 

nem vagyunk kötelesek, hogy a tudo~ásunkra 
jutott bűnöket a hatóságnak felfedjük és a 
bűnösöket feljelentsük. Ez elsősorban annak 
a kötelessége, akinek hivatása a bűnösök ki
kutatása, törvény elé citálása . és elítélése. 
Azután annak is kötelessége, akinek feladata, 
hogyakártszenvedőnek vagyonát védje, 
őrizze. A tolvajt feljelenteni tehát kötelesség~ 
a rendőrnek, általában annak a hatóságI 
személynek, aki a polgárok vagyoni bizton
sága felett őrködni tartozik. Kötelessége ann~k 
is aki a kártszenvedettnek alkalmazottja. 
'gy például egy kereskedés, vagy iparvállalat 
vezetője és alkalmazottja nem hallgathatja el 
azt a lopást, amelyik tudomására jutott, vagy 
nem engedheti futni azt a tolvajt, aki munka
adóját károsította meg. Az eddig említetteket 
az igazságosság kötelezi arra, hogy a tolvaj
lást felfedjék és a bűnösökkel szemben el
járjanak. Másoknak az igazságosságból ki
foly'ólag nem kell így tenniök. 

Amde, ha az igazságosság nem is teszi 
kötelességévé mindenkinek, hogy a lopás búnét 
felfedje és a bűnöst leleplezze, vannak esetek, 
amikor a felebaráti szeretetnek kötelessége meg 
mást parancsol. Azaz vannak esetek, amikor 
a felebaráti szeretet kötelessége azt paran
csolja, hogy ne hallgassunk, hanem lépjünk 
fel a tolvajjal szemben. 

Különösen két eset érdemel itt említést. 
Adódhatnak olyan körülmények, hogy a 

lopás tovább folytatódik, ha hallgatunk. Tegyük 

AZ OROSZ HARANGOK. 
Dr. Beckerné, egyik külföldi állam moszkvai követ

ségén volt alkalmazva. Több mint három évet töltött az orosz 
Szovjet területén és mélyebben bepillanthatott az orosz éleibe. 
M egláihalta azokat a tényeket is, amelyeket az Oroszországot 
beutazó külföldiek észre nem vehetnek. Az orosz utazó iroda, az 
Hl n t o u r i s t", óriási reklámokkal dolgozik az egész világon 
és százával viszi az érdeklődőket a vörös területre,' ámde ezek 
egy tapodtat sem tehetnek arrafelé, amerre a külföldi propaganda 
szervezete nem tartja előnyösnek, hogy elmenjenek. Innét van 
aztán, hogy Oroszországból potemkin-képeket lát csak a világ. 
Dr. Beckerné útleírásai ezt az eltitkolt, de épp azért Orosz
országra annyira jellemző tényeket világítják meg. Riport jai 
közül való az alábbi cikk is és apróságain keresztül meg
döbbenve és lelkünk mélyéig sajnálkozva gondolunk a sorvadó 
orosz lélekre. 

Oroszország egyik városában jártam. Bebarangoltam 
utcáit és tereit. Sokáig néztem a piac nyüzsgését. Eladó 
bizony kevés volt ott, vevő még kevesebb, de olyan néz ge
lődő, aki venni szeretne, ha lenne miből, annál több. 

A piac egyik sarkán ott áll még a templom. Egyike 
azoknak, amelyeket eddig még nem foglalt le a Szovjet és 
a külföldre küldött jelentéseiben hivatkozik is reá, hogy 
meghagyta a népnek. Hatalmas és gyönyörü épület lehetett 
valamikor. Most félig rom. A vakolat méteres darabokban 
hullik falairól, oldalán kétuj jnyi repedések látszanak. 
Ablaka egy sincs már ép; a felizgatott tömeg még a forra
dalmak elején szétverte őket. Ma már nem tennék ezt. 
A régi terméskő-Iépcsőkből jónéhányat elhordtak már, 
úgyhogy a kapuhoz feljutni valóságos turista-munka. 

Megálltam a templom mellett és figyeltem a népet, 
amely előtte elhaladt a piac felé. Fejüket úgyszólván 
valamennyien elfordították a templomtól és egesztusukon 
látszott, hogy öntudatos. Nem is akarnak reánézni. De nem 
a gyülölettől. Máskép ugyanis nem nyúlnának az asszonyok 
a vállkendőjűk alá és a férfiak szegényes blúzuk alá, hogy 
elrejtve keresztet vessenek. Szívfacsaró élmény ennek a 
népnek lefoj tott, rabszolgasorsba tiport lelkűlete. 

Vonz a templom. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki belül
ről? Nagykeservesen felmászok a lépcsőkön és kopogok 
az ajtón, mert be van zárva. Nem jőn senki és én még-
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Félllllerombolt or08Z templom. 

jobban kopogok. Aztán dörömbölök. Várok és újra döröm
bölök. 

Közben elgondolkozom. Tegnapelőtt, pénteken este 
az utcákon barangoltam és az egyik mellékutcában egész 
sereg zsidó férfival találkoztam. Élénken gesztikulálva, 
beszélgetve valamennyien egy irányba tartottak. Kívancsi 
voltam, hogy hova mennek és láttam, hogy mindnyájan 
egy viszonyítva elég tisztességes külsej ü házba tértek be. 
A kapu fölött felirat volt, amely azt hirdette, hogy abban 
a házban "Klub" van. A kapu két oldalán a klub-felírás 
mellett Lenin és Stalin hatalmas képei függtek. 

Kíváncsi voltam, hogy mi van itt? Megkérdeztem hát 
az egyik kaftános és pajeszos zsidót. Éneklő hangon, mind
két kezével gesztikulálva válaszolt: 

- Mi van itt? Hát nem látja az ajtó felett, hogy 
klub van itt? A mi klubházunk. 

- És miért jönnek össze? - érdeklődtem tovább. 
- Mert mi, zsidók, szeretjük az összej öveteleket. 

Mi szeretjük egymást és örülünk, ha ilyenkor elbeszélget
hetünk, olvasgathatunk. 

A zsidó először gyanúsan nézett reám. De úgylátszik, 
biztonságban érezhette magát, mert nem volt megijedve. 
V állat vont, otthagyott; én pedig elgondolkoztam azon, 
hogy milyen ügyesek ezek a zsidók. Zsinagógáikat becsuk
ták, hát nyitottak helyette "klubházakat". Imaházaik 
helyett itt gyülekeznek össze, "mert ők szeretik egymást 
és szeretik az összejöveteleket". Bosszankodtam, hogy 
miért nem tesznek így azok a félénk, letiport oroszok is, 
akik elfordítják szemüket a templomtól, de vánnyadt kön
tösük alatt áhítattal vetik a keresztet. 

Közben újra és újra dörömbÖltem a kapun, amíg 
végre előkerült valahonnan egy alak és odaállt elém. 
Koldusnak nézhettem külseje után és még koldusnak is 
nagyon nyomorultnak. Színe halálsápadt, szemei láztól 
égtek, két lázrózsa piroslott az arcán, csontvázra núzott 
sápadt bőr kandikált ki itt is, amott is a rongyai alól. 

- A templomba akar bemenni, asszonyom? - kér
dezte tőlem. 

Tompa, gyenge, beteges hangja udvarias volt és ki-
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fel például, hogy a tolvaj, valamelyik keres
kedőnek az alkalmazottja. A tudomásunkra 
jutott esetben sikerült neki a lopás, a nélkül, 
hogy felfedezték volna. Valószínű, hogy nem 
marad meg ennél az egy tettnél, hanem tovább 
dézsmálja majd alkalmazójának raktárát és 
újabb meg újabb károkat fog neki okozni. 
Ha hallgatunk, azzal nem akadályoztuk meg 
felebarátunknak károsodását, bár meglehettük 
volna ,könnyen és nem akadályoztuk meg a 
tolvajnak további bűn ét, bár azt is megtehet
tük volna könnyen. Ilyenkor, - ismételjük, 
ha nagyobb nehézségek nélkül tehetjük,
kötelességünk közbelépni. 

Ámde a közbelépésnek módja, nem mindjárt 
a feljelentés. Felebaráti szeretetünkből a tolvajt 
sem szabad kizárnunk és ha úgy találjuk, 
hogy feljelentése és bűnének nyilvánosságra 
hozatala nélkül megjavíthatjuk őt, inkább ezt 
tegyük. Levélben, - amelyben nevünket is 
elhallgathatjuk - vagy más módon hozzuk 
a tolvajnak tudomására, hogy ismerjük tettét 
és határozott formában mondjuk meg azt is, 
hogy ha tovább folytatja lopásait, feljelentjük. 

Ha ez nem vezetne célhoz, akkor nyúljunk 
csak a feljelentéshez. 

Egy másik olyan eset is előállhat, amikor 
nem szabad hallgatnunk, hanem tennünk kell. 
Tennünk kell pedig a szeretet parancsából 
kifolyólag. Tegyük fel, hogya tolvaj nagyobb 
összegű, vagy értékesebb dolgot lopott. Annyit, 
vagy olyant, aminek hiányát erősen megsínyli 
a kárvallott. A felebaráti szeretet nem engedi, 
hogy károsult embertestvérünknek érzékeny 
veszteségét eltfirjük. Ez a szeretet arra kész
tet bennünket, hogyha - és ezt hangsúlyoz
zuk! - súlyosabb nehézségek nélkül meg
tehetjük, kárt szenvedett felebarátunkat jutas
suk vissza az elveszett összeg, vagyellopott 
jószág birtokába. 

Ilyenkor is kíséreljük meg valahogyan a 
megoldást úgy, hogy először, akár nevünk fel
fedezése nélkül, a tolvajnak szólunk. 

Valamennyi esetben azonban két dolgot jól 
szívleljünk megJ Az egyik, hogy csakis súlyo
sabb esetekben lépjünk fel. Kisebb bűnöknek 
felfedezésével nagyobb bajokat okozhatunk 
magának a tolvajnak is. Olyan bajokat, amelyek
nek bekövetkezése nem áll arányban a hibá
nak javításával és ártatlanokra is kihat. Meg
lehet például, hogy állását és kenyerét veszt
heti el kicsiny dolog miatt is a tolvaj és 
egész életére tönkremegy. Bűnének következ
ményeit aztán nemcsak ó sínyli meg, hanem 
egész családja is. 

A másik pedig, amit nagyon jól meg kell 
szívlelnünk, az, hogy mertJ gyanú alapján 
soha ne lépjünk fel. A súlyos lopás tényén 
kívül egészen biztos legyen és minden lénye
ges részletében megállapított a bűntett el
követése. Pletykák, puszta gyanú, mások véle
ménye, külső látszat után semmikép se indul
junk. Az általános közjó azt kívánja, hogy 
inkább szabaduljon meg a földi büntetéstől 
több bűnös, akiket az égi büntetés úgyis elér, 
mint szenvedjen és tönkremenjen csak egy 
ártatlan is. P. Kovács György. 



Utunk 

Csáuossy Elemér S. J.: Együtt a Mester
rel. Budapest, 1935. Korda rt. kiadása. 207 
oldal, ára fűzve 3.- p, díszkötésben 4.30 P. 

A nagynevű aszkétikus író három év alatt 
három lelkigyakorlato s kötettel ajándékozta 
meg a magyar hitbuzgalmi irodalmat. Rengeteg 
anyaggyüjtésének eredményét, lelkigyakorlatos 
tevékenysége tapaszta!ait, a gyakorlatban sok
szor átcsiszolt gondolatait adta e .fIlűvekben. 
Elsö két ilyen tárgyú könyve (az Orök igaz
ságok és A nagy Király nyomdokain) Szent 
Ignác lelkigyakorlatait adják klasszikus átdol
gozásban. A katolikus aszkézisnek valóságos 
arzenáljai ezek. Most megjelent munkája: az 
.. Együtt a Mesterrel", rövidebb, könnyedébb és 
különös szempontú exercitiumot ad. Olyant, 
amilyen az egész világirodalomban nincsen 
másik. 

P. Csávossy összegyüjtötte Jézus életéből 
azokat a vonásokat és eseményeket, amelyek 
a lelkigyakorlatos gondolatmenetnek képezhe
tik elmélked ö anyagát. Különösen azokat válasz
totta ki, amelyekből Jézus Szívének nagy sze
retete kisugárzik. Exercitiurna tehát nem más, 
mint egy a Jézus Szíve-tisztelet gondolatvilá
gával telített és megvilágított lelkigyakorlat. 

Különösen bámulatos munkájában, hogy a 
két nagy exercitiumos kötetének anyagából 
semmit sem ismételt. Egészen új gondolatokat 
és beállításokat adott. 

Egyes elmélkedései teljesen kidolgozottak, 
világosak, lélekmegfogóak és érdekesek. 

Könyve, bár egy teljes és egységes lelki
gyakorlatot ad, de nemcsak exercitiumnak 
használható. Egyes elmélkedései különállóan is 
végezhetők, úgy, hogy bárki rendes elmélked Ö 
könyvnek is használhatja. E munka sok elö
nye és rendkívüli gyakorlatiassága miatt óriási 
nyeresége az aszkétikus irodalomnak. 

Müller Lajos S. J.: A ló lsten. Budapest, 
1935. Korda rt. kiadása. 127 oldal, ára 1.80 P. 

Azt szoktá~ mondani. hogy sok út vezet a 
jó Istenhez. Öhozzá visz az igazságos Bírótól 
és a számonkérő Urunktól való lélelern is. De 
Istenhez vezet az irgalmas és szeretö Atyához 
fűző bizalom és jóságába kapcsolódó odaadás 
is. Sőt ez az utóbbi még könnyebben viszi az 
embert Teremtője felé, mert szivét jobban fel
melegíti és jobban ragadja. 

P. Müller nagy lélekismerettel és az aszké
tikus gondolatainak fordulatos bőségével írta 
meg ezt a könyvet. Ismerteti benne az Isten
től való félelmet, de rámutat annak káros hatá
saira is. Odavezeti aztán az embert a jó Isten
hez és megmutatja érvek kel és nem frázisok
kai, hogy nemcsak leggyengédebb és legoda
adóbb Atyánk, hanem végtelenü I irgalmas is 
hozzánk. Végigvezet. az Ószövetség istenféleI
mén is, kifejti az Uj szövetség bizalmat keltő 
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ejtéséböl kiérzett a művelt ember. Észrevette csodálkozá
somat. Látta rajtam az idegent és lehet, hogy azért volt 
nagyobb bizalommal hozzám, lehet, hogy másért. Talán 
azért, hogy gondolta, neki már minden mindegy, akárki 
vagyok. 

- Ennek a templomnak én vagyok a papja, - mutat
kozott be. Aztán rongyai közül valahonnét hatalmas kul
csot húzott elö, kizárta a rozzant kaput és nekivetette a 
vállát. úgy kellett betolni a sarkaiból leszállott, földet 
súroló kapuszárnyat. Udvariasan elöre engedett. 

Bent a templom csendje fogadott. Rideg, majdnem 
üres tér. Az ikonosztázionnak csak rámái vannak már meg, 
a képek hiányoznak. A templomot kifosztották, értékeit 
elhurcol ták régen. 

Végigjárom a majdnem üres helyiséget. Aztán vissza
térek oda, ahonnét kiindultam. A rongyokba öltözött pap 
térdenállva imádkozik, fejét felemelve tartja, szemei az 
ikonosztázion csúcsára merednek, ahol egy keresztalakú 
képráma áll még. Rabló kezek kivették belöle a kereszt 
festett képét és a pap az ottmaradt ürességet nézi, . . . 
nézi. Arca olyan fájdalmas, de a szeme annyira csillog. 
A láztól-e csupán, avagy más érzelemtöl is? - Nem tudom. 

Odamegyek az oltárhoz és ö feláll, követ. Kérdez
getem és felel. Nem szabad összehívni a híveket. Prédi
kálnia meg éppen nem szabad. Ott lakik már öt esztendeje 
a templom pincéjében. Abból él, amit a hívektöl össze
koldul. Megkérdezem, hogy mit szedett össze tegnap és 
elmondja, hogy két karéj kenyeret, öt szem krumplit, két 
kalarábét. Aztán, amíg távol volt, valami jó lélek a pince
ablakon keresztül bedobott neki egy darab friss kenyeret. 
Ezt sokszor megteszik hívei, mert alamizsnát adni sokan 
nem mernek. Félnek a Szovjet ügynökeitöl. Az a munkás 
már gyanús, aki a papnak alamizsnát ad. Elmondja még, 
hogy a legtöbb dolgot a haldoklók ellátása adja neki. Ezek 
már merhetnek imádkozni. Kérdezném még, de ö félbe
szakítja kérdéseimet: 

Az or08Z pap lakisa. 
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szeptember 15. 

- Dehát asszonyom, erről nem tudnak, vagy nem 
akarnak tudni a külföldi országokban? - és keserves 
szemrehányás érzik ki szavaiból. 

Magyarázgalom neki, hogy Oroszországból csak kevés 
és megbízhatatlan hírek jutnak ki a külföldre. Ö azonban 
keserűen mosolyogva bólintgatja a fejét. úgyIátszik, nem 
hiszi el. Aztán beszélni kezd, csak úgy ömlik ajkáról a szó. 

- Asszonyom, az orosz nép lelke ma is vallásos. 
Azok, akik most felettünk urak, tudják ezt nagyon jól és 
ezért ölnek le közülünk, oroszok közül, oly sokat. És 
ezt a világ kereszténysége tűri! . . . 

Rettenetes köhögési roham szakíttat ja félbe pana
szát. Szegényember tüdőbeteg. Látszik, hogy végső stá
diumához közel~dik. 

Amikor elcsendesült már a köhögése, néhány percig 
zihálva lélekzett. Magáról kezdett beszélni. Tudja, hogy 
nagyon beteg és azt is tudja, hogy nincsen már sok ideje. 
Örül, hogy végére ér ennek a földi gyötrelemnek. 

Szemeimet könnyek homályosít ják el. Nagyon-nagyon 
szán om ezt az embert. Tekintetem csuklójára esik és ott 
szörnyű sebeknek nyomait látom. Mintha le akarták volna 
vágni a tenyerét, köröskörül elhanyagolt, cikk-cakkos 
forradás ékteleníti el a csuklóját. Észreveszi, hogy mit 
nézek és rongyai között elrejti két kezét. 

- Megkínoztak - mondja csendesen, egyszerűen, 
mintha nem is volna fontos. Aztán hozzáteszi: - A 
hitemért. 

Mosolygott hozzá, mint ahogy csak azok az emberek 
tudnak mosolyogni, akik már mindenen túl vannak és 
akiknek az utolsó dolog, a halál sem félelmetes. 

Szeretnék neki valami szépet mondani, valami olyant, 
ami reményt csillant fel elötte. Kezemet nyujtom és ő 
udvariasan, az úriember gesztusával elfogadja. 

- Reméljen, atya, - biztatom. - Szólnak majd még 
egyszer Oroszországban is aharangok! 

Szemeit tágra nyitva, hosszan néz reám. Aztán el 
sem bocsátja kezemet, vezetni kezd. Elhaladunk az oltár 
mellett, mögötte egy ajtót nyit ki. A sekrestye volt itt 
valaha. 

Bemegyünk. Két kicsinyke harangot látok ott fel
akasztva. Fényesek, tiszták, látszik, hogy ápolták eket, 
mint ahogy csak a szeretet tudja.ápolni azt, amit szeret. 

Elereszti kezemet és aztán odalép a harangokhoz. Kis 
kalapács ot vesz elő és reájuk üt. Oroszországban ugyanis 
éppúgy, mint Olaszországban, nem a harangtestet mozgat
ják, hanem a harang nyelvét, a kisebb· h'~rangokat pedig 
kalapáccsal ütik. Egyik-másik harangoz 6 valóságos mü ... ész 
a tiszta hangok kicsalásában és a ritmusban. 

Oldalról nézem a koldus orosz papot. Szeme vala
hova a messzeségbe tekint, szája kissé nyitva. Csak úgy 
issza be a harangcsengést. Nem törődik azzal, hogya roz
zant templomból kihangzik. 

úgyIátszik, mégis tudatára ébredt tettének, mert hir-
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LeroDgyolódott. kolduló oro.z pap. 

istenszeretetét. Aztán egymásután reámutat. 
hogy ki az az irgalmas Isten a bünösnek. ki 
a haldoklónak. ki az ítélőszéke elött megjelenő 
léleknek. ki az üdvözülteknek. ki a tisztító
helyen szenvedő lelkeknek. és ki az elkárho
zoltaknak. Befejező részében felgyujtja olvasói 
szívében a bizalmat Isten iránt és a reményt. 
hogy nem vet el bennünket. bünösöket sem. 

E könyv senkire sem téveszti el hatását. Aki 
elolvassa. fellélegzik. büntudatos szomorúsága 
szétfolZlik és emelkedett lélekkel tud imád
kozni és remélni. Különöse n nagy hatása lesz 
az aggályoskodásra hajlandó lelkeknél. 

Dr. Schmiedt Béla: Lelket az életbe I Máso
dik kiadás. Budapest. 1935. Korda rt. kiadása. 
210 oldal. ára 3'- P. 

Különleges zamatú ez a könyv. A lelkiélet 
alapkérdései! választotta tárgyául (az ember cél
járól, a bűnről. halálról. megtérésről. Oltári
szentségről. imáról. parancsokról. gyakorlati 
keresztény életről. stb.) beszél. de az az óriási 
érdeme. ahogyan beszél. 



Utunk 

A németeknek egyik írója, J. Klug. világ
hírűvé lett azáltal. hogy az aszkétikus és dog
matikus problémákat könnyed elbeszélésekben 
és lendületes cikkekben dolgozta fel. Schmiedt 
ebben a zsánerben alkotta könyvét, de Klugot 
messze túlszárnyalta. Klug ugyanis kissé el
nyujtja a dolgait, Schmiedt azonban mértéket 
tart. Több benne a magyar lendület és lángo
lás, mint német mintájában. Apró történetei 
fordulatos és szeIlemesen sziporkázó beállításai 
lekötik az olvasót és észre sem veszi, hogy 
súlyos gondolatokat hangoztató aszkétikus mun
kát olvas. Szinte úgy véli, hogy érdekes regény 
van a kezében. Épezért ez a könyv elsőrangú 
lelkiolvasmány lesz. 

Az esztergomi Katolikus Nyári Egyetem 
1934. évi előadásai. Korda rt. kiadása, 1935. 
268 oldal, képmellékletekkel. Ára 6.50 P. 

Az esztergomi Nyári Egyetem két tulajdonsá
gával lett nagyjelentőségűvé a katolikus magyar 
szellemi élet számára. Az első, hogy a tudo
mányos életnek a napi érdeklődés gyujtópont
jában álló kérdéseiről tartottak ott előadáso

kat, a második pedig, hogy ezeket az elő
adásokat a legkiválóbb magyar szaktudósok, 
egyetemi tanárok dolgozták ki. E könyvben 
az 1934. évi összes előadások szószerinti tel
jes szöveggel megvannak. A hatalmas kötet
ben közzétett előadások a németországi esemé
nyek kapcsán annyira időszerűvé lett eugenika 
és örőkléstan köréből valÓk. Ennek az új 
tudományágnak főbb kérdéseit megismertetik, 
de katolikus szempontból meg is bírálják. 
Az élettan, származástan, embertan és peda
gógia tudomány-mezejéről szintén a legkiválóbba
kat adja. Irói: Tóth Tihamér, Kecskés Pál. 
Huzella Tivadar, Gimesi Nándor, Ábrahám 
Ambrus, Dudich Endre, Barlucz Lajos, Balassa 
Bruno, egyetemi tanárok és Lengyel Julia 
egyetemi tanársegéd. 

Hermann Lange S. J.: Im Reich der Gna
de, Pustet, Regensburg 179 lap ára 4 P 80, 
kötve 6 P. 

A kegyelemről szóló tan a hittannak leg
nehezebb, de legfontosabb része. Az új-szővet
ség egész életsíkja ezen épül föl. A kegyelem 
a tulajdonképeni krisztusi életnek az alapja és 
életelve. Ezt a kegyelemtant dolgozta föl P. 
Lange e könyvében. Hittudományilag mélyen 
megokol mindent, fölhasználja a szentírást és 
a teológiai tekintélyeket is fejtegetéseinél. 
Könyve igen érdekes, de bizonyos teológiai 
műveltséget tesz szűkségessé és nem könnyű 

olvasmány. De alapos és pontos. 
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telen abbahagyta a harangkongatást. Gyorsan ledobta a 
kalapácsot és tuszkolt kifelé a sekrestyéből. 

A templom tele volt már emberekkel. A harangszó 
a nyitvahagyott ajtón át becsalta őket a piacról. Jöttek 
és most már nem gondoltak reá, hogy szabad-e, vagy nem? i 
hogy bűnül tudják-e be nekik a bizalmiak, avagy nem? 
Jöttek ... mert megszólaltak az orosz harangok. 

Pénzt csúsztattam a szegény koldus-papnak kezébe. 
Kerekded meghajlással köszönte meg. úgy, mint ahogy az 
úriember udvariasan tudtul adja megelégedését. A régi jó 
nevelés nem kopott ki ebből az emberroncsból. 

Az oroszok látják, hogy bent semmi sem készül és 
j önnek is utánam ki a templomból. A harmadik lépcsőn 
azonban már csak magam lépkedek. Jobban mondva má
szok, mert az elhordott közbeeső fok valóságos piramis
mászássá tette a lejöveteIt. Hátranézek és akkor látom, 
hogy félénken visszahúzódtak a templomba. Hamarosan 
észrevettem az okát. A templom előtt egy vörös rendőr 
áll. Néz a templomajtóra és látszik rajta, hogy gondol
kodik, nem tudja, mit csináljon? Aztán hirtelen megfordul 
és gyors léptekkel siet tova a templom közeléből. úgy
látszik, hogy minél hamarább távol akar lenni, nehogy 
jelentést kelljen tennie arról, hogy a rozoga templo~ban 
megszólaltak az orosz harangok. A régi, vallásos OiOSZ 

lélek kiütött és úrrá lett a szovjetuniformis alatt. 
Allok és várok. Kis idő mulva kikémlel egyik a 

templomajtón. Látja, hogy nincs már ott a szovjet-rendőr. 
Megindul. Most már nem horgaszt ja le egyik sem a fejét. 
Arcukon valami örömteljes, átszellemült vonás észlelhető. 
Lelküket izgalomba hozhatta valami, úgyhogy elfeledKez
tek templomtilalomról, ... Szovjetről, .. nyomorúság
ról, mert ha csak egy-két kondulásra is ... megszólaltak 
az orosz harangok ... 

Két hónap mulva valami hivatalos ügyem ismét abba 
a városba vitt. Felkerestem a templomot, meg akartam 
látogatni a tüdőbajos papot. Hiába kopogtattam a templom
ajtón, nem jött senki. Egy közelben álldogáló koldustól 
hallottam, hogya pap egy hételött meghalt. Azaz, hogy 
csak egy hét előtt találták meg holtan a templom pincéjé
ben. Jártányi ereje nem volt már és valószínűleg mielőtt 
a tuberkulózis végezhetett volna vele, éhenhalt szegény. 

Serdül ö leányoknak lelkiolvasmány t adni 
nem könnyű feladat. A vallásos kőnyveket a ser
dűlő kor nem fogadja olyan sóvár~ssal, mint a 
felnőtt ember. A leányok fantázia,á meg ép az 
érdekest és különlegest keresi. Ép ezért alkalmas 
olvasmánya serdülő leányok számára 

GERELY .JOLÁN: 

ADD NEKEM ASZIVEDET! 
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című munkája, amely a férjhezmenés, vagy Isten
nek szentelt élet problémáit teljesen a fiatal 
leányok észjárása szerint tárgyalja. Módszere 
páratlanul finom, fölfogása teljesen krisztusi. 

Ára fűzve 3 P, díszkötésben 4 P SO. 



Szerzetesnöknek : 
MÜLLER LAJOS S.J.: SZENT BILINCSEK. 

A szerzetesi fogadalmak részletes,. gyakorlati 
ismertetése. Ara: 1'50 P. 

MÜLLER LAJOS S. J.: 
MEGFONTOLÁS ELŐLJÁRÓK SZÁMÁRA. 

Az előljárók kötelességeinek rendszerezett, lelki
tükörnek alkalmas összefoglalása. Ara: 0'24 

MÜLLERLAJOS S.J.: SZERESSÉTEK EGYMÁST I 

A szerzetestestvéri szeretetről - elsőrendű, min
den kérdést átfogó, gyakorlati feldolgoz.ás. 

Ara: 0'80. 

KIS SZENT TERÉZ lMAKŐNYVE. 

CSÁVOSSY ELEMÉR S. J.: RÓZSASZIRMOK. 
A Szent imáib ól. tanításaib61 összeállítva. 

Amatőrkötésben 0'70 Vászonkötés ben 1'-

SZÁZAD UNK LELKI ÉLETÉ. 
NEK URALKODÓ IRÁNYA: 

A MISZTICIZMUS. 
A gazdasági nehézségek, a népek lelké
ben felgyülemlett indulatok arra kész
tetik az embereket, hogya földi kapcsok
ból mindjobban és jobban kibontakozza
nak és a lelki problémák és a rendkivüli 
lelkijelenségek felé forduljanak. Termé
szetesen a kevéssé ismert terület aIkaI
mul szolgál arra, hogy sokan, még a 
legjobb szándékúak is, eltévelyedjenek. 
Egyetlen irányzatnak sincs olyan fél.re
csúszása, mint a miszticizmusnak. Ep
ezért nagy szolgálatot tett 

P. M Ü L L E.R LAJOS 
a nagy 
szegedi 
amikor 

jezsuita 
teológiai 

aszkétikus író, a 
főiskola igazgatója, 

MISZTIKA 
címen egy hatalmas munkát írt. Köny
vében a tárgykör alapvető eszméitől és 
ismereteitől kezdve a legrészletesebb 
kérdésekig felölel. megértet és józanul 
értékel minden szüksé~est. Világosság, 
érthetőség. könnyedség és szigorúan 
tudományos, egyházias szellem a jellem
zőie a kiváló munkának. 

Ára fűzve: 9 P. 50 

Újabb értékes lelkikönyvek: 
Müller Lajos S. J.: A jó lsten. Isten végtelen 

irgalmáról Irt értékes, színes, felemelő és 
gyakorlati munka . . . . . . Ara 1.80 
kötve . . . . 3.10 

Müller Lajos S. J.: lsten kezében. Az Isten 
akaratára hagyatkozás művészetére .tanít az 
élet minden változatában . . . Ara 3.20 
kötve. . .. .. 4.50 

Csávossy Elemér S. J.: Együtt a Mesterrel. 
A Jézus Szíve-tisztelet szellemében feldol
gozott lelkigyakorlatos témák. Lelkjgyakor
latra, napi elmélkedésre is elsőrendű. Ara 3.
kötve . . . 4.30 

Csávossy Elemér S. J.: A nagy Király nyom
dokain.A lelkigyakorlatok II. hetének anyaga, 
teljesen kidolgozott elmélkedésekben. Napi 
elmélkedésre is igen kílűnő . . Ára 6.50 
kötve . . . . .8.-

Dr. Schmiedt Béla: Lelket az életbe I Lelki
gyakorlatos témák megkapó, meste~i feldol
gozása, modern példákban . . . Ara 3.
kötve .. . . . . . . . . 4.30 

Blazovich Ják6 O. S. B.: A legfájóbb válság. 
A modern család válságáról bravúros ügyes
séggel. értékes, érdekes, finom, az. intellí
genciának szánt munka . Ara 1.50 

Wagner: Az élet kis művészei. 
Valóban élt jámbor gyermekek nevelőhatású 
életrajza Ara 1.50 
kötve . 2.80 

Wagner: A nagy Király katonái. 
Szentül élt világi fiatalemberek mély lelki-
séget sugárzó életrajza Ara 1.60 
kötve ..... . . 2.90 

PRÉDIKÁCIÓS KÖNYVEK: 

Dr. Czapik: Evangéliumok kapcsán. 
Kidolgozott beszédanyag az 
egész évi vasárnapi evan-
géliumokról ..... Ara 1.60 

Dr. Czapik: Vasárnapi szentbeszéd
vázlatok. [Adventtől hetve
nedvasárnapig.) Mindenhol 
használható, anyagdús, vilá-
gos beosztású, példákkal 
illusztrált, gyakorlati beszédek. Ara 1.20 

Esser S. J.: Negyedóra a szószéken L Advent-
tól Szentháromság vasárnapjáig. Ara 2.20 

Esser S. J.: Negyedóra a szószéken lJ. Szent
háromság vasárnapjától Adventig. Ara 2.20 

Es~.er S. J.: Negyedóra a szószéken III. 
Unnepnapi szentbeszédek. Sajtó alatt. 

Bangha Béla S. J.: Örök élet igéi J. ll. A 
nagynevű szónok rádiósbeszédei. Ara 5.

Kühár Flóris O. S. B.: Az örökélet forrásai 
a hét szentségben. Kitűnő anyag a .szentsé
gek liturgikus ismertetéséhez. Ara 3.60 

Walter dr.: Üdvözlégy Mária. A loret\ói litá
nia magyarázata, kitűnő beszédanyag. Ara3.
kötve . 4.30 



LEG ÚJ ABB NÉMET KÖNYVEK: 

Herders Bibelkommentar. Die heilige Schrift 
für das Leben erklaert. Matthaeus und 
Markus erklaert von W. Lauck. Erste 
Haelfte Ára kötve . . . . . . P 9.50 

Psalmen, erklaert von Edmund Kalt. Ára 
kötve . . . . . . . . . . . P 18.-

Hilpisch: Die heiligen deutschen Abte. Ára 
fűzve . . . . . . . . . . . P 2.70 

Kleine: Die acht Selígkeiten. Die Richtlinjen 
des Reiches Gottes als Predigtreihe. Ara 
fűzve . . . . . . . . . . . P 1.50 

Greve: Kernige Worte. Fünf~inuten Predig
ten zu den Sonntagsepisteln. Ara fűzve P 3.

Longhaye S. J .: Die Pr~digt. Grosse Meister 
und grosse Gesetzte. Ara fűzve . . P 18.

W~ingartner: Kurze Katechismus-Predigten I. 
Ara fűzve . . . . . . . . . P 3.17 

Heun : Altar und,Leben. Betrachtungen über 
die hl. Messe. Ara kötve . . . . P 3.75 

Lamping O. F. M.: Menschen die zur Kirche 
kamen. Selbstdarstellungen moderner G9tt
sucher aus einundzwanzig Nationen. Ara 
kötve . . . . . . . . . . . P 8.70 

Minichthaler: J!eiligenlegenden. Katecheli sch 
ausgewertet Ara kötve . . . . . P 4.20 

Haibach: Neue .Exhorten. Für Haupt und 
Mittelschulen. Ara fűzve . . . . P 4.88 

Otto Michael : Der Mann im Holz. Geschich
ten um einen Beichtstuhl. Ára fűzve P 5.10 

Gr~ve: Kurz und gut. Fünfminuten-Predigten 
Ara fűzve . . . . . . . . . P 2.70 

Sertillanges: Kathecismus der Unglaubigen 
IV. rész. 
Die Sakramente. Ára kartonba kötve 2.21 
Die letzten Dinge " 3.08 

DR. CZAPIK GYULA 

KA TOLIKUS FÉRFIAK IMAKÖNYVE 
zsebben hordható kis alakú- elsőrendű 

tartalommal. Ára 2•-

Adjuk a fiatal lányok kezébe 

GERELY JOLÁN KÖNYVEIT! 

M Ú V E L T L E Á N Y. Emelkedett szellemű illemtan. 
Amatörkötésben 2•80 

HIVATÁS VAGY ROBOT? A munka értékelése a hit 
szellemében. 

Amatörkötésben 3"-

ADD NEKEM A SZIVEDET l A házasságralépés - vagy 
szerzetbelépés problémájának művészí, okos tárgyalása. 

Amatőrkötésben 2"80 

A Mn tudatára ébredt ember fél az Istentől. Pedig a 
félelemnél sokszorta jobban segítené az előhaladás útján a 

bizalom és szeretet. 
Ezt az Istenbe vetett bizalmat viszi a csüggedő ember szívébe 

P. MŰLLER LAJOS S. J.: , 
JO ISTEN 

ctmu újszerű 
munkája. 

és minden ,aggályoskodó léleknek hllsznos 
Ara P t·80. Díszkötésben P 3"10 

A zsidókérdés a nemzetiszocialista szélső
ség miatt az érdeklődés központjába került . 
A túlzásoktól mentesen keresztény állás
pontot fej tett ki 
P.BANGHA BtLA 
szerkesztésében megjelent alapos munka : 

KlARONfi 
IN DER JODENfRAfiE 

A németek elkobozták. 
Ára fűzve 4"20 

A l e g ú ja b b, l e g n a g y o b b t u d o mán y o s é s katolikus szellemű 

NEVELÉSTAN lrta: HUSZÁR GYÖZÖ igazgató. 

A könyv a legkimerítöbb magyar neveléstan és úgy az anyaga, mint előadása a világirodalomban is 
megállja helyét. A munka teljesen a katolikus skolasztika filozófia alapján készült és mindenben Aquinói 
szent Tamásnak, a kereszténység legnagyobb filozófusának írányítás~it követte. Könyvét nagy haszonnal 
forgathatja úgy a pap, mint minden tanító és tanítónő. I. kötet: Altalános neveléstan 350 oldal, ára 

6'- P, a Il. kötet: Különös neveléstan 544 oldal, ára 9·- P, 
a III. kötet Tanítástan a népiskolák és tanítóképzök számára 312 oldal, ára 6"- P • 

.4 könyvek m.egrendel.fjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIII., Hiks:&át.fj Kálm.án-tér 3. s:&ám.. 

Nyomatott : Korda R. T. nyomdájában. Budape.t, Vill. , Mária-utca 42. l~azgató : Dr. Cupik Gyula. 
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Előfizetési ára félévre 1 P 80 fill. Egyes szám ára 40 fill. 

ll: út melyen az emberi
_____ ..;,~ ség élete most ver-

gődik át, a bizonytalanság és kétség 
köveiből tevődik össze. Európa-szerte 
remegnek az emberek és aggódva 
gondolnak arra, hogy ismét egy világ
rengető háború szántja föl tankjaival 
az emberiség békéjének búzaföldjét 
és a gyűlölködés bombái fojtják meg 
a szeretetet. Tapasztalat szerint, 
ilyen kétséges időkben kétszeres vágy
gyal szoktak az emberek a vallási 
és általában a lelkikérdések felé 
fordulni. 

A mi 

Utunk azonban nem ezt 
az érdeklődési fel

lobbanást használja föl a terjedésre 
és a közönség megnyerésére. Nem a 
pillanatnyi hangulatba akar beleka
paszkodni, hanem az örök és szilárd 
lelkiélet szolgálatában rakja le a 
tudomány és kinyilatkoztatás köveit, 
hogy olvasói azokon haladjanak örök 
céljuk felé. 

A mi 

Utunk ép ezért egyéves 
fönnállása alalt a 

komoly lelkiéletre törekvő közönség 
széles rétegét nyerte meg. A jónak 
szolgálata azonban sohasem elé
gedhetik meg azzal, amit elért, ha
nem mindinkább több és több jót 
akar tenni. Ebben az értelemben kéri 
olvasóit az 

Utunk, hogy ismertessék 
'!leg környezetük

kel, mutassák meg másoknak is és 
ajánlják előfizetését. 

A MISZTIKA 
kérdéseiről igen sok szó esik manapság. Tény 
azonban, hogya közönség vallásosabb része 
sem ismeri eléggé e kérdések alapjait és lénye
gél. Homályos, féligértett és inkább csak rejtett 
fogalmaik vannak e tudomány területről. 

MÜLLER LAJOS S. J. 
a kiváló jézustársasági aszkétikus író, a szegedi 
rendház rektora s a theológiai föiskola igazga
tója, ismert alaposságával és világos kifejtésé
vel egy klasszikus szerkezetű, nagy munkában 
földolgozta e kérdések egész anyagát és az 

MISZTIKA 
címen most jelent meg. Az egész világirodalom 
szemmeltartásával készült műve teljes és kime
rítő összefoglalása e tudományágnak, de olyan 
ügyes módszerrel adja elő anyagát, hogy a 
theológiai kérdésekben kevés jártasságúak is 
megérthetik. A különleges és modern kérdések
ről szóló könyv részletei lebilincselően érdekesek. 

Ára fűzve. 
díszkötés ben . 

P 9.50 
P 11.50 
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./l DlogvetlJk. 
"Egy ember kiment magot vetni . .. " 

Minden cselekedetünk. mozdulatunk csi
rákkal terhes. E csirák ugyan nem kelnek 
ki mind. de megvan bennük a gyümölcs
termés lehetősége. Még mulasztásainknak 
is megvan az a rettenetes képességük. hogy 
létet adjanak. 

Azok mellett. akik akaratuk ellenére vet
nek. van egyelitcsapat. mely nem elégszik 
meg az önzés zárt légkörével. Fuldoklik 
ebben a fülledt levegőben s olyan szabad 
földsávot keres. ahol az ekevasával egye
nes barázdákat vághat a reggeli ködben 
vagy a perzselő déli napsütésben. S a világ 
négy tája felé szórja a magot . . . 

"Egy ember kiment magot veini . .. " 
Nyiljatok meg ti széles terek I Megmun

kálástokra merész emberek szállnak ki I És 
most talpra. ti magvetők I 

A világban nyüzsögnek a törpe lelkek. 
"Ha megvan az. ami nekem kell. mi 
közöm a többihez ?" Igy gondolkozik a 
legtöbb ember. A nagylelkűség az erények 
legritkábbja. 

Irto: Raoul Plus S_ J_ 

"Mi kell nekem? ... A mások java. mások öröme. 
mások fájdalmának enyhítése. m á s o k örök üdvössége! 
Egyedül csak ez fontos számomra . . ." Igy beszél egy kis 
csapat . . . E kis csapat a magvetésre hivatott. 

" Önfeláldozás kell? ... Itt vagyok én I. . . Cselekedni 
kell? ... Hol? ... Megyek!" 

"De kemény dió lesz áml" 
"SebajI Nemcsak könnyű munkára vagyunk teremtve I 

Kemény dió lesz? Annál jobb!" 
Ez az apostoli lélek! Nagylelkűség. világos látás. 

Szívében láng lobog. 

Azt mondják. az ördög egyszer megjelent szent Brigit
tának. A Szent megkérdezte: "Mi a neved?" - "Én a szemé
lyes hideg vagyok" - hangzott a válasz. 

Az apostolt lángbuzgalom ihleti. A sátán hideg. Ő nem 
szeret. Csak gyűlöL Az apostol ég. Tűz emészti. Szeret. 
S mert szeret. ambíciói mérhetetlenek. Hódítani akar. Égető 
a szomjúsága s lelke nem elégül ki soha. 

De korántsem tévesztjük össze a nyaktörő válla
latokra induló kalandort az apostoli lelkülettel. A merő kaland
vágyat a világ üdvösségének szomjúhozásával. De jaj annak. 
ki csak nyárspolgárias. kellemes élet után vágyakozik. aki 
még abba is beleegyeznék. hogy akár az egész világegyetem 
összedőljön. csak neki ne legyen baja belőle. Jaj. az önzőknek ! 

J 



Utunk 

Roland Garros, a franciák törhetetlen bátorságú 
pilótája volt. Fogságba került, de megszökött Svájc
ból s újra kezdte repülő-túráit, míg le nem sujtotta 
a földre a könyörtelen halál. Róla mondják, hogy estén
kint, mikor barátai már aludtak, egy térképen tanul
mányozott új, nagy légi utakat. S ha az álom erőt 
vett rajta, az asztalra hajolva találták reggelenkint. 
Két kezével még szorongatta a Főld térképét, kép
zelete pedig álmaiba szorította bele légi utainak 
eszményét . .. 

Lángoló nagylelkűség: Ez az első tulajdonság 
mely az apostolt megteremti. A második pedig: a 
csodálatos, áthaló világoslátás. 

Krisztusból sokan csak azt fedezik fel. amit min
denki lát. Az apostoli lélek nem ilyen felületes. Kü
lönösen észrevesz egy zavaró titkot: a világ meg
váltásának látszólagos elégtelenségét, főleg a gyakor
lati életben. Krisztus kitárt karjai a kereszten azt 
bizonyítják. hogy az összes emberekért halt meg és 
mégis soknak látszólag nem. használ a megváltás. 

Ott lenn valahol a végtelenben lelkek gyötrődnek 
az örök Isten-távolság kínjában és a halál minden
nap bő aratással visszi az örök Isten-távolság örvé
nye felé a szerencsétlenek sokaságát. Földünkön 
minden pillanatban átlag négy ember hal meg. S a 
négy közül hány a választott? S ha nem mind vá
lasztottak, akkor minek a megváltás ? Minek Jézus 
Krisztus áldozata? Minek a kereszt, ha a kárhozat 
tovább is szedi áldozatait? . . . 

A lélek megkísérli, hogy legalább megsejtse az 
isteni Mester háromórás lelki-szorongatását az Olaj
fák-hegyén. Jézus életét adja az összesekért. S mily 
kínok árán l S íme, attól a helytől néhány lépés
nyire, a Cedron-patakon túl, egy olajfa ágán lógó 
öngyilkos, mintha azt kiáltaná neki: "Nekem nem kell 
a te megváltásod l Véred értem hiába folyt l Nem 
használ nekem l" - . . . Júdás l . . . És a nagy
pénteki öngyilkoson túl felsorakoznak követői, -
akik vonakodnak majd megtérni, - mind az összes 
JúdásokI 

Minél jobban behatol a lélek Krisztus titkának 
mélyébe, annál ellenállhatatlanabb vággyal fordul az 
apostolkodás felé s minél nagyobb hajlamot érez a 
lélek az apostolkodásra, annál szükségesebb, hogy 
Krisztus titkának mélyére hatoljon. 

Mily megrázó látvány is az l Az élő szőlőtőke 
rászegezve a véres keresztfára l " Tudd meg - mondta 
az isteni Odvözitő egy léleknek - hogy végtelen ek 
voltak a kínok, melyeket szívemben viseltem el. Feje 
vagyok a testnek, melynek az összes keresztények 
a tagjai. És ezek közül sokat elragad a halálos 
bűn. Mint akinek erőszakkal tépik le tagjait. olyan 
vértanúságom is, ha a lelkekre gondolok, melyeket 
a súlyos bűn ragad el tőlem. És ez a kín minden 
halálos bűnnel megújul. Ahány lélek elkárhozik, 
annyi tagot tépnek le testemről" 

2 

2. szám. 1935. 

Mekkora fájdalmat okoz a Krisztushoz hű maradt 
tagnak az isteni Fejnek sokszoros sebe l 

A hű lélek örül ann'ak, hogy ő maga élő galy. 
De mennyi letört száraz galy hever a fa lábánál l 
Az élő fakérgen nyílás jelzi, hogy hol voltak benőve 
a törzsbe a leszakitott galyak. 

Az apostol hasonló a gyermekhez, kit szomoru
ság fog el a hulló falevelek láttára. i:.gyenkint fel
veszi azokat és igyekszík újra összeilleszteni a fával. 
Az apostol is érzi azt a vágyat, hogy egyenkint 
gyüjtse össze az elesetl lelkeket és újra ráillessze 
őket az isteni törzsre. 

A keresztrefeszített Üdvözítő érdemeihez semmi 
sem hiányzik, De hiányoznak az apostolok, kik 
érdemeit a lelkekhez vezetik, Ki ne akarna ilyen 
apostol lenni? l 

Oly otthonosan kellene a I á t h a t a t I a n világában 
és érdekkörében élnünk, hogy amikor rágondolunk 
valakire. lelkünkben először annak a kérdésnek kel
lene felvetődnie: - "Vajjon a kegyelem állapotá
ban van-e?" S ajkunkra kellene tólulnia az imá
nak: " Ha. nincs a kegyelem állapotában. helyezd vissza 
Istenem. ha pedig abban van, tar/sd meg őt benne l" 

Sajnos, kevés keresztény sejti. hogy a levegő fele 
van hívásokkal. Hogy minden pillanatban kiáltások 
rezegnek át azon. A testek-lelkek szorongatását 
jelzik. Megszámlálhatatlan hívás hangzik. de sajnos, 
a legtöbb embernek nincs erről tudomása. 

A Hertz-féle hullámok minden pillanatban bejár
ják az étert. De ki gondol azokkal? Csak a figye
lők fogják fel antennákkal, felvevőkkel azok titkát. 
Mily kevés léleknek van antennája, mily kevés lélek 
rezonál az ismeretlen panasz-szavakra l Ezek a ve
szendő lelkek lázas S. O. S. kiáltásai, a pogányok 
kiáltásai, a kísértésben levők kiáltásai, a bukottak 
kiáltásai. a misszionáriusok segélykérései, a mun
kája súlyától összeroskadó pap segélykiáltása, a 
kenyeret kérő kisdedek kiáltása. . . s a Mester 
fájdalmas felkiáltása: 

"A vetés már érett, de nincsenek aratómunkásokl" 
Az apostolnak kitűnő felvevő készüléke van: a 

szíve. Szívétől ered tekintetének átható ereje és hal
lásának rendkívül élessége. 

A kis Just de Bretennieres már zsenge korában 
azzal szórakozott, hogy kert jük homokjába gödröt 
vájt és hallgatódzva tette rá fülét. " Mit hallasz 
fiam?" - kérdezte édesanyja. "A kínaiakat hallom, 
akik engem hívnak" - szólt a jövendő vértanú 
válasza. 

Ha megértenénk. mily nyomorban tengődnek a 
lelkek Krisztus nélkül, jobban megbecsülnénk a bol
dogságot, hogy keresztény hitben élhetünk. S apos
toli buzgalomra nyílna a szívünk, hogy magvetőkké 
válva az isteni örökségtől megfosztott lelkeknek 
megvigyük az Odvözitő Jézusban való bekebelezés
nek mindent felülmúló kiváltságát.· 

• Az Irónak sajtó alá kerülö műv.bö/, 
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Ellentétes eHlberek. 

VII. 
Hírnevesek és névtelenek. 

A hírneveseket "híresek"-nek mondjuk. A név
teleneknek nincs nevük, nem is szükséges, hogy 
legyen, hisz nem beszélünk róluk. A két csoport 
közt a különbség nyilvánvaló. Az egyikkel állandóan 
foglalkozik a közvélemény. Ez a "közvélemény" 
olykor egy kis körből, talán csak az illető család
tagjaiból áll. Mert a családban is vannak "hírneve
sek" ! Gyermekek, akikkel különös kímélettel bán
nak a szülők. Jólétük, betegségük, képességeik, 
tetteik, csíny jeik az egész családot foglalkoztatják. 
Minden látogatónak elmondják, vagy azok hiányá
ban egymás közt tárgyalják. A család többi gyer
meke nem bánkódhatik, hogy különös figyelembe 
nem részesülnek, s róluk még említést se tesznek 
- csupán, ha az elkerülhetetlen, de akkor is csak 
úgy mellesleg, összefoglalóan. 

Hírneves mindenütt van. 

Hírneves emberek mindenütt vannak: falvakban. 
városokban, munkaközpontokban, egyesületekben, 
klubokban. Mindenütt van ej,y, kettő, akivel a 
többi állandóan foglalkozik. Eszreveszik, ha jön, 
vagy megy, szóvá teszik, amit mond, amit tesz. Rá
hivatkoznak, véleménye iránt érdeklődnek, mintegy 
kötelességüknek érzik, hogy vele foglalkozzanak. 
Mintha a nyilvánosság előtt játszódnék le egy ilyen 
hírnevesnek egész élete. Oly sokat mesélnek róla 
naponta, hogy a nyilvánosság e hősének bizonyára 
nincs életében, lelkében egy esemény, szó, gondo
lat, vagy tett, mely ne állna az élet kirakatában. 

Természetesen csak kevés az, aki iránt ily nagy 
az érdeklődés. Az emberek nagy tömege észre nem 
véve, ismeretlenül éli le napjait. Sokszor ebben a 
nagy, sötét tömegben vannak csoportok, melyekről 
erőszakoltan is hallgatnak, mintha nem is létezné
nek. Emberek, akikről a faluban vagy városban, 
az irodában vagyegyletben senki se tud, senki se 
beszél, akiket tán senki meg se lát. És. ha valaki 
észre is veszi őket, mint a lényegestől elterelő 
akadálytól, fordul el tőlük. Szíve nem vett tudo
mást róluk. 

A világsajtó hírnevesei. 
De mit jelent, ha valaki hírneves a falujában, 

vagy, ha elnéznek felette? Mit jelent ez a helyi 
hírnév a világbajnoksághoz viszonyítva? - Vannak 
egyesek, akikkel az egész emberiség foglalkozik, 
folyton foglalkozik . . . természetesen a négerek 
és tüzföldiek kivételével. Nevükkel találkozunk a 
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világsajtó nagy lapjainak minden számában. Olvas
hatjuk róluk, hogy: "épen városunkba érkezett ... " 
vagy: "két napra falura ment ... " vagy: "szán
déka egész télen át dolgozni . . ." esetleg: "a nya
rat nem a hegyekben, hanem a tengerparton fogja 
tölteni ... " "Jelenleg egy operát ír ... " "ma 
reggel, munkatársunknak interjut adott . . . az 
előkelőségekhez intézett körkérdésre valószínüleg 
nem ad választ, vagy: talán mégis? ... " "Egy 
premieren vett részt. . . nyilatkozott a hangos 
film jövőjéről . . ." 

Olykor e hírnevesek gyengélkedők és csak leg
bensőbb barátaikat fogadják, olykor megnő sülnek 
vagy férjhezmennek, de még gyakrabban elválnak. 
- Bár ez valójában képtelenség, de legalább is 
ezt a benyomást teszik. - Mindenesetre, mindíg 
történik valami körülöttük, amiről érdemes írni, 
amivel a kultúrvilág foglalkozik, ami kell, hogy 
mindenkit érdekeljen. 

Nehogy valaki meg merje kockáztatni a kérdést, 
hogy van-e e hírneves eken kívül valaki e világon, 
akivel foglalkozni érdemes! Ez teljesen sértő és 
felette tapintatlan kérdés lenne a hírnevesekre 
nézve, akikről egyedül érdemes beszélni. S az illető 
elárulná kultúrhiányát is, hogy nem tudja, mi tör
ténik a nagyvilágban s hogy nem tudja, miről kell 
beszélni és miről nem . . . Mert a névtelenekről 
egyszerüen senki sem beszél. 

De mi, mégis szólni akarunk róluk. De, hogy ez 
jobban sikerüljön, előbb még néhány hírnevesről 
beszélünk. Még nem mondtunk el róluk mindent. 
Többen közülük nem érdemlik meg, hogy moso
lyogjunk azon, hogy annyit foglalkoznak velük. 
Természetesen nem beszélünk azokról a hírneve
sekről, akik vagy önmaguk, vagy barátaik és tisz
telőik útján ügynökségeket tartanak, melyek a vég
telenségig ismétlik becses nevüket . . . mi nem 
tartozunk ügynökeik közé. 

Az. ígazán hírnevesek. 

Azokról beszélünk, akikről igazán érdemes szólni. 
Lényegükben tevékenységükben van valami kimond
hatatlan sajátosság, különös érték. Nem valami 
különcködés vagy ferdeség, hanem ami szép és 
nagyszerü, mint egy csoda és az illetőnek külön
leges sajátossága. Talán napsugaras lénye, ezüs
tösen csilingelő kacagása, másokra is ható kiapad
hatatlan örvendezése. Sokszor ez az oka, hogy a 
gyermeket és ifjúságot, oly érdeklődéssel veszi körül 
környezete. - Van, aki lényének nyugalma és 
biztosságával hat, önkénytelenül felkelti a bizalmat, 
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hogy mások nyugtalanságát, nehézségét, zavarát el
oszlatja. Más ismét gondolatainak győzedelmes, 
elragadó erejével, cselekvése céltudatosságával, mint 
igazi úr és vezér jár végig sorainkon. - Mindíg 
rájuk kell figyelnünk, hogy mit tesznek, hova for
dulnak, mert . . . Isten van velük. Magas pozíci
ókban, messziről látható állásokban vannak olykor 
ilyen külőnös egyéniségek. - Természetesen, a 
magaslatokon is vannak névtelenek, akikről csak 
hivatalosan, állásukból kifolyólag beszélnek. De 
olykor ott fenn a magaslaton oly valaki áll, aki
nek személyi nagysága összevág állása nagyságával, 
akire mindenkinek fel kell néznie s akiről úgy 
beszélnek, mint örömöt sugárzó boldogságról. 

A hírnevesek közt találkozunk olyanokkal is, 
akik nem vittek ugyan végbe korszakalkotó, 
világtörténelmi tetteket, de ahogyan tesznek-vesz
nek, oly egyéni, oly távol áll a mindennapiságtól, 
mintha teljesen új elgondolásként áradna lelkükből. 
Rajtuk felejtjük szemünket s figyeljük őket, mint 
ahogyavégletekig szeretnénk nézni egy müvész 
mesterfogásait. 

A nagy ellentmondók. 

V égre, a hírneves ekhez tartoznak még a nagy 
ellenfelek: az ellentmondók, a mindíg nem-et mondók. 
Azok, akik áttörik a megszokottat, a hétköznapit, 
a gépiest, s új utat mutatnak, söt járnak is. Akik 
ellentétbe helyezkednek a szokásos nézetekkel és 
közvéleménnyel. Természetesen az ilyenek nem
csak ez ellenmondás szellemei, nemcsak forradal
márok, hanem alkotó egyéniségek, a szabad utat 
elzáró hegyeket félretolják, s újat építenek, forrá
sokat nyitna k és elöre törnek új, széles, szabad 
látókörökbe. Minden, amit alkotnak, annyira más, 
elütő a megszokottól, nem található az ósdi levél
tárakban, sem nyomtatott formulákban, nincs 
lajtsromozva és megszervezve. 

Ezekről az emberekről, nemcsak a minden jó 
irányzatot is veszélyesnek látó, kotnyeles hangos
kodók beszélnek, hanem az okos, tapasztalt, óvatos, 
törvényt tisztelők is. Ezek beszédéből kihallatszik 
egy-egy hang, mely nem hat nevetségesen, mint a 
nagy tömeg gágogás a híres emberei körül, hanem 
nagyon komoly benyomást tesz. A félelem, düh, 
irígység, gyülölet hangja, és mégis van benne valami, 
ami bámulatot, csodálatot árul el. Sőt hallani lehet 
a lelkiismeret komoly felkiáltását is benne, a fel
kavart lelkiismeretnek megrezdülését, mely minden 
törvényhüségen túl nem hallgattatható el. "Ha ma 
halljátok hangját, ne kövüljön meg szívetek." 
(Zs. 94, 8.) 

Jézus is hírneves volt. 

Ilyen hírneves volt - egy kis időre - Jézus 
Krisztus is. Sokat beszéltek róla a jeruzsálemi 
templom oszlopos tornácaiban, és az utcákon: 
"Mit hallottatok, eljön az ünnepekre? - Vagy 
nem mer eljönni? Mit tartanak róla az írástudók 
és papok? Miért nem lépnek fel ellene? Micsoda 
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titokzatosság veszi körül, hogy . ennyire kimélik? 
Talán mégis hisznek benne? Es miért nem jött 
még honfitársai közé Názáretbe? Mit mondott, mit 
tett újra? Hallatlan l" 

Hírneves volt még egy más okból is: valami 
csodálatos, különleges, összehasonlíthatatlan sugár
zott ki belőle, ami jóleső, meleg, éltető .. Leírha
tatlan, kimondhatatlan volt egész lénye. Es, mert 
megmagyarázni nem lehetett, általános, gyámolta
lan, tehetetlen formulákat ismételtek róla, amilye
neket a nép dadogni szokott: mindent jól cselek
szik, máskép beszél, mint az írástudók és farize
usok. Hogyan máskép? Hát máskép! . . . S álltak 
és lest ék jövetelét s eléje szaladtak, bárhol is 
mutatkozott. Tanácstalanul kérdezősködtek utána, 
ha hirtelen eltünt s ha végre újra ráakadtak, szemre
hányóan mondták: mint kerestünk téged I (Márk 
I. 35.) ... ahogy szokás ilyen hírnevesnél. 

A halál után hírnevesek. 
Olykor csak halála után vesznek fel valakit a 

hírneves ek közé. Igy történt ez sok szentnél. De 
másoknál is előfordul. Alig huny ta le szemét, máris 
észreveszi a közelebbi és távolabbi környezet, hogy 
ür maradt hátra, valaki elment, aki sokak terhét 
viselte s halála után ezeket a terheket el kell 
osztani. Eddig tán csak öntudatlanul élt bennük, 
most ráeszmélnek mind arra a jóságra, bölcse
ségre, erőre, mely az elhunyttal elmult. Nem győ
zik elég gyakran ismételni, s kikiáltják az egész 
világnak, amire ráeszméltek, mintha felfedeztek 
volna egy embert, aki sok évtizedet élt le köztünk. 

Egyes emberek földi léte felett pedig, mintha 
felhő lebegne: ~rnyékban, homályban, félreismerve, 
elhagyatva élm a végzetük. Környezetük minden 
tagja, talán néha öntud~tlJ.nul is, hozzájárul ezen 
árnyék gyarapodásához. Osszeesküvésszerüen össze
játszik az egész környezet, hogy ne kerüljenek elő
térbe, mintha tiltott dolog lenne az illetőket bár
mily figyelemben, vagy elismerésben részesíteni. 
De a halál után hirtelen eltünik a felhő és mindaz 
a fény, melyet eddig mintegy erőszakosan vissza
nyomtak, feltartóztathatatlanul áramlik köréjük. 
Mindenki barát juknak mondja magát, szeretettől, 
bámulattól áradoznak s erősítik, hogy mindig is 
így éreztek. Talán igazuk van, de egy különös 
végzet folytán nem volt szabad azt kimutatniok. 

Lehet, hogy egy megfejthetetlen titok, láthatat
lan gondviselés, csodatevő kéz, hirtelen eltolja az 
ember életét fedő fátyolt, de csak halála után. S 
~kkor mindenki csodálkozva eszm~l rá arra, aki oly 
Ismeretlenül soká élt körünkben. Ugy járunk, mint 
a názáreti polgárok, mikor Jézus, mint próféta, hirtelen 
fellépett közöttük: "Hisz mindíg velünk volt, mon
dák, és anyja és testvérei nálunk vannak és nem 
tünt fel rajta semmi különös ... " Igy járnak oly
kor a mit sem sejtő kortársak. Szemük előtt sok 
gyertyafényben felragyog egy oltárra emelt kép, 
mely egy csodálatosan mély, tiszta és szent élet
ről regél. Egy emberről, ki kortársunk volt, ki 
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városunkban élt, kivel talán mi is találkoztunk az 
utcán, a templomban, kinek szüleit, testvéreit 
ismerjük. S most mindazt, amit ez az ember tett, 
ami életében talán nagyon is hétköznapi, nagyon 
természetes, és figyelemre egyáltalán méltó nem 
volt, most összegyüjtik, s életleírások, festmények, 
énekek dicsőitik tetteit. 

S ez így van rendjén. Ha Isten egy hírnevest 
alkot, a végletekig kell dicsőíteni: "Amíg e földön 
zarándokolt, istenfélő, bölcs, csendes, tiszta, szeplő
telen volt élete." Mást ugyan nem tudnak róla, de 
ez elég, hogy valaki a hírneves e k magasságába 
emeltessék : "Ime, az Isten szolgája, kit most az 
egész föld kerekségén minden nép dicsőít." (A 
szent hitvallók officiumából.) 

A névtelenek. 

A névtelenek közül így már többeket megnevez
tünk. Ezeknek maga Isten adott nevet, mely oltárokra 
van írva, litániákba fűzve. De a névtelenek tömegé
ben még számtalanok vannak. Nagyobb része igényt 
se tarthat a megnevezésre. Alig van egyéni voná
suk, oly alaktalanok, formátlanok, hogynem tűnnek 
fel a tömegtengerben. Sok-sok hullám egyike, egy 
a sok hópehely közül, melyet a vihar rázúdít a 
hegyláncokra. Egyik olyan, mint a másik. De mivel 
olyan nagy a számuk, tengert alkotnak és égboltot 
elsötétítő felhőt, mely téli köpenyt nyujt a hegyek
nek. De bármennyien is l~gyenek, Teremtőjük 
számára nem túlsokak. Mert O mindenkit használ
hat, akit teremtett és nagy dolog az Ő nagy homok
tengerében parányi homokszemecskének lenni. 

A névtelenek a népe~ s az egész emberiség 
nagy tömegét képezik. Ok adják a népnek teljét, 
állandóságát, mozgékonyságát és termékenységét. 
Mert a névtelenek széles talaján nőnek és erősöd
nek az egyesek, a hírnevesek, mint vezérek, meste
rek és alkotók. A névtelenek nagy, sötét tömege 
a jó, hűséges igavonó állat, mely gazdájának akara
tát teljesíti. Eszközök a hivatottak kezében terveik 
felépítésére, sőt Isten országának meghódítására! 

Az értékes névtel!lnek. 

A névtelenek végtelen nagy homoksivatagában 
is vannak ragyogó és értékes porszemek. A föld 
vagy az ég fedezi fel és dicsőíti öket. A köznap 
porában élnek emberek, kik szűk körökben mozog
nak, értelmük egyszerű és talán mégis hősök, kik 
naponta nagy harcot vívnak, vagy mint vértanúk, 
kínok közt ontják életük utolsó cseppj ét és szent 
hűséggel adják szívük utolsó dobbanását. Vagy 
talán fennkölt szellemek, kik egyszerűségükben 
csodálatos bölcseséggel bírnak, közvetlenül az 
igazságból élnek, öntudatlanul is, már az Isten 
látásának első fokán állnak, oly közel vannak 
Istenhez, oly nyugalommal pihennek szeretetében. 

A névtelenek nagy hadseregében megszámlál
hatatlan a csoda. Soha nem lesznek nyilvántartva 
a földön és mégis van nevük, mert ők a titokzato
sak, akiknek adatott az ígéret: "A gyözöknek 
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titokzatos mannát fogok adni és egy fehér táblács
kát, erre van ráírva új neve, melyet senki más 
nem ismer, csak ő." (Titk. Jel. 2, 17.) S ez nagy 
dolog lehet, mert Annak is, Akinek ruháját saját 
vére festette s Aki nálunk "Isten Igéje" nevét 
viseli "egy nevet bír, mely neki fel van írva és 
melyet senki sem ismer, csak ö maga". (Titk. JeL 
17, 12.) S így sok, akinek ruhája egy nyomorúsá
gos élet vesződségétől véres, híres nevet kap, 
melyet Isten íH számára fel. 
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Ez egyelőre ~sak ígéret, mert egy sem ismeri 
még új nevét. Es a manna, melyből él, elrejtett, 
hogy maga sem tudja, mily nagy dolgok hozzák 
hullámzásba lelkét s mily bőségtől telt a szíve. 
Talán a hajnali órákban töltekezik titokzatos 
mannájával, s a földön a hajnali órák oly sötétek, 
nem lehet látni, mi történik leplük alatt. 

Ki merné ezek után kutatni, hogy miért alkot 
Isten névtelenek et, mint egy kertész ápol csodálatos 
virágokat? Ezek a névtelenek csak akkor kapják 
meg nevüket, ha már nincsenek köztünk. Miért 
teszi ezt Isten? Talán azért, hogy kijelentse, hogy 
előtte teljesen közömbös, hogy ezen a földön valaki 
hírneves-e vagy névtelen? Nem. Isten nem tartja 
ezt érdemesnek kijelenteni. .. 

Azért teszi, mert minden az O számára van 
teremtve. s minden lénynek elégséges csak Érte 
létezni. Ő alkotja magának az öröm kertjeit. 
Mozgásba hozza az ég fénylő csillagait, szolgálatára 
hívja, küldi angyalait, becézi kegyelmének kiválasz
tottjait, hírneves eit küldi népeihez: "Kiválasztottaim
ért hívtalak és híres nevet adtam neked, még 
mielőtt ismertéL" (Iz. 45, 4.) Hívja a névteleneket 
is oly halkan, bensőségesen, mint a vőlegény hívja 
menyasszonyát s csak ők ismerik a nevet, mely 
nekik adatott s ez a legszebb. Boldogok, kik nem 
óhajtanak más nevet, mint titokzatos szeretetének 
nevét! 

"VESZTEGETEM AZ IDÓT!" 

Hányszor hagyja el ajkadat e felkiáltás I Hányszor 
verődik ki hangtalanul arcodon, mozdulato d on I 

Késik valaki, akit várno!i kell: "vesztegetem az 
időt!" - s a türelmetlenség a szeretetlen gondolatok 
raj át veri fel lelkedben. 

Nem számított várakozás egy előszobában: "vesz
tegetem az időtl" - s lázas sietséggel futod át sür
gös munkáidat, amit azalatt elintézhettél volna . . . 

Tán ugyanakkor - figyeld csak meg - veled 
együtt várakozik egy szegény asszonyka is az elő
szobában. Arca békés, szeme lesütve ... Pedig tán 
sürgősebb dolga marad el, mint neked. S mégis oly 
nyugodt I Miért? 

Imádkozik. 
Csendesen pergeti rózsafüzérét - övéiért, halottai

ért, munkájáért, s az ügy sikeréért, melynek elinté
zésére most vár . . . 

Vajjon, vesztegeti az időt? 
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Pentatlon és lelkiélet. 

FÜLEM. 
A cilinderes politikus mindég érdekelte az embert. 

Az estélyiruhás hölgy szintén nem hagyja érzéketlenül 
a világot. Annyira nem, hogyalegkomolyabb pápa
szemes tudósok együttese is valósággal bolondok
házává változik, ha közéjük talál lépni egy hölgy. 
Egyeseket akakastollas csendőrsapka ráz meg. Máso
kat a kardot pengető katona. A mai modern ember 
a félrevágott karioka-sapkák után szalad s szinte 
eszétveszti, ha feltünik egy utcasarkon, vagy egy kapu 
alatt egy-egy ilyen fülelő bohém alak. 

Vannak, akiket csak a csuklyás barát körvonalai
ból kiáramló spirituális erők tudnak megbűvölni. 

A mi névtelen csuklyás barátaink az ő fejükre 
húzott csuklyájukkal ugyanis úgy járnak-kelnek közöt
tünk, mint akik egy szent tüntetésnek titokzatos él
harcosai. S szól ez a tüntetés a fül ellen. Az ellen a 
fül ellen, amelyik a maga mindent-tudni-akarásával 
mérhetetlen szórakozottságot, helyrehozhatatlan lelki 
ziláltságot és zűrzavaros szellemi kuszáltságot teremt 
az élet legérzékenyebb palatábláján: a lelken. 

Ha nem akarjuk, hogy bennünk is üzemzavart 
. keltsen a két fülünk, akkor mondjunk ellent - a 
fülneki 

Bizonyos, hogy felöltőinkre, divatos öltönyeinkre 
nem varrathatunk csuklyát. S bizonyos az is, hogy 
a mai ondolálthajú fejekre nem húzhat juk rá az "üd
vösség sisakját", mert megcsodáina bennünket a sarki 
hordár, másképen kell tehát gondoskodnunk arról, 
hogy a fülünk ne halljon meg mindent, vagy legalább 
is ne hallja meg azt, ami nem válik lelkünk üdvössé
gére és az aszkétikus lélek evangéliumos egészségére. 

* 
Azoknak pedig, akik az imában való szórakozott

ságrói panaszkodnak, elmondom szent Bernát esetét. 
A szerzetházban mindenki az imaóra kezdetét 

várta. Szent csendben álltak a szerzetház ablakmélye
déseiben a szerzetesek, kezükben szorongatván öreg 
imakönyveiket. És ekkor jön a portás testvér és 
jelenti Bernátnak, hogy várják a rokonok. Beszélni 
akarnak vele. Bernát fájdalmas mosollyal köszöni meg 
az üzenetet, de mielőtt lement volna a rokonokhoz, 
előbb cellájába sietett • • • Alig telt el néhány perc, 
Bernát már ott ült a rokonok körében. 

Fején kopott csuklya. Imádságos két szeme földre 
szegezve. A jelentésekre s hirekre csak bólintgat. 

Végre feláll a rokonság. Elkészülődnek. Amikor 
Szentünk magára marad, felsóhajt: Ime, Uraml Apró 
rongyokk al kellett védekeznem szegény fülemet ért 
támadásokkal szemben. S könnyes szemmel dobálta 
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Irto: dr_ ScljmJedt Béla_ 

ki füléből azokat a kis ruhafoszlányokat, amikkel el
tömte fülét, hogy ne dobálhasson senki fülén keresz
tül a lelkébe perzselő hircsóvákat s fertőző utca
pletykákat. S aztán bevonult imádkozni a kápol
nába. És a dolog csattanója most következik: Bernát 
nagyszerűen imádkozott I 

Bernátot nem tette szórakozottá a sok rokoni hir. 
Bernát egész szívvel és egész fejjel beleimádkozta 
magát az égbe. 

Nem úgy, mint az egyszeri asszony, aki a temp
lomba menet minden kiskapuban megállott, hogy 
megfelelő mennyiségű anyagot gyüjtsön össze az ájta
tossághoz. De azért szerfelett méltatlankodva szokta 
végigpanaszolni a gyóntatóatyjának: Nem tudok áhí
tattal imádkozni. Gyötörnek a szórakozottságok. Za
varnak a hiábavaló gondok ••• 

A gyóntatóatya azonban hamar rájött arra, miért 
is marad ima közben ez a szegény asszony kívül a 
mennyországon. S ezért a következő meghökkentő 
tanácsot adta: - A jövőben pedig ne aNagyutcán 
jöjjön a templombal 

- Hanem 7 - kérdé a meghökkent panaszosné. 
- A kertek alatt! - válaszolt a gyóntatója • 
Itt nincsen ostrom alatt a fülünk. A kertek alatt 

és a Szentek Ösvényein nem támad reánk sem mikro
fon, sem megafon, sem szomszédasszony, sem egye
sületi titkárnő s nem dobálja tele a lelkünket senki 
a hírek és események mocskos utcaköveivel. 

- Jaj azoknak, - mondják a csuklyás szerzete
sek -, akik örökké hangszórók elött ülnek. Az ilyen 
ember feje egy olyan város, amelybe egy keleti és 
egy nyugati kapun jár ki és be az ellenség. Itt nincsen 
se vagyono, se lélekbiztonság. Az ilyen fejben nincse
nek csend-ligetek, nincsenek erénykertek, az ilyen 
fejben minden talpalatnyi hely egy-egy piactér, ahol 
kofák ülnek székecskéiken s ahol éhes állatok bögnek 
kopott jászolköteleken. 

Tanuljunk a fülét oltalmazó szerzetestől. 
Magára zárja az ajtót. Nem akarja hallani a szom

széd cellából sem az imát, sem a kalapácsolást, mert 
a hangok nagyon tudnak sebezni. Nem akarja hallani 
sem a cigánymuzsikát, sem a szalonzenét, mert a 
cigány vonója több galibát csinál, mint egy félmázsás 
dorong. Nem akar hallani sem rádióbemondó t, sem 
suttogó hirhordót, mert jó hir csak egy van, de az 
sem az "ujsághir·', hanem az "evangélium". 

Az evangéliumra legyenek figyelmesek a füleink 
és nem az ujsághírekre. Ha szabad valamire hegyez
nünk füleinket, az csak az evangélium és az evan
géliummal rokon eszmekör lehet. 



október 15. 

De ezt aztán vegyük komolyani 
Fül és Igei Ez a két szó úgy kivánja egymást, 

mint ahogy kívánja egymást a vas és a mágnes. És 
ha netalán az lenne a helyzet, hogya fülünk elvesz
tette mágneses vonzó erejét az Igével szemben, akkor 
gondoskodjunk arról, hogy ez a vonzóerő ismét vissza
szálljon a füleinkbe. Mert ellenkező esetben mi is 
azon süketfülüek közé tartozunk, akikröl oly fájda
lommal állapítja meg az Úr: "hallván nem hallanak." 

Ki hinné, hogy ezekből a "hallván nem hallók" -ból 
igen sok egyén van. Ezren és ezren vannak, akik 
mint a rossz rádió, nem fogják fel a levegőben röpködő 
igazságokat, vagy ha meg is rezeg a lelkük, nem dol
gozzák fel életté és valósággá a lélekrezgéseket. 
Hangtalanok és élettelenek, mint a kiszáradt kút 
mellett az égbenyúló gém. Ezeket nem termékenyíti 
meg az Ige, mert életük alaptalaja csupa száraz, 
szikkadt szikla. Ezeket nem gazdagítja és nem hízlalja 
a jó szó, sem az, amelyik jó könyvek lapjaiból fonó
dik a nyak uk köré, sem az, amely szószékek magas
ságából hullik az arcuk ba. Az ilyen fásult lelkek csak 
éppen élnek, de egyébként sárgult levelek az Egy
ház fáján, melyről csak azért nem hullanak le, mert 
az ördög gondoskodik arról, hogy odalonja az ilyen 
bacillusgazdákat az ördögi politika selyemlonadéka. 

"Figyelmezzünkl" 
Ezzel a szóval szól rá híveire a templomban a 

gör. kat. szertartás. Ezzel a szóval sokszor rá kellene 
szólni az emberre, de nemcsak a szent szertartások 
közben, hanem mindannyiszor, amikor szól hozzánk 
az Ég, amikor megrepednek az ég kárpitjai s amikor 
felénk fordítja arcát az lsten. Ennek a figyelmeztetés
nek nyomán talán több figyelemben részesülne az Ige, 
mert amire a mai ember figyel, az szintén három betü
böl áll, de igy olvassuk ki: Hír. 

A hír többet rontott az emberiségen, mint hinnők. 
A hír rontja meg családi asztalok békéjét. A hír 

gyilkolja a hitvestársak egyetértését. A hír forradal
masít utcákat és házsorokat. A hír az a gyulékony 
idegen anyag, ami, ha odakerül az eresz ek alá, akkor 
lassú égéssel idővel feltétlenül elhamvad a Boldogság 
palotája éppen úgy, mint a Megelégedettség kunyhója. 

Torlaszokat fülünk kóré! 
Csuklyákat a fejünkre.! Igy sikerűl majd némileg 

elzárnunk magunkat az elöl a világ elöl, amely az ő 
szenzációival és pletykáival csak egyet akar: össze
kuszálni az elveket és a vágyakat. Akinek ez sikerül, 
az egy Szent Bernát nyugalmával vesz tudomásul 
mindent, de nem enged lelkének bőre alá semmit 
sem, ami a lélek számára idegen! 

Az "idegen testek" fertöznek. 
A csuklyás szerzetes ez ellen védekezik. Be

takarja és befogja két fülét, nehogy azon át törjön rá 
az utcáról egy-egy hangfoszlány, egy-egy suttogás, egy
egy bók, mert a szerzetes nagyon jól tudja, hogy min
den hang és minden szó és minden bók egy csomó
,ban nem több, mint egy maréknyi hamu és por. 

UtUDk 

EGY NAGY LELKIVEZETO. 

AZ ISTENNEL VALÓ EGYESÜLÉS 
ÉS A TELlES ODAADÁS. 

Az ember lelkét száz és száz szállal köti, húzza, 
sőt néha rángat ja a test, a világ és az ördög. A lélek, 
- ha még nem oltotta ki lelkiismeretének energiáját 
a bűn, rendkívül érzékenyen reagál ezekre ahatásokra. 
Érzi, hogy ebben a pontban, amabban a pontban és 
sok pontban is mozgatják, nyugtalanítják. A jámbor 
és tökéletességre törekvő lélek javítani szeretne álla
potán. Szeretné lel küzdeni a nyugtalanságot, szeretné 
tettekre váltani teendő gondolatait, szeretné pótolni 
az észrevett hiányokat. Mindenekelőtt pedig szeretné 
leküzdeni a test, a világ és az ördög sok-sok kikezdé
sét, csel vetését. 

A nagy lelkivezetők, - mint amilyen P. Doyle, a 
híres angol jezsuita volt, - magasabb szempontból 
irányított és sikerrel kecsegtető módszert ajánlanak a 
sok-sok apró, negatív és pozitív küzdelem helyett. 
P. Doyle lelki-gyermekeinek újra és újra lelkükre 
kötötte, hogy ne aprózzák fel lelki energiájukat. A sok 
csip-csup küszködés és aprólékos tevékenység helyett 
egy uralkodó gondolatot és feladatot állítsanak célul 
lelkükben. Ez a nagyobb, átfogóbb és jelentősebb gon
dolat kösse le aztán minden vágyukat, ambíciójukat 
és ennek életükbe való átvitele foglalkoztassa tetteiket. 
Az ilyen nagy gondolat aztán olyan lesz, mint a hatal
mas mágnes, melynek ereje kiemeli és rendezi a hatás
körébe esett valamennyi acél- vagy vasdarabot, sőt a 
szilánkokat is. A lélekben uralomra emelt nagy gondo
lat is fölszívj a, magába olvasztja az összes kicsiny és 
lelki szempontból értékes cselekedeteket, - a kísér
téseket és hiábavalóságokat pedig elnyomja, a lélek 
öntudatán kívül hagyat ja. Ezen a módon rend és nyu
galom kerül a lelkiéletbe. A domináló gondolat betölt 
mindent és nem hagy helyet zavaró és fölösleges apró
ságoknak, a lélek ellenségeit pedig egyenesen kizárja. 
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P. Doyle lelki-gyermekeinek egyéni adottságai 
szerint hol ezt, hol pedig amazt a nagy lelki föladatot 
ajánlotta ilyen rendező és elfoglal ó gondolatul. Leg
többször azonban az Istennel való egyesült élet, más
kor pedig a teljes odaadás átfogó megvalósítását tűzte 
ki feladatuku!. E kettő teljesen betölti az ember lel
két és főkép az odaadás gondolata felvértezi minden 
kísértéssel és a kislelkűség veszedelmes öntudatba
emelkedésével szemben. 

Leveleinek rendkívül változatos tárházából ki
emeljük a következő idevonatkozó 'részeket: 

"Szeretném, ha jobban igyekeznék mindenben Isten 
kezét látni, - és aztán kényszeríteni, vagy arra ne
velni önmagát, hogy az ő szent akaratának örüljön. 



Utunk 

Például: Ha szép időt óhajt, - és íme, esik az eső. 
Ne mondja ezt, hogy: - A manó vigye el! - hanem 
mutasson derűs arcot az Úrnak s mondja: "Köszönöm 
Uram e csalódást." - Az ilyen eljárás segítségére 
lesz abban, hogy elnyomja a türelmetlenséget, inger
lékenységet, stb. -, ha az emberek terhelik. ts, ha 
átesett egy kemény megpróbáltatáson, pillantson vissza 
rá, hogy megállapíthassa, hogyan kellett volna abban 
viselkednie: s aztán tegye fel magában, hogy legköze
lebb úgy cselekszik." (1935. márc.) 

"Bensőségesen imádkoztam, hogy felismerjem, mit 
akar az Úr ebben az esztendőben öntől, - és - ha nem 
tévedek, - úgy a következő az Ő üzenete az ön szá
mára: Azt akarja, hogy nagyon szorosan egyesüljön 
vele, s ezt a következő módon igyekezzék elérni: Min
den reggel oly szeretettel és bensőséggel, amilyenre 
csak képes, hívja meg szentáldozásakor az Úr Jézust, 
hogy térjen szívébe s lakjék abban egész nap úgy, 
mint a szentségházban. Ezzel élő tabernákulummá teszi 
szívét. Ez nagyon tetszik Neki . .. De ez az egyesülés 
lehetetlen lenne, ha nem adná át magát tökéletesen 
élete minden apró nehézségében lsten akaratának. Ha 
Jézusban él, s Ő önben, - ha iparkodik a legkisebb 
cselekedetét is: - minden harapás t az étkezésnél, min
den szót az Officiumban, stb.-t - a szeretet aktusává 
tenni s felajánlani annak, Aki szívében lakik: akkor 
bizonnyal nagyon tetszik majd neki és feléje siet a 
tökéletesség szárnyain." (1912. jan.) 

"Ami ezt az Úrral való egyesülést illeti, az valóban 
nem egyéb, mint akaratunknak fölolvadása az övében 
olymódon, hogy csak azt akarjuk, amit ő, - és ameny
nyire leheséges, csupán arra gondolunk és csupán azért 
állunk munkába, ami az ő Szíve vágya. 

K amolyan szeretném azt tanácsolni, hogy kerülje 
a nyugtalanságot és aggódásakat: ezek mindíg azt 
mutatják, hogy a saját "én" még erős, és az akarat még 
nem halt el teljesen. 

Ami a szenvedéseket illeti, azt híszem, hogy haj
lamos az akaratot összecserélni az érzelemmel. Mikor 
a szenvedések megérkeznek, a valóságban ön nem 
"pártol el", ha megvan az akarata, hogy mindent Jézus 
iránti szeretetből viseljen el. Csupán a természet riad 
vissza a fájdalomtól, s ez okozza néha, hogy a szen
vedés elviselésére irányuló akaratunk megfogyatkozik." 

"Korlátlan engedélyemet adom, hogy önátadást 
fogadjon. De aztán ne panaszkodjék az tJdvözítőnek, 
ha szaván fogja, s áldozati bárányává teszi. Nem kell 
félnie, bármit küld is önnek, hogy viselje el, - hiszen 
kegyelme is vele fog érkezni. De törekednie kell, hogy 
fogadalma mindíg szeme előtt lebegjen, és így annak 
szelleme szerint éljen. Igyekezzék tehát mostantól 
kezdve mindenben, ami éri, észrevenni lsten kezét. 
Ha például főfájással ébred, köszönje meg Istennek, 
ho,~y kűldte, - minthogy az áldozati bárány arra való, 
hogy föláldozzák és keresztre feszítsék. Tekintsen 
lilinden megalázást és keresztet, sikertelenséget és 

2. szám. 1935. 

csalódást a munkában, egy szóval mindent, ami kemény,. 
a lelajánlására nyomott pecsétnek, - s bátorítsa ma
gát, hogy mindent örömmel és szeretettel viseljen, arra 
gondolva, hogy ön "az Ő szenvedő szeretete" kell, hogy 
legyen mindíg." (1914. szept.) 

Az a fölajánlás, melyre ezek vonatkoznak, a követ
kezőképen hangzik: 

Legédesebb Jézus, Szűz Anyád szándékaival a 
Golgotán egyesülve, vele együtt fölajánlom magam 
neked és az imádandó Szentháromságnak a világ min
den oltárán, mint egészen tiszta áldozati adományt. 

Fölajánlom szent sebeidet s kiontott véredet,' külö
nösen legszentebb Szíved drága sebét az abból folyó 
vérrel és vízzel együtt, - valamint Anyád nagy
értékű könnyeit. 

E szent áldozatot mindazokkal a lelkekkel egye
sülve ajánlom lel, kik szeretnek téged a mennyben és 
a földön: lölajánlom isteni Szíved minden szándékáért 
és érdekéért, s különösen mint engesztelő áldozatot és 
könyörgést papjaidért és azokért a lelkekért, kiket 
magadnak szenteltél. 

Felajánlom magam neked, hogya szó legteljesebb 
értelmében áldozati bárányod legyek. Atadom neked 
testemet, lelkemet, szívemet, mindenemet, amim van, 
hogy teljesen tetszésed szerint rendelkezz vele, s 
áldozatul felhasználjad. Tégy velem azt, amit akarsz, 
tekintet nélkül az én kívánságomra, ellenkezésemre, 
vagy óhaja imra. 

Fölajánlom magam: igazságosságodnak, szent
ségednek, szeretetednek. 

Igazságosságodnak azért, hogy elégtételt szolgál
tassak saját bűneimért és minden szegény bűnös 
vétkeiért. 

Szentségednek saját megszentelődésemre, s mind
ama lelkek megszentelődésére, kik neked vannak szen
telve: különösen papjaidért. 

Szeretetednek, hogy szívemet a tiszta szeretet 
örökösen égő áldozatává tedd. 

Ö, Jézus, fogadj el legszentebb Anyád kezéből, 
mutass be önmagaddal együtt, és áldozz fel engem is, 
veled együtt. Fölajánlom magam neked Szűzanyám 
kezei által, hogy engem lolytonos áldozatodhoz csa
tolj, s általam és bennem oltsad a szenvedésre izzó 
vágyadat. Azt a vágyadat, hogy szenvedj Atyád dicső
ségéért, a lelkek üdvéért s különösen papjaid és ki
választott lelkeid szentségéért és tökéletességéért. 

Fogadj el, kérlek, s ne tekints nagy méltatlan
ságomra és gyarlóságomra. Mostantól kezdve minden 
keresztet, szenvedést és megpróbáltatást, amit Gond
viselésed számomra kijelölt és küld, - jelnek tekintem, 
mely azt bizonyítja, hogy alázatos felajánlásomat el
fogadtad. Amen. 

(Foly tat juk.}, 
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OLVASOS 
BOLDOGASSZONY. 

IRU: KÜHÁR FLÓRIS O. S. B. 

Október hónap első vasárnapián a hívek Olvasós 
Boldogasszonynak ünnepét ülik. Szent olvasó a 
:magyaros neve a Rosariumnak, a Rózsafűzérnek, mely 
a Rosa mysticanak, a titkos értelmű Rózsának királyi 
:szépségével és illatával tölti meg az Egyhózat. 

Mi olvasni akarunk e misztikus Rózsa levelei ből, 
-olvasásunkat áhítat kíséri. Úgy használiuk a szent 
olvasót, mint egy drága imádságos könyvet, melyet 
Anyaszentegyházunk adott kezünkbe. 

A szentolvasó kezdettől fogva, főleg mióta Szent 
Domonkos rendie a 13. században elteriesztette, a 
hívek breviáriuma volt, arra szolgált, hogy a 150 
Odvözlégy benne pótolia a breviárium 150 zsoltárát, 
az Odvözlégyekbe szőtt titkok pedig, a zsolozsma 
olvasmányai módiára irányítsák rá a figyelmet hitünk· 
nek Szűzanyánk életében megnyilatkozó titkaira. A 
hívő áhítat rózsának érzi az olvasó szemeihez kap· 
csolt Odvözlégyeket; a Titokzatos Rózsát köszön!iük 
velük az angyal üdvözlő szavaival; az imódságos 
lélek rózsacsokrát nyuitiuk bennük mennyei tdes· 
anyánknak. 

A szentolvasó a katolikus ember dísze, ékessége 
is. Valaha pogányt verő őseink kardiuk markolatára 
kötötték, mint Hunyadi János is; a keresztes vitézek 
kardiát épp úgy díszítette, mint szikár barótok kordá
iát, iámbor apácók övét. Alig van hívő, aki ne hasz
nálná, ne hordozná állandóan magánál; oly kedves 
dísze az imárakulcsolt kéznek, mikor szemei peregnek 
az uiiakon, míg az ember szíve elmé!yed a Szűz
anya élete titkaiba és az aikak csendben vagy han
gosan az ő dícséretét mondiók. 

Zaróndokéletünknek a szentolvasó a kísérőie, 
vele ióriuk életutunkat mi is a Szűzanya követésé
ben; vele örvendezünk, vele iárunk, ha utunk kál
váriaiárósra fordul; a szentolvasó elkíséri a hívők 
ió részét a sírba is, hogy megdicsőülésünknek legyen 
biztató tanúia. 

Háromtagú a szentolvasó, örvendetes, fáidalmas 
és dicsőséges. Akik buzgón imádkozzák, azok ki
érzik azt e hármas olvasóból, hogy ez az a három 
más-más sZlnu rózsacsokor, melyet áhítatunkból, 
gyermeki tiszteletünkből kötünk Szűzanyánknak, a 
titkos értelmű Rózsának köszöntésére. Köszöntiük őt 
örvendezéssel, köszönti ük a fáidalmas anyát együtt
érző szívvel; köszönti ük koronós királynénkat a dicső
ség reményével. 
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Titkos értelmű misztikus Rózsa, ki Dávid kirólyi 
ógán fakadtál, tégy minket méltóvá a te dícséreted re ! 
Elménk követi az angyalt, kit az Atya küldött Názáret 
városába Tehozzád, ki tva gyermekei közt egyedül 
vagy szeplőtelenül fogantatott, Immaculata, egyedül 
malaszttal telies és egyedül áldott, minden asszonyok 
között. Hisszük azt, hogy minden kegyelem, mely reód 
hullott, mielőtt az eredeti bűn még érinthetett volna; 
minden áldás, mely Téged és általad minket ér, -
attál származott, "Kit Te Szentlélektől fogantál". 
Köszöntünk édesanyánk, ki beváltottad az Atya ígé
retét, eltiportad a sótán feiét; üdvözlünk, tva nemé
nek ékessége, ki tvának ótokverte nevét Ave-ra, 
üdvözlégyre fordítottad. 

Szívünk méhed gyümöicséhez, Jézushoz, Meg
vóltónkhoz tapad, "Kit Te hordoztál" és Betlehemben 
"a világra szültél". 

Vannak, kik nem értik azt a tiszteletet, mellyel 
mi Boldogasszony Anyánk felé fordulunk, kik féltik 



Utunk 

az Istennek és az O Egyszülöttjének a Szentlélekkel 
egyetemben egyedül kijáró imádást az Egyház Mária
kultuszától. 

Az Egyház azonban az úr angyalával egyesülten 
köszönti olvasóján is a Boldogságos Szűz Máriát és 
amikor elmerülten a karácsonyi misztérium imádásába, 
a magasságban uralkodó Atyaistennek dicsöségét 
zengi, mikor Glóriát énekel annak, ki egyedül Szent
séges, egyedül úr, egyedül Magasságbeli, - akkor 
a betlehemi pásztorok és napkeleti bölcsek kíséreté
ben megtalálja Ot, az Atya egyszülöttjét a Szűzanya 
karján. 

Per Mariam ad Jesum! A Szűzanya által Jézus
hoz! Ez a katolikus lelkiség iránya, ez a Mária-tiszte
let pszichológiája. A Glória a betlehemi barlang 
fölött hangzik angyalok ajkán, a Szent Szűz fiát, az 
lsten egyszülöttjét pásztorok és bölcsek imádják és 
meghajlik előtte minden térd égen, földön és a föld 
alatt. 

Csoda-e, ha mi - bűnben fogantok, hálánk virá
gaival adózunk Megváltónk Anyjának? Nem termé
szetes-e, hogy csodáljuk és tiszteljük az lstenanyát, 
kik az O Fia által lettünk az lsten fogadott fiaivá, 
az ég örököseivé? 

A Szűzanya szíve véréből fogant Megváltónkat 
mi édesanyjának szívével akarjuk szeretni, imádni. 
Krisztust akarjuk; szívünknek O az Istene. Nemde -
mi is a Szűzanya karján találjuk meg őt! Minden 
Odvözlégy - az ő méhének áldott gyümölcséhez, 
Jézushoz emeli lelkünket. Bátran járunk a Szűzanya 
nyomában, ki szent Fiát "a templomban bemutatta", 
hisz a mi dómjainknak, templomainknak - kapuja 
Mária, de oltára, főpapja és áldozata Krisztus. T ud
juk, hogy ha vele megyünk, megtaláljuk mi is Krisz
tust Egyházunkban, mint ahogy ő "megtalólta öt a 
templomban" • 

Mária által Jézushoz! Oa kapu, Krisztus a 
Szentek Szentje; O a Szövetség szekrénye, Krisztust 
reiti magában; O a titkos értelmű Rózsa, de a titok, 
mit magába zár: az lsten örök Igéie. Krisztus a 
Szűzanya-kultusz értelme, célja, tartalma. 

Tőle tanuljuk meg legjobban szent Fiát szeretni 
és imádni. Senki oly közel nem jutott hozzá, mint O; 
ki saiát fiának mondhatta az Atya egyszülöttiét ; senki 
nagyobb szeretettel nem szerette Ot, mint az, ki 
anyaként szerette, nevelte, védte; senki úgy nem 
magasztalta, imádta, áldta, mint kinek Magnificat-ra 
nyílt az aika és uijongott lelke az O szabadító 
Istenének. 

A fájdalmas olvasó még jobban megérezteti ve
lünk azt, hogy Szűzanyánk tisztelete Jézushoz vezet. 
Figyeliük csak meg ezen olvasó titkait, hasonlítsuk 
össze az örvendetes olvasó titkaival! Ennek titkai úgy 
hangzanak: Kit te szent Szűz - a Szentlélektől fogan
tál ... A fájdalmas olvasó titkaiban már Jézus az 
alany, ki érettünk verítékezett, megostoroztatott, 
tövissel megkoronáztatott, a nehéz keresztet hordozta, 
keresztre feszíttetett. 

2. szám. 1935~ 

A Boldogasszony a názáreti ház boldogságát 
meg akarta osztani az emberiséggel - és Fájdalmas 
Anya lett belőle. Míg szent Fia mindenkinek tanítója, 
testvére, orvosa lett, az édesanya egyedül maradt, 
De mikor Fiának útja a Kálváriára vezetett, édesanyja 
megint ott volt .vele a keresztúton. Az úr Jézus meg
váltó áldozatának szenvedéséből, passió-jából övé a. 
compassió, az anyai szív együttérző szenvedése. 

Ebbe a compassió-ba akar behatolni a fáidalrnos 
olvasóval a hívő lélek. Együtt sírni ővele; megosz
tani az édesanya kínját, könyörögni a Stabat Mater 
szerzőjével : 

Oh, szentséges Anya, tedd meg, 
A keresztre feszítettnek 
Nyomd szívembe sebeit! 
Oszd meg, kérem, kíniát vélem 
Kinek érdem nélkül értem 
tetszett annyit tűrni itt. 

(Babits: Amor Sanctus 179.) 

Olyan ez a Mária-siralom, com passió - az úr 
passióiában, mint a kar az antik tragédiában: vissz
hang a hanghoz, árnyék a testhez, kíséret a vezetö 
szólamhoz. A megqszló szenvedés utórezgése a meg
váltottak szívében. 

Megváltásunk útja Szent Pál apostol szerint, hogy 
részesediünk Krisztus megváltó szenvedésében, hogy 
ezáltal részesediünk az ő dicsőségében is. Ha vele 
együtt szenvedünk, vele meg is dicsőülünk. Ezért 
követi ü k a krisztusi szenvedéseknek a fáidalrnos 
olvasóban foglalt stációin át Szűzanyánkat egész a 
Kálváriáig, a kereszt alá, hogy meghalljuk az Odvözítö 
szavát mi is: Asszony, íme a te fiad! - és - Ime, 
a te Anyád! Együttérzünk vele, viseljük anyai szenve
dését, mert gyermekei és isteni Fiának testvérei lettünk. 

Ez a compassió erősíti reményünket, hogy azzal, 
"ki halottaiból feltámadott, a mennybe fölment és 
nekünk a Szentieiket elküldötte", mi is eljutunk örök 
célunkhoz, égi dicsőségünkhöz. 

Áhítaiunk egybeolvad annak a magyar énekesnek 
bizodaimával, aki 150B-ban Pestnek városában kö
szöntötte az angyaloknak nagyságos asszonyát, úr 
Jézusnak boldogságos anYiát, mennyországnak szép
séges ajtaját, Paradicsomnak széles kapuját. 

Mi is neki szólunk, a szűzek virágának, minden 
szentek nagy vigasságának: Esedezzél, mi nagy igaz
ságunk - Sok bűnönkről mi nagy bátorságunk: 
nyerj kegyelmet a nagy úr Istentől. 

Könyörgünk, esedezünk hozzá: az apostolok, 
mártírok, hitvallók királynéasszonyához: legyen "az 
árvaságunk kegyes táplálóia, özvegyeknek megoltal
mazója, szegényeknek meggazdagítóia". Állion mel
lén k nehéz baivívásunkban ; legyen az "asszonyoknak 
szépséges tüköre, férfiaknak tiszta győzedelme; 
halottaknak megszabadítóia, elleneinknek megnyomo
rítója". Nekünk, szegény, árva és bűnös, de Boldog
asszony Anyánkhoz, régi nagy Pátrónánkhoz hűséges 
magyaroknak: kérjük, legyen megoltalmazónk. 
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, , , 
ELET - ES LELEKSTILUSOK. 

A Szent bohémek fejezet a szeptemberi számban kozölt "Vadgesztenye 
lelkeku·hez kapcsolódik. 

n. "Szent bohémek." 

- Ne értsen félre senki: itt a bohém szónak 
nincs az a mellékíze, amit a világ ad neki. Abban 
az emberben, akit a világ bohémnek nevez, szintén 
van egy jó csomó vidám életkedv, öröm, megbocsát
ható könnyelműség, mulatós jókedv - csak egy 
nincs benne, - mert azt a világ nem követeli meg 
tőle -: hogy "szent" legyen. - Akiről itt beszé
lünk - épúgy mint az úgynevezett "vadgesztenye 
lelkeknél" - annál feltételezzük, hogy az Ur Jézus
hoz vezető útról az óriás sziklákat: a halálos bű
nöket már rég eltávolították, komoly, halálos bűn
nélküli lelkiéletet élnek, tehát - hogy úgy mondjam 
- szentek. 

Ez a lélekstílus, bár az alap: - a halálos bűn
nélküli lélek - közös az előbb bemutatottal, még
is teljes kontraszt ja annak. "Szent bohémeknek" 
nevezem azokat, kik "diladato corde" = örömtől 
kitárt szívvel, gyermekien vidám problémátlanság
gal, Istenben, mint atyában való abszolút bizalom
mal, a jövőért való kínzó félelem nélkűl a mindent 
Istennek adó vidám adakozó kedvvel (hilaris dator), 
az élet és a lélek nehéz óráiban és napjaiban is, 
gyermekien naiv ul Isten kezébe kapaszkodva élik 
a szebb, gazdagabb, napsugaras, kegyelemdúsabb 
életet: (ut vitam habeant et abundantius habeant). 

Ez a lélek is a teremtett világban él és bár nem 
a világért, de nem fordul el tőle "mélységes undor
ral", neki nemcsak bűnre csábító alkalom a világ, 
mert a kinyílt virágkehelyben Istennek és neki 
illatozó virágszív van, a tengermorajlással együtt 
zsolozsmázik a lelke, a Jungfrau 4000 méteres hó
borította csúcsán Isten-közelebbségben érzi magát. 

Környezetére - legyen az szerzetesház, iskola, 
család, vagy egyesület - nem fekszik rá erőszakos 
"szentségével", nem akar mintázandó modell, min
dent összezúz ó kereszt lenni, hanem csak daloló 
jókedv, kacagó vidámság, mindent - még a szürke 
hétköznapokat is - bearanyozó napsugár. A zélus 
sem ragadja túlzásokra, hisz környezete számára is 
csak öntudatlan vidámság-só, mely megóvja azt a 
szomorúság és orrlógató keserűség romboló hatásától. 

Ez a lélek szórakozásaiban, örömeiben szent 
Don Bosco elvét vallja, ki a káposzta- és virág
palántákat hancurozva összetipró gyerekekre 
panaszkodó édesanyjának ezt mondta: Nem baj 
édesanyám, tegyenek bármit, csak bűnt ne kövesse
nek el. 

IRlA: DR. SZIVÓS DONÁTH O. S. B. 

Érzi ez is az élet keresztjeit, eljut néha ő is a 
lélek Olajfák hegyére, de nem roppan össze, nem 
lázad az Isten ellen, mert gyermekien hiszi, hogy 
"Istenben remélve átugorja a falakat": a nehézsé
geket, melyek elé az élet állítja. 

De azért ő is csak ember. A lélek kacagó 
vidámságába nála is beledisszonál néha az emberi 
gyöngeségből származó hiba és kisebb bűn. De a 
bűnbánata is más színezetű. Van annyira alázatos, 
hogy nem csodálkozik, hogy ez is megtörténhet 
még ővele is i nem keseredik el, hanem szinte 
vakmerő könnyelműséggel mondja: "Látod, Uram, 
csak ilyen vagyok i de ugy· e nem űzöl el, hisz azért 
szeretlek Téged." 

Épen ezért ő maga csodálkozik a legjobban, • 
hogy vannak emberek, kik betegesen félnek az 
Istentől és benne csak az Ószövetség törvéJ:lydiktáló 
és hetedíziglen büntető Jehováját látják. O is "fél" 
az Istentől, de "félelme" nem szolgai, hanem 
szeretetből fakadó félelem. Sőt, mivel nem kell 
túlságosan sokszor félnie, valahogyan úgy van ö 
az Istennel a lelkiélet egész terü1etén, úgy együtt 
él az Istennel és úgy gondolkozik róla, mint azok 
az egyik római templomban az oltár előtt vidáman 
játszadozó olasz gyerekek, akik, mikor a templom
ban való játszadozásukon megbotránkozó magyar 
megkérdezte tőlük, hogy merne k az Isten házában 
játszani, azt felelték: Az Isten háza a mi házunk 
is. 

Van még egy nagyon fontos tulajdonsága. És ez: 
A földdel és földi dolgokkal, emberekkel és a 
nagyon is emberi dolgokkal szemben való in
differentia = közömbösség. Azt mondhatnók róla, 
hogy az anyagiakban könnyelműen pazarló, pedig 
csupán nem Istene az anyag és nem adja oda lelki
békéjét, Istenét a pénzért, az anyagiakért, a 
karriérért stb. Ha ezek megvannak, vidám, könnyű 
szívvel örül nekik és használja őket Isten dicsősé
gére, de nem lesz rabszolgájuk i - ha pedig az 
élet nem rózsaágyat vetett nekik, nem lesznek 
lázadók és keserűen morgolódók, mert ők nem
csak tudják, hanem életté tették azt a hitüket, 
hogy a mezők liliomairól gondoskodó Isten nem 
feledkezik meg őróluk sem. Ebből a talán sok 
harccal kiharcolt indifferenciáju~ból következik az 
is, hogy nem lesik és hallgatjáK kevély kíváncsi
sággal, hogy mit szólnak róluk az emberek. Nem 
bántanak senkit, de őket sem lehet megbántani, 
mert nem veszik fel a sértést, hanem lepereg 
róluk, legfeljebb mosolyognak a dühös sértegetése-
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ken és megbocsátó mosolyukkal lefegyverezik a 
dühös sértegetöt. 

Igy lesz aztán napsugaras a saját lelkiélete és 
így lesz jóságot és örömet osztó boldogságtündér 
azok számára, akikkel az élet összehozza. 

Minél több ilyen kacagószívü jóságtündért ebbe 
a mi nehéz, fáradt, enervált, keserű lelkü, modern 
világunkba! A vadgesztenye-lélek az ember lélek
stílusa, - "szent bohém"-nek lenni: Krisztus lélek
nevelő stílusa. 

ll. Formalizmus. - Fegyelmezettség. 

A) Azok, akik még nem jutottak el addig, hogy 
a katolikus vallásban a külső formák, szertartások 
mögött meglássák a belső értékeket, melyeket -
épen embervoltunk miatt - sokszor ezek a külső 
formák közvetítenek, tesznek hozzáférhetőbbé, 
sokszor támadják vallásunkat és azt szeretnék -
a maguk lelki kiürülésének kendőzés ére - bizo
nyítgatni, hogy a katolikus vallás az ószövetségi 
ritualizmus, merev szertartásosság folytatása 
lélek és belső tartalom nélkül. 

Bár ez a felfogásuk sokszor önmaguk igazolását 
szolgálja és mindíg nagyfokú tájékozatlanságot árul 
el, mégis megértem kifakadásukat és a puszta 
léleknélküli formalizmustól való irtózásukat, ha a 
katolikus vallást azoknak a lélektükrében ismerték 
meg, akikről épen ezekben a sorokban akarunk 
beszélni. Mert hogy ezeknek a lelkén és életén 
keresztül nem látom meg a formától hordozott 
mély, belső lelki tartalmat és nem szeretem meg a 
vallásomat, az nemcsak biztos, de természetes is. 

Pedig, de sok ilyen lelki aberrans jár közöt
tünk! Nem mondom, hogy ezek mind rosszakaratú 
és magát a formákban kiélő üres és farizeus lel
kek, (bár ilyen is van elég!) - csupán azt állítom, 
hogy ezek is félrecsúszott, beteg lelkek, akik kez
detben talán öntudatlanul, bün nélkül dolgozták ki 
magukban ezt a lélek- és életstílust - de később 
már nem is tudtak jobbat elképzelni annál és ezért 
nem is akarnak tőle szabadulni, sőt csodálkoznak, 
hogy nem formálódik mindenki az ő képükre és 
hasonlatosságukra. 

Dehát milyen is ez a lélektípus? Mik az ismer
tető jelei? 

Mindenekelőtt két csoportra oszthatnók őket. 
A durvább, sőt már bűnös formája ennek a stílus
nak az, mikor a lélek már régen aposztatált az 
Istentől, de az ember - akár a családi tradíció, 
társadalmi helyzet, vagy anyagi érdek és érvé
nyesülés miatt - megtartja a vallás külső formáit, 
de csak azért, mert nincs bátorsága nyiltan is 
szakítani azzal az Istennel, akihez lelkileg már 
régen hütlen lett. 

De itt nem ezekre gondolok elsősorban. 
A második csoportba sorolom azokat a lelkeket 

és itt ezekről akarok részletesebben beszélni, 
- akik bár beteg lelkek, de talán nem is mindíg 

2. szám. 1935. 

tudnak arról, hogy betegek, hisz formalizmusuk 
útján is az Istent akarják dícsérni, sőt meg vannak 
győződve, hogy ez a lélekstílusuk a legszebb lelki
élet és Isten-dícséret. És épen ez a téves meg
győződésük a legnagyobb baj, mert nehezen lehet 
őket kiábrándítani belőle. 

De nehogy mindíg csak általánosságban mozog
junk, lássunk róluk egy-két pillanatfelvételt! 

Ki ne ismemé azt a templomi csúszómászó, 
oltárcsókoló típust?! Nem rosszat akar akkor, mikor 
térdenállva csúszik egyik oltártól a másikig és 
felhajtva az oltárterítőt, csókolgatja az oltárt, sőt azt 
hiszi, hogy ő minél jobban megalázkodik külsőleg, 
lelke annál szabadabban szárnyal az Isten felé. 
Tökéletesen megértettem azt, aki nekem egyszer,
mikor eztlátta templomunkban - azt mondta: Uram, 
én irtózom a hüllő ktől és a csúszómászóktól a termé
szet világában is, és ha az Isten ilyen megalázó
dást követel, akkor nem tudok engedelmeskedni 
neki ebben. 

Vagy: Hányszor vetik a szemünkre, hogy a kato
likus vallás sokszor imamalommá degradálja az 
embert - és gondolnak azokra a léleknélkül rózsa
fűzért pörgető, de közben ide-oda nézegető, fej
bólogató, fogcsattogtatva imádkozókra. Azt hiszem, 
nem kell védekeznem, hogy ezzel nem a rózsafüzér 
gyönyörü és nagyon is a csak embernek való 
imádságát akarom elítélni. De nem tehetek róla, 
ha azok a mohamedán és arab imádkozó k jutnak 
eszembe, akiket Törökországban és Egyiptomban 
láttam, akik a feketekávéjuk mellett is kezükben 
tartották és morzsolgatták a mi rózsafüzérünkhöz 
hasonló imaszerszámot, ha ezeket a mi rózsafüzér
pörgetőinket látom, akik különféle egyesületekben 
lévén, társulatí imakötelezettségüket akarják ilyen 
léleknélküli imamalmozással teljesíteni. Mert itt is 
megvan a forma, mely a lelket Istenhez emelhetné 
- de nincs imádkozó lélek és lelki tartalom. 

Vagy: Melyikünk nem idegenkednék az alázatos
ság olyanféle magyarázatától, melyet ez alélektípus 
ad ennek a nehéz, de lélekformáló erénynek? Mert 
ezek előtt az alázatosság: lehajtott fej, hajlongó, 
hétrétgörbe testtartás, beszédközben is amellen 
imára kulcsolt kéz, selypítő, émelygős, szenteske
dőn kenetes beszéd. De, hogy ezen külső mögött 
sokszor annál büszkébb, gőgösebb lélek lakik, azt 
iparkodik elrejteni, mert az ilyen biciklista típust, 
me ly fölfelé hajol, lefelé pedig rúg, senki sem 
szereti. 

Az önmegtagadás ezeknek olyan terület, ahol 
I}yugodtan kitombolja magát a maga módja szerint. 
Es itt túlzások ra is kapható, mert az emberek lát
ják - és őtőlük várja az elismerést, a bámulást 
(éjjeli virrasztáso k, másoktól is észrevehető szigorú 
bőjtök, stb. De, ha megfigyeljük, az ilyen nem akar 
tudomást venni a belső, úgynevezett lelki önmegtagadá
sokról, mert azok sokszor nehezebbek, mint a túlhaj
tott külsők és különösen, mert azokat csak az Isten 
látja - és az elismerés és a jutalom csak az örökké-

12 



október 15. 

valóságban válik esedékessé. És ha talán 
épen ezen túlhajtott külső önmegtagadások miatt 
nem teljesítheti, vagy legalább nem úgy teljesítheti 
kötelességét, mint ahogy kellene és így extravagáns 
lesz - ne merje ezt senki szemére vetni, mert 
akkor könnyen megkaphatjuk tőle, hogy nem értik 
őt meg és irígy lik tőle a nagyobb szentségre való 
törekvést. 

A külső istentisztelet és a lelkiélet eszközeinek 
gyakorlásánál ennek a lélektípusnak nem elégséges 
a Rituale Romanum, neki külön, egyéni, de lehető
leg extra szertartásokat tartalmazó rituálé kell. Meg 
kell csak nézni, mikor imádkozik. Hogy' . szórja a 
csókokat az Oltáriszentségben jelenlevő Ur Jézus 
felé! Mennyire ragaszkodik megszokot,t imaformái
hoz és mily buzgón darálja azokat! Es hogy két
ségbe tud esni, ha megszokott imaformáinak elvégzé
sében valami megakadályozza' Mennyire vigyáz 
arra, hogy az áldoztatórácsnál egész ir fől dig hajtsa 
a fejét' Döng a melle, mikor meaculpázik. Mindent 
~egtesz ez, amit beteges fantáziája kitalál, csak az 
Ur Jézus ezen szavaira nem gondol: Ez a nép csak 
a szájával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem' 

Mielőtt az erről a típusról rajzolt képet befe
jezném, még két dologra szeretnék felelni. 

a) Mi lehet az oka az ilyen lélektípus kialakulá
sának? Röviden felelve rá: l. igen sokszor közön
séges emberi tekintet: az embereknek való hiú tet
szésvágy; 2. a magam elképzeléseihez való makacs 
ragaszkodás, melynek igen sokszor kevélység az 
alapja; 3. szerzetes házakban pedig a külső formá
hoz, a szükséges kerethez való léleknélkülí ragasz
kodás az elöljáró fegyelmező hatalma miatt; 4. a 
"quotidiana vilescunt" elve, mely gépiessé, lélek
nélkülivé tudja tenni a mindennap gyakorolt akár 
legszentebb dolgokat is, különösen, ha nincs meg 
az újra meg újra felfrissítő kegyelmi élet. 

b) A második dolog, amit nem lehet elhallgatni: 
ennek az élet- és lélekstilusnak a veszélye. Kezdet
ben talán észre sem vesszük, sőt talán még fokozott 
lelkiségnek tekintjük. Később - a lélek őszintébb 
pillanataiban - ijedten veszszük észre, hogy "mens 
nostra non concordat voci nostra~" = hogy lelkünk 
nem egyezik a külső formával. Es itt kellene egy 
jószívű, de erőskezű lelkivezető; a lelkigyermek 
részéről pedig alázatos, erősakaratú lelki konverzió, 
mert ha ez nem történik meg, akkor egy darabig, 
még megmarad a külső forma, de amikor majd 
megúnom ezt aléleknélküli formalizmust, eldobom 
a külső formát is és ott marad a kongó lelki üresség. 

* B) Fegyelmezettség. - A fegyelmezettség nem 
fordított tükőrképe a formalizmusnak, mert akkor 
fegyelmezetlenség lenne. Azt pedig senki se gon
dolja, hogy mivel elítéltem a formalízmust, most a 
lelki fegyelmezetlenség idealizálója és propagálója 
akarok lenni. - Nem. 

A fegyelmezett lélek nem veti el a külső formát, 
mivel tudja, hogy erre a formára: keretre szüksége 
van, hogy lelki élete rendezett, rendszeres lehessen, 

Utunk 

lélekkel tölti meg a külső - magában üres - formát, 
hogy ne legyen csak "aes sonans, cymbalum tinniens" 
= csengő érc, zengő cimbalom. 

De nem rabszolgája a formának. Tudja, hogy fontos 
a forma, de azt is tudja, hogy mi "in libertate 
Christi vocati sumus" - és ez a jól értelmezett 
krisztusi szabadság felmenti őt a külső forma rab
szolgasága alól. 

Ez a lélektípus is használ külső formát az imád
ságainál, külső istentiszteleténél, ájtatossági gyakor
latainál, de tudja, hogy lélek az Isten és azoknak, 
akik őt igazán tisztelni akarják, azoknak a külső for
mák által is lélekben és igazságban kell tisztelniök. 
Vagyis, ha ők pl. letérdelnek az Oltáriszentség előtt, 
nem törődnek azzal, hogy valaki figyeli-e őket, mert 
nem rituális tornagyakorlatot akarnak végezni, ha-

. nem térdhajtásukkal Isten-imádásukat fejezik ki, 
mint Szent Agoston mondja: Ha én térdet hajtok, a 
szívem is imádattal térdel le az Isten elé. 

A fegyelmezett ember is szereti a templomot és 
szívesen végzi ott az ájtatosságait, de nem zava
rodik meg a lelke, ha valami komoly ok miatt 
nem a templomban végezheti el magán-ájtatosságait, 
mert tudja, hogy nem a hely szenteli meg az embert, 
hanem az ember a helyet. (Apostoli konstituciók 
VIII. kőnyv.) És így templommá lesz az otthona, 
a munkahelye, az Isten nagy temploma: a ter
mészet is. 

Ennek a típusnak csak egy rituáléja van: 
amit az Egyház eléje ad, és nem erőlteti a fantáziá
ját, hogy minél excentrikusabb szertartásokat talál
jon ki magánhasználatra. Azért ez a típus sohse lesz 
az Ú. n. Krucifixbeisser, sóhajtozó, Krisztust a 
keresztfáról letépő, tüntető vallásosságú, külsőleg 
ugyan összeszedett, de minden belső lelki tartalom 
nélküli ember. 

És ha a hivatás szerzetesházba vezeti ezt a típust, 
ahol talán több a lelki tartalmat hordozó külső forma 
és fegyelem, mint a civil életben, azért ott se lesz 
léleknélküli embergép és az elöljáró fegyelmező 
hatalmától remegő forma-rabszolga, mert ez ott is 
állandóan arra fog törekedni, hogy gazdag lelkéből 
élettel, lelkiséggel töltse meg a külső formákat és a 
fegyelmező keretet. Igaz ugyan, hogy ilyen helyen 
van a legtöbb veszély és kísértés, hogya formaliz
mus legyen úrrá a lelken, de itt bővebben is árad az 
Isten kegyelme és ezért intenzívebb lehet a lelket 
formáló és gazdagító Isten-szeretet is, amit, ha ki
használ, gazdag, őszinte, lelkiséget és szeretetet 
lehelő, fegyelmezett lesz a lelkiélete, mert elsajátí
totta az Isten stílusát. 

És míg az a túlságosan is emberi lélektípus : a 
formalizmus rabszolgája elítél mindent és mindenkit, 
aki nem úgy és nem azt csinálja, mint ő maga, 
addig ez a második típus tud megértő lenni mások 
cselekedeteivel szemben, mert nem akarja a maga 
lélekstílusát másra oktrojálni, mert tudja, hogy nem 
a forma tesz szentté, hanem a lélek, a kegyelem és 
a jóakarat, me ly kitölti, élővé, lelkethordozóvá teszi 
a formát. 
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Ideflenve:etök lsten fjeflyére. 

Mikor a száműzött efezusi főpap, 
Szent János, patmoszi apokalipti
kus viziójában egy nagy és magas 
hegynek tetején szemkápráztató 
várost látott, ezt a szózatot is 
hallotta: 

- "Ime az lsten hajléka az 
emberekkel, és velök fog lakni; és 
ők az ő népe lesznek, ... és le
töröl lsten minden könnyhullatást 
az ő szemeikről; és halál többé 
nem leszen, sem bánat, sem jaj
gatás, sem fájdalom nem lesz 
többé, mert az előbbiek elmúltak." 
(Titk. Jel. 21, 3--4.) 

Istenhegye városának e boldog 
népe azok a célbajutott győzelme
sek, kikkel az ember felmagasztal
tatása eljutott az ég méreteihez. 
Azok az üdvözült szentek, kik itt 
a földön a szeretetnek igézetében 
éltek s az önmeggyőzések, lemon
dások, kereszthordozások keserű
ségei és verejtékezése között győz
tek az esendő élet alakulásain. 
Pályafutásukat a föld porában 
kezdték s az életszentség ezer
veszélyes hegymászása után a meg
dicsőülés isteni Pantheonjában vé
gezték. 

Ezek előtt az égbenőtt lélek
héroszok előtt hódolunk M inden
szentek ünnepén. S mert bennünk 
is él az örök halmok boldogságá
nak kivánása, tisztelgő főhajtásunk 
közben úgy nézzük a szenteket, 
mint idegenvezetőket lsten hegyére. 
Ök már hazataláltak. A szentté
levés égfelé húzódó ösvényén. Mi 
ott idegenek vagyunk. Hogy el ne 
tévedjünk s tetőre hághassunk, rá
szorulunk az ő útmutató tapaszta
latukra. 

Hegymászó turisták mondják, 
hogy egy bűbájos látványnak min
den varázslata ejti rabul az embert, 
ha égbefúródó hegyorom kopasz 
csúcsára ér fel. 

Feledhetetlen élmény ott állani, 
hol a villám terem. Ott izzadni, 
hol sasok tanyája a bércperem. 
Ott kapaszkodni, hol egy sikamlás 
és mindennek vége. Ott szédülni, 
hol a szelek csábító szava hív: 
Excelsior! 

Fellegtörő nagy hegyek orma felé 
kúszni: bátorság. De sem ez, sem 
a merész akarás még nem elég. 
Vezető is kell. Nincs zenekar kar
mester nélkül. Nincs hajó kapitány 

nélkül. Nincs hadsereg vezér nél
kül. Nincs ünnep rendező nélkül. 
És nincs hegymászás idegenvezető 
nélkül. Mindig kell valaki, aki a 
felelősséget magára vállalja. Kell, 
akit a többiek követni készek a 
rend miatt. A hegymászásnál pedig 
még a veszedelmek miatt is. Mert 
a hegynek sok a szakadéka, sötét 
repedése, sok a halálos veszélye. 
Lent bércomlás fenyeget. Fent a 
mélység szédít. Lépéseinket ijedt
ség kiséri. Az ember egyik borza
lomból a másikba jut. Bizony ide 
kalauz, útismerő vezető kell. 

Ill. Ottó császár egy alkalommal 
vadászat közben Szent Nilus bar
langjához vetődött. Az öreg reme
tét imádságba merűlve találta. Be
szélgetni kezdtek. Sok mindenről. 
Majd búcsúzáskor a császár azt az 
ajánlatot tette a remetének, hogy 
kérjen tőle bármit, megadja neki. 
Szent Nilus igy felelt: 

- Csak azt az egyet kérem, hogy 
legyen gondod halhatatlan lelkedre! 

Ez a lélek-gond suhogtatta osto
rát a szentek fölött, hogya tökéle
tes élet hegyének megjárásakor ne 
riadjanak vissza semmi áldozattól. 
És ebben nem is volt hiány. Egész 
életüket az ima, a szeretet, az oda
adás és önsanyargatás oltárán éget
ték el tökéletes áldozatul. Elbúcsúz
tak a világ garasos örömeitől s a 
bűnbánat palást jába burkolózva in
dultak neki a szenttélevés fáradal
mas hegyi útjának. Szent Pál taná
csa volt vezeklő életük sarkcsillaga: 
"A testet ne ápoljátok a kívánsá
gok szerint." (Róm. 13, 14.) Mun
kával terhelt napjaik után imával 
szentelték meg éjtszakai nyugal
muktól ellopott virrasztásaikat. 
Hangosan követelődző vérüket bőjt
tel higították. Megtanultak hallgatni 
és nem hallani. Ostor és vezeklő
ruha alatt gyöngyöző vérükből csep
penkint szedték ki azt, ami a lel
ket visszahúzza az életszentség ma
gasságokba felkígyózó ösvényén. 
Acélos fegyelemmel hadakoztak a 
test túltengése ellen. Kímélet nél
kül hajtották magukat előre a földi 
dolgok káprázata között s mikor 
már közel jártak az éghez, a más
világ fényétől sugárzó arccal te
kintettek a lentmaradt világ szeny
nyes gyönyöreire, kicsinyes szín
pompájára. 
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Ezek a célhoz érkezett szentek 
mutatják nekünk az utat Isten
városa felé. Példaadó életük az út
baigazító ujj a sziklák falán, út
jelző tábláján. S nekünk, idegenek
nek részére még jótanácsaikat is 
odaírták figyelmeztetésül: 

- Meredek az út, mely az égig 
vezet. Hosszú is és sok fájdalmat 
szerez. EI fogsz fáradni, - de nem 
baj. N e félj, biztosan vezet Isten
városába. Mi is ezen az úton jár
tunk. Mi sem születtünk jobbnak, 
mint te. Ha jobbá lettünk, lsten 
kegyelme után erős akaratunknak 
köszönjük. Ez legyen meg benned 
is. Ha elindultál, vissza ne nézz. 
Ne gondolj az elhagyott élettel. A 
kísértések síma mellékútja el ne 
csábítson. Félre ne lépj. Viseld tü
relemmel az önmegtagadás tövis
szúrásait. Ha a lélekpróbák szik
láinak éle véresre sebez, ne zúgo
lódj. Az emelkedés mámorától meg 
ne szédülj. Vigyázz, mert a tökéle
tesség útja az alázat keskeny pár
kányán vészes meredekség fölött 
visz. Szívedet őrizd meg tisztán. 
Ne legyen más gondod, mint az 
oromra feljutni. Ott megtalálod azt 
a boldogságot, melyet lsten-városá
nak népe élvez örökmindíg s amely 
olyan zavartalan, mint a világür 
pusztáiban a csillagok csendje. 

Ki tudná megmondani, hogy hány 
lelket igazítottak a szentek példa
adásukkal az égbevivő útirányokra ? 
Hány szív gyulladt fel a vezeklő 
élet harcaira Szent Agoston köny
nyeinek láttára? Mennyi emberi 
gőg szelídült meg szalézi Szent 
Ferenc alázatának szemléletére? 
Hány kő kebel lágyult könyörületre 
a nyomorban nyakigülők iránt páli 
Szent Vince példájából? Ki jegyzi 
nevét azon ifjaknak, kik megőriz
ték testük-lelkük épségét Szent 
Alajos társaságában? Mennyi nő 
áldozta fel élete izzását Szent 
Erzsébet nyomán a szenvedők szol
gálatára? Ki tudna vállalkozni 
lsten-városának népszámlálására ? 
Senki. lsten gondja ez. Csak az 
bizonyos, hogy igaza van a zsoltár
író Dávid király szavának: "A 
szenttel szent leszesz." (Zsolt. 
17, 26.) 

És hát nem a szenttélevés az 
ember célja? ... 
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.11.: ass:ony útja. 

A köz~1i _ ősi. dóm tornyában az óra elütötte az éj
félt. Az Ido lejárt. A szűk utca egyik történelmi időket 
látott házában régistílű magyar úriasszony fekszik 
h~lálos ágyán. Az ő élete mécsese is kialvóban. Mert 
hIába, a dómok századokra éptilnek de az emberek 
csak évekre születnek. ' 

A halál már bekopogtatott az ajtón. Csak néhány 
órával ezelőtt hívták át a nagybeteghez a kolostorból 
~zeretett ö~eg lelkiatyját, aki ezt a nemes lelket úgy 
Ismerte, mmt ak~r a . teny~rét. His~e~ l!Iindíg nyitva 
volt előtte .• Becsulte IS, mmt valamI földI szentet, bár 
azt !lohasem árulta el neki .•. Elhozta még egyszer 
az Ur jézust a szeretet szentségében, és részesítette 
őt az Egyház utolsó vigasztalásaiban. 

Forrón szeretett család van körötte. A legidősebb fiú 
és leányakarjukon tartják, támogatják, a lesujtott férj 
az ágy lábánál halkan zokog, a kisebb gyermekek 
körülállják. 
V~lamennyi sír, ki hangosabban, ki csendesebben. 

EgYIk, akit talán a többieknél ís jobban szeretett, aki 
egészen Istennek szentelte életét - ezen ünnepélyes 
alkalomra hazatérve - ott térdel az ágyra borulva és 
imádkozik. 

Valóban oly megható jelenet, melyet nem lehet 
felejteni ... 

Ime, egyszerre csak felnyitja szemét a haldokló. 
Valami derült mosoly játszadozik viaszsárga vonásain. 
Megszólal: 

"Most, Uram, teljesen megelégedett vagyok, mert meg
adtad a kegyelmet, amelyet halálom órájára kértem 
tőled. Most bocsássad el Uram, a te szolgálódat békes
ségben. Legyen meg a te akaratod ... " 

"Kedveseim, ne sírjatok I Ugyan nemsokára árvák 
lesztek, dc lsten jóvoltából hamarosan viszontlátjuk 
egymást ott, ahol többé már nem lesz elválás. Gyer
mekeim, legyetek öröme, vigasza, jó apátok nak. Mária 
legyen anyátok ... " 

"Uram, nem birom tovább, lsten veletek. Viszont
látásra az égben . . ." 

Néhány mély lélekzés után feje aláhanyatlik és meg
hal. 

Bizonyára szép és irígyelésre-méltó az ilyen halál. 
És ha már egyszer meg kell halni, ki az, aki nem 
ilyen halált kívánna magának? 

De kitől függ az? Tőled, keresztény asszony! 
A halál az élet visszhangja. 
jól, tisztességesen kell élni az életet, s akkor a 

szent, a derült, a boldog halál lesz reá felelet. 
jól, tisztességesen pedig akkor élsz: ha állapotod 

kötelességeit híven teljesited. 

Maga lsten nem fogy ki az ilyen asszony magasz
talásából. "Derék asszonynak" nevezi és azt mondja 
róla: "Derék asszony( ki talál? Becse akorállokét 
m~ssze meg~ala~ja I" Es miután leírta az ilyen asszony 
mmdenre kIterjedő gondosságát, még hozzáteszi: 
Erő és ékesség a ruhája, ezért nevetve néz a jövő nap 
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elé . . . Sok nő gyüjtött már vagyont. de te túltettél 
valamennyin! ' 

"A kedvesség csal, a szépsé{! mulandó, de az istenfélő 
asszony dicséretet érdemel!" (Péld. 31, 10.31.) 

"Nevetve. néz a jövő nap elé" ... Az utolsó nap elé, 
az utolsó Itélet napja elé ... Mikor mint csí1lagtábort 
látja majd maga köré csoportosuini a nemzedékeket 
am~lyeket. nemcsak az élettel ajándékozott meg, hanerri 
az Igaz hIttel, erénnyel, jámbor hagyományokkal jó 
példával és az üdvösséggel. ' 

Tegyünk most már kísérletet a "derék asszony" képé
nek megfestésére. Ezzel egyben az utat is megmutat
tuk, amelyen az asszonynak haladnia kell az üdvösség 
és tökéletesség felé. 

Melyik tehát az asszony útja?! 

A háziasszony. 

Az asszony legyen elsősorban házias, igazi háziasz
szony. 

T~dját~k-e, mel~ik. ~ legszeb~ női ruhadarab, amely 
a not. legmk.~bb dISZIÍl, és nekI a legtöbb becsülést 
szerzI? A kotény. De nem ám az a csipkéből való 
amely inkább ~sak .ielképezi azt a másikat, amelyet 
az asszonynak Illenek és kellene hordania. Nem az a 
kötény, amelyet leteszünk, ha dolgozni akarunk, hanem 
az egyszerű, amelyet felveszünk, amikor munkába 
fogl!nk. 

0, áldott, dicső háziasszonyi kötény, amely életün
ket oly széppé, és derültté, boldoggá teszed, hova 
tünedezcl az éji homályba?! 

Térjünk vissza a háziasszonyi kötény hez, legyünk 
elsősorban jó háziasszonyok. Isten a nót "segítő társ
nak" alkotta, és e~t a nagy hivatását főleg mint házi
asszony tölti be. Es miért említjük ezt első helyen? 
Miért emeljük ki azt annyira? Azért, mert a tapaszta
lás szerint ahol ez rendben van, ott egyéb sem hiányzik. 

Ha egy házba betekintünk, csakhamar ítéletet alkot
hatunk, ki és milyen ott a háziasszony. Ha minden 
szanaszét, piszkos és rendetlen; ha a gyermekek 
szutykosan, rongyosan hancúroznak és ordítanak, akkor 
már minden bemutatkozás nélkül is tudjuk, hogy ki a 
háziasszony. Oly egyén, aki elfeledte, vagy soha meg 
sem tanulta a paradicsomi törvényt: "Arcod verítékével 
eszed a kenyered." Más szóval: nem barátja a munka. 

Némely asszony irígyli a másikat: Mily jó dolga is 
van ennek vagy annak. Későn kelhet, órákon át bajlód'
hatik a toalett jével. Vizitbe megy vagy viziteket fogad. 
Színházba jár stb. Szóval, nincs semmi dolga. Ámde 
megérdemli-e az ilyen nő az asszony nevet? Nem in
kább piperebábu-e? Talán szemrevaló, de semmi egyébre 
sem jó. A háztartása valószínűleg még csak szemre 
sem valól 

Akinek csak sejtelme van is arról, hogy még a leg
szűkebb háztartás is mennyi üggyel-bajjal és gonddal 
jár, az bámul, amikor a háziasszony ajkáról azt hallja, 
hogy neki nincsen sok dolga. 
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Sok "háziasszony", rengeteg időt pocsékol el regény
olvasással és versírással. 

Egy statisztika szerint Franciaorszá~ban 1.400,090 
hölgy regényeket ir, 400,000 fordít, 300,000 verseket Ir, 
100,000 ujságírással tölti idejét. Mennyi lehet akkor a 
regény-olvasók és verseken éldelgők száma?1 Bizonnyal 
több, mint a lelkiismeretes háziasszonyoké. 

Anyákról nem is szólok, mert ott ilyen - pláne több
gyermekes, - kevés van, főleg .az intelligens körökben. 
Egy szellemes író megjegyzi: "En a verselés művészetét 
csak akkor bocsátom meg a nőnek, ha már a szakács
művészetben tapasztalt és járatos." Nagy Szt. Teréz 
édesanyja csak ártatlan lovagregényeket olvasott, és 
mégis nagyon rossz hatással volt úgy reája, mint később 
szentté vált leányára. 

Egy előkelő állami tisztviselő felesége vallja magáról: 
"Mióta regényolvasásra adtam magamat, eltűnt belőlem 
minden háziasság és munkaszeretet. Házsártos és komor 
voltam, ha nem jutottam regényolvasáshoz. Ha férjem 
erélyes fellépésével ki nem gyógyít ebből az olvasási 
örületből, családi boldogságunkat alaposan tönkretet
tem volna." 

Nem így a gondos " derék " háziasszonyi 
A gondos háziasszony lakását kedves, kényelmes 

otthon ná rendezi be. Ha még oly egyszerű is, de min
den rendes és barátságos ott. A gyermekek tiszták, iIIe
del mesek. Az étel tisztességesen, idején és ízlésesen 
tálalva kerül az asztalra. 

Férjének gondok felhőjébe .!Jurkolt ho.mloka kider~l, 
ha átlépi otthona küszöbét. Orömmel sIet haza és Jól 
érzi ott magát. És a jó asszony mennyire örül, mikor 
urát ily megelégedetten látja. Mily jutalom számára 
férjének hálás mosolya! De még inkább a boldogitó 
öntudat, hogy megtette kötelességét. 

Fiatal asszony találkozik az utcán barátnőjével, aki 
ugyancsak nem régiben ment férjhez. "Hogy vagytok?" 
kezdi meg a társalgást. " Bizony, nem a legjobban, -
feleli a kérdezett -; az uram eleinte csak becézett, 
kedvezett nekem, de azután csakhamar elhült." .Ah, az 
enyém - vetette oda a másik - már meg is fagyott." 
Es az ok? "Cherchez la femme" mondja a francia, 
"keresd az asszonyt!" 

Az a szegény férfi talán azzal a reménnyel alapitott 
családi tűzhelyet, hogy lesz békés, derült, kedves ott
hona. De reményei csakhamar szétfoszlottak. Asszonyt 
kapott, aki semmihez sem ért, legfeljebb tud valame
lyest franciát, meg zongorázni s a legújabb divat sze
rint ruházkodni, végül - arcokat vágni, ha férje nem 
tudja ehhez előteremteni a rengeteg pénzt. Szerény 
falusi jegyző, aki nagyvárosi lányt vett feleségül, 
panaszolta nekem, hogy csak későn eszmélt rá, 
hogy feleségével együtt mindjárt szakácsnét is kellett 
elvennie, mert e kettő az új asszonyban ugyancsak 
nem találkozott. 

Innen van aztán, hogya férj csakhamar el-elmaradoz, 
inkább megy a kaszinó ba, korcsmába, kávéházba, 1)1ert 
ott jobban érzi magát, mint családja körében. Es a 
cs~ládi tűzhely szétdúlt, a családi szentély lerombolt ... 

Es itt mindjárt hangsúlyozzuk és kiemeljük, hogy ha 
sok esetben a társadalmi és anyagi helyzet fel is menti 
az asszonyt, hogy a háztartással maga, személyese n 
foglalkozzék, de attól soha, semmi körülmények. közt 
sem menti fel, hogy ahhoz értsen. Mert elvégre minden 
rendű-rangú asszony elsőrendű feladata, hogy a ház
tartást legalább is vezesse. Tudnia kell tehát, hogy al
kalmazottaitól mily munkát, mennyi idő alatt lehet 
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követelnie, mit, hol és mennyiért lehet jutányosan be. 
szerezni, stb., stb. 

Végül még csak egyet: A jó háziasszonyok sem a 
rózsa bokorban teremnek, hanem úgy nevelik őket. 
Azért igen megszivlelendő, amit egy amerikai ujság köt 
a szülők szívére: 

"Iskolázzátok alaposan leányaitokat. Tanítsátok meg 
őket, hogyan kell tápláló ételt készíteni, hogyan kell 
mosni, vasalni, harisnyát javítani, gombot fel varrni. 
Tudják elkészíteni saját alsó és felső ruháikat. Tanít
sátok a kenyérsütésre, mert, ha jó a konyha, kevesebb 
pénz megy a pati kába. Oktassátok ki őket, hogy egy 
dollárban csak 100 cent van, és csakis az takarít meg 
valamit, aki kevesebbet ad ki, mint amit bevesz; s aki 
többet ad ki abevételénél, okvetle fl elszegényedik. 
Tanítsátok meg őket, hogy jobban járunk egy kifizetett 
karton öltözékkel, mint egy adósságra vett selyem
ruhával. 

Mondjátok meg nekik, hogy a kerek, telt arc többet 
ér, mint 50 tüdővészes halvány s~épség. Tanítsátok meg 
őket önbizalom ra, munkásságra és hogy minden körül. 
mények közt tudjanak magukon segíteni. Tanítsátok 
meg őket, hogy a becsületes mesterember zubbonyában, 
kötényében sokkal többet ér, még akkor is, ha fillér 
vagyona sincs, a finoman öltözött, előkelő naplopónál. 

Hiszen tanulhatnak zenét, festést és egyéb művésze
teket is, ha a pénzből telik, de csak abban a tudatban, 
hogy ezek mégis csak másodrendű dolgok az élet nagy 
feladataival szemben. Tanítsátok meg őket, hogy a ki
rándulás többet ér gyalog, mint járműveken, és hogy a 
vadvirágot elragadóan szépnek találja az, aki megfigyeli. 
Oktassátok ki őket, hogy a házasság szerencsés, boldog 
volta nem a külsőségeken fordul meg, sem pedig a 
férj erszényén, hanem a jellemén. 

Ha mindezt leányaitokkal megtudjátok értetni, akkor 
bátran adhat játok őket adandó alkalommal férjhez, 
mert akkor: megtalálják az ő útjukat: a boldogság 
útját. " 

(FolyIaljuk.) 

AZ ÜGYES SEGÉD. 
A nagy áruház forgatagában figyelemmel állt 

meg valaki. Az árusítókat nézte, amint lebilincselő 
kedvességgel, küogyhatatlan készséggel álltak a 
vevők szolgálatára. Mint fénylő villanás szaladt át 
lelkén a gondolat: 

- Igy kellene nekem is felebarátaim szolgála
tára lennem I Minden hozzámfordulónak adni taná
csot, erőt, vigaszt, meleget. Mindenkinek... és 
mindíg! 

Elgondolkozott. 
- Hogy megtehessem, kettő szükséges: tudás 

és odaadás. S e kettő megszerezhető. Van hozzá 
értelmem s akaratom és van szívem. 

Munkához látott. Mint méh a virágról a mézet, 
úgy gyüjtötte az ismereteket. Figyelt, tanult, jegyzett 
s hangyaszorgalommal egyre több tudást halmozott 
fel emlékezetében. 

- Ez araktárom, - mondotta. - Kissé ugyan 
zsúfolt benne az áru, de ügyes segédem mindenki 
számára gyorsan megtalálja azt, amire szüksége van. 

- S ki a segéded 7 
- A szívem. 
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október 15. 

Al IDEGGYENGESÉG. 
Az ideggyengeséget* orvosi műszóval neuraszté

niának szokták nevezni. Igen gyakori, sőt manap
ság nagyon "divatos" betegség. 

Lényegét ugyan ismeri az orvostudomány, meg
nyilvánulásait azonban az egyes tudósok különböző
kép sorolják föl és ez az oka, amiért a betegsé
get nem tudják pontosan elhatárolni. Egyesek 
neuraszténiának nevezik azokat a tünetcsoporto
kat, amelyeket mások egyszerü idegességnek, ismét 
mások pedig már komolyabb lelki megbetegedés
nek minősítenek. 

Lényege és alapja. 

A neuraszténia lényeges jellemzői bizonyos 
abnormis szellemi és érzésbeli jelenSégek, amelyek
nek nincs kellő objektív alapjuk. Tehát funkcioná
lis, működési zavar csupán, amely kellemetlenül 
izgatja, de nem szünteti meg, hanem csak nehezíti 
a gondolkodás, érzés és akarás síma lefolyását. Ez 
a kellemetlenkedő zavar igen különböző fokú lehet, 
néha igen kis mérvű, máskor erősebb. Ez a foko
zati különbség az oka, hogy egyes neuraszténiás 
eseteket nem is minősítenek betegségeknek, máso
kat pedig igen. Egyik neuraszténiás pl. állandóan 
fáradtnak érzi magát, de azért el tudja végezni 
rendes munkáját, mellette erős fájdalmakat érez a 
szíve táján, de ezeknek semmi testi okát sem 
tudja megállapítani az orvos. A másik meg leko
nyul munkaképességében egész a semmittevésig és 
testi szervei is rendellenesen működnek, pl. rendet
lenül ver a szíve, rendetlenül működik a gyomra 
stb. 

A neuraszténia lényeges jellemzője tehát a kelle
metlen, kis mértékben megzavart lelki és testi 
élet, amelynek azonban nincs meg a valódi testi 
és lelki kiváltó oka. Létrehozója az idegrendszer 
működésének kisfokú abnormitásában van. 

E bajnak alapja az idegek belső, életvegyi össze
tételében vem és szorosan összefügg a vér tápláló
erejével. Minden, ami a vér összetételét rontja, 
előidézheti a neuraszténiát. 

Ha tehát a szervezet bármi okból gyenge és 
ennek a szervezetnek olyan testi, vagy lelki mun
kát kell végeznie, amely erejét fölülmúlja, kifejlődik 
a neuraszténia. Ilyenek, akik gyenge testi szerveze
tet örököltek szüleiktől ; ilyenek, akik sok munká
val túleröltették magukat; ilyenek a kicsapongók, 
a bujaéletűek ; akik súlyos és hosszabb tartamú 

• Dr. Török: Medicina et Psychiotria Pastrotas II.; 
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betegségen estek át; ilyenek az alkoholtól, bódító 
szerektől elgyengültek, főkép pedig a nemibetegek. 

A szerint aztán, hogy ez az idegek abnormis 
vegyi összetétele és a legyengülésből származó 
működési zavara állandó szervezeti gyengeségnek 
a következménye (pl. örökölt testi gyengeségnél), 
vagy csak átmeneti jellegű (pl. túlsokat dolgozott 
valaki, vagy ilagybeteg volt stb.) a neuraszténia 
is tartós jellegű lehet, amely sokáig, néha az egész 
életen át kínozza az embert, avagy csak egyideig 
tart, amíg a testi szervezet felerősödik. 

Miben nyilvánul meg? 

Testi és szellemi életünket az idegrendszer kap
csolja össze és ez tartja összhangban. Ha az ideg
rendszerben, vagy csak annak működésében valami 
baj van, akkor ez érezhetővé válik úgy a testi, 
mint a szellemi életben. A neuraszténia ennek az 
idegrendszernek működési zavara, következéskép 
a zavar fönnállása esetén úgy a testi, mint a 
szellemi életben zavaró, a normálistól eltérő jelen
ségek következnek. 

1. A testi élet neuraszténiás jelenségei. 
A leggyakoribb neuraszténiás jelenség a nagy

közönség fölfogása szerint az Ú. n. ideges fejfájás. 
Elfelejtik azonban, hogyafejfájásnak ezer és egy 
más oka is lehet. A neuraszténiásoknál épp ezért 
igen gyakori a fejfájás, de ez még nem biztos jele 
ennek a bajnak. 

Jellegzetesek azonban az ideggyengeségnél az 
ideges testérzések. 

Testi szerveink egyik jelentékeny része (gyomor, 
belek, máj, szív, tüdő, gége stb.) állandóan műkö
dik, ezeknek működéséről azonban a normális 
embernek nincsen tudomása. E szervek be vannak 
ugyan idegezve, de működésüket az idegek nem 
érzékeltetik. A neuraszténiás ember idegei túlérzéke
nyek és épezért jelzik azoknak a szerveknek műkö
dését is. Zavaróan hatnak közérzetére és azt képzeli, 
hogy baj van a szervekben. Ez a tudat aztán, hogy 
valami baj van - pedig kezdetben nincs - az 
idegek működésében további zavarokat eredményez, 
és ezek az idegzavarok a következő időben való
ban elváltozásokat is okoznak annak a szervnek a 
működésében (tehát nem magában a szervben, hanem
csak annak működésében l). 

A másik igen jellegzetes testi jelensége az ideg
gyengéknek a fáradtság érzete. Lehet ez általános 
fáradtság, avagy bizonyos irányú, pl. csak a járás, 
csak a lépcsőmászás, csak az egyik kar stb. mozga
tása esik nehezére. Ennek is az idegek zavaros 
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működése az oka. Az ilyen neuraszténiás pl. halál
fáradtnak képzeli magát és képtelennek arra, hogy 
templomba menjen; belép azonban hozzá valami 
kedves vendég és fáradtsága eltűnik, mintha elfúj
ták volna. 

Ez a fáradtságérzet gyakran kiterjed a beszédre 
is. Gyakori náluk a szavak nehéz megtalálása, a 
szóelsiklás (amikor nem a megfelelő szót használja), 
írásban a betű és szóelírás. 

A testi jelenségeik egy másik csoportját a hamis 
érzések pl. neuralgiák képezik. Idegeik működési 
zavara néha olyan, mint amilyen az idegműködés 
akkor, amikor valamelyik testrészük, vagy szervük 
fáj. A valóságban e testrésznek nincs semmi baja, 
de az ideg ilyen elváltozása folytán a központi ideg
rendszerben valóban fájdalom érzete áll elő. Igy pl. 
szúrást, égetést, viszketést éreznek valamelyik 
szervükön, minden tárgyi alap nélkül. 

Ennek megfordított ja, amikor az ideg működésé
nek zavara a szervekben hoz elő elváltozást. Pl. 
egyes testrészek (kezek, szemek, ajkak stb.) ide
gesen ránganak. Gyakori, hogy az ideggyenge ok 
nélkül elsápad, kipirul. 

2. A szellemi élet neuraszténiás jelenségei. 
aj A beteges fáradságérzés, nemcsak testi jelenség, 

hanem szellemi is. 
Minden munka fáradságot idéz elő. A teljesen 

normális ember azonban nem érzi öntudatosan ezt 
a fáradságot. A neuraszténiás azonban túlérzékeny 
és ép ezért a minimális fáradtságot is nagynak érzi. 
Ennek pedig további szellemi hatásai vannak. 

E fáradtságérzés következtében nincs kedve a 
megerőltető munkára. Nem küzd és nem feszíti 
meg akaratát. Innét van aztán, hogy a neuraszté
niás sokszorosan szenved a kísértések hatása alatt. 
Lelke ösztönzi a kísértések legyőzésére, fáradtság
.érzete pedig a passzivitásra csábítja. 

Egy másik következménye a fáradtságérzésnek a 
mélabús melanchóliaszerií hangulat. Nem érez elég 
erőt magában az őt környező és a jövőt jelentő 
teendőkkel, küzdelmekkel szemben. Bebeszéli magá
nak, hogy nem tud megfelelni az Isten és vallása 
törvényeinek, hogy ő képtelen a lelki előhaladásra 
és képtelen a javulásra. Ez pedig bántja, sőt gyötri. 

2. A neuraszténiás ok szellemi életében igen gyakori 
a lassú ítélet és az ítéletekben való állhatatlanság. 
A gyengeség érzetének következménye ez is. Ezért 
nem bízik magában, a gondolattársításai az idegek 
túlérzékenysége következtében sokoldalúak, (tíz
szer több szempontot mérlegel, mint a normális 
idegzetű ember, aki csak a lényegesebbeket veszi 
észre) és ezért megy nála lassan az ítélethozatal. 
A nonnális ember egy pillanat alatt eldönti, hogy 
valami bűn-e, vagy nem 7, szabad-e cselekednie, 
vagy nem 7, - a neuraszténiás erre csak percekig 
tartó tépelődés után jut el. Ha aztán eljutott, 
visszagondol arra a sok szempontra, melyeket ítélet
alkotásánál tulajdonkép fölöslege s en mérlegeit és 
amelyek elhatározásával ellenkezőt tanácsoltak 
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neki. Utána ezen ellenkező ítélet is helyesnek és 
megokoltnak tetszik előtte és megváltoztatja el
határozását. Innen van, hogy a neuraszténiás állha
tatlan. Ez azonban egy beteges jelenség nála és 
nem erkölcsi rosszaság. Egyszer úgy véli, hogy 
valamit kötelessége megtenni, máskor meg azt 
gondolja, hogy bűn nélkül elhagyhatja. 

3. Ennek az ítéletben való bizonytalanságnak és 
állhatatlanságnak következménye, hogy a neurasz
téniások befolyásolhatók. Sajátmaguk kínos küzde
lemmel jutnak csak elhatározásra ép ezért szinte 
örülnek, hogy más mond helyettük ítéletet. Ez a 
más lehet a közhangulat is, avagy jóbarát, lelki
vezető, de lehet a bűnre csábító rossz társ is. 

4. Igen gyakori a neuraszténiásoknál a minden 
ok nélkül föllépő félelemérzés és szorongó érzés. 
Sokszor múló jellegűek csak és rendesen bizonyos 
helyzetekhez vannak kötve. Okát nem tudja adni. 
Vannak, akik félnek a tömegektől, mások meg az 
egyedülléttől. Vannak, akik szorongó érzést kapnak, 
ha valami nagy helyiségbe lépnek (tériszony). Van
nak, akik remegnek a gyónástól ; mások szorongó 
érzéssel mennek végig a templomon az áldoztató
rácsig. 

5. Olyanoknál, akik ilyen megmagyarázhatatlan 
eredetű félelemben szenvednek, gyakori a keresz
tező gondolatok esete. Bizonyos tettekről tudja, 
hogy azokat megtenni bűn. Ha most már valami 
szent dolognak fogalma tűnik föl előtte, a két 
ellentétes gondolat találkozik öntudatában: keresz
tezi egymást. Tudja pl. hogy a káromkodás bűn 
és a templom az ima helye. Amikor aztán a temp
lomba lép, eszébe jut a káromkodás gondolata és 
azon töpreng, hogy mi lenne, ha ő most a temp
lomban káromkodna. Ha valamelyik szentnek a 
képét látja, eszébe jut, hogy valami illetlent tegyen 
vele. Ez a két ellentétes gondolatnak idegzavarból 
keletkező tusakodása kínos érzést vált ki belőle. 

6. Néha föllép a neuraszténiásoknál a kénysze
rítés érzete is. A normális idegzetű ember eszébe 
sokszor belejut egy gondolat, egy kérdés. A nor
mális ember aztán nem foglalkozik vele. Pl. eszé
be jut az Aristobolus név. Reá gondol, hogy ugyan 
ki is volt az7 De aztán kiveri öntudatából és nem 
foglalkozik tovább vele. A neuraszténiásnál is 
ugyanez történik, de a kíváncsiság idegizgalma 
úrrá lesz rajta és ő már nem tudja leküzdeni, ön
tudatából .~iverni a kíváncsiságot. Ez hajtja csele
kedeteit. O már lexikonokat vesz elő és ismerőseit 
is megkérdezi, hogy ki volt Arisztobolus. Ha nem 
tudja eldönteni a kérdést, szorongó érzése meg
marad. Ugyanilyen jelenség a neuraszténiás ok 
aprólékossága, kínos pedantériája is. 

A neuraszténia általános jelenségei után a követ
kező kérdés, hogy milyen az ilyenek vallási és 
lelkiélete, és mit kell tenniök az ilyeneknek, hogy 
bajukból megszabaduljanak 7 Erről a következő 
cikkben írunk. 
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október 15. UtDDk 

AMIN MEGFORDUL AZ ÖRÖKK~VALOSÁG. 

A legtöbb ember rosszul használja fel idejét. 
Sokan meg gondban vannak, hogy hogyan is töltsék 
el azt. Mindent megtesznek, hogy minél kellemesebben 
vagy legalább is unatkozás nélkül tölthessék el az 
idöt. De vajjon sikerül-e elérniök? Azt kell felelnünk, 
hogy nem. A szórakozást keresö ember csakhamar 
eltelik élvezeteivel. Belsö undor és unalom fogja el, 
de mert nincs ereje elfordulni a megszokott úttól, 
tovább él úgy, mint eddig, bár szívében nincs 
remény, hogy megtalálja keresett boldogságát. S 
míg így önmagát becsapva vergödik a lidércfény 
után, elrohan felette feltartózhatatlanul az id ö, amely 
magában rejti az ember egész örökkévalóságát. 

Az elmult idö s az elmult létezés már semmi 
számunkra. Vissza nem hívható, meg nem változtat
ható. Az eljövendö idö s a jövendö létezés sem áll 
hatalmunkban. Talán nem is lesz meg soha. A világ 
leghatalmasabb ura sem kezeskedhetik életének 
egyetlen pillanatáról sem. Igaz és bizonyos dolog, 
hogy csak a jelen pillanat a miénk, mely hihetetlen 
sebességgel elszáll felettünk. 

S kitöl nyertük ezt a jelen pillanatot? - Húsz
harminc évvel ezelött a semmiböl a létbe hívott ben
nünket az lsten s megóvta létezésünk minden pillana
tát eddig. De vajjon megtartja-e a következö pillana
tot is? E tekintetben semmi sem nyujthat bizonyságot 
számunkra. 

S miért kaptuk az idöt? Az örökkévalóság szá
mára születtünk. Az örökkévalóság boldog, vagy bol
dogtalan lesz, a szerint, hogy hogyan használjuk fel 
az idöt. Sem mult, sem jövendö nincs hatalmunkban. 
Orök sorsunk mindíg a jelen pillanattól függ. Közöt
tünk és az örökkévalóság között mindíg csak egy 
pillanat van. Nem lehet tehát közömbös elöttünk, hogy 
milyen az a pillanat, mely elválaszt az örökkévaló
ságtól. S mert nem tudjuk, hogy melyik az a pillanat, 
fontos, hogy olyan legyen, hogy örökkévalóság unkat 
kedvezöen döntse el. 

Az élet minden eseménye hozzájárulhat örök 
boldogságunkhoz, egyedül csak a bűn teheti azt 
tönkre. S mi a bűn? Egyetlen pillanat elhatározása. 
S ha e pillanatban szűnik meg számomra az idö, 
osztályrészem az örök boldogtalanság. 

A bűn tehát az egyedüli végzetes rossz, melytöl 
félnünk kell. A bánat ugyan meggyógyíthatja, de ez 
a megbánás, talán már nem lesz hatalmunkban. Nem 
lesz rá idönk! Minden egyéb rossz, ami az idöben 
történik velünk, csak mulandó. Nem döntik el az 
örökkévalóság milyenségét, csupán módosíthatják azt. 
Ezektöl tehát nem kell annyira félnünk, ezeken úrrá 
lehetünk. 

Ha komolyan mérlegeljük ez igazságokat, köny
nye n megállapíthatjuk az idö helyes felhasználásának 
a módját: 

1. Nem szabad olyant tennem, amivel elveszt
hetem örök boldogságomat. 

2. Az idöt lsten akarata szerint kell felhasznál
nom az örök boldogság kiérdemlésére. 

3. Sohasem szabad elodáznom a cselekvést a 
jóra, még a bizonytalan következö pillanatra sem. 

4. Nem szabad az értékes idönek egyetlen pil
lanatát sem rosszra használni. 

5. Nagyon komolyan kell vennem az örök bol
dogság számára adott életet, melynek egy pillanata 
sincs hatalmamban. 

Azt mondják: "Az idö pénz." Hozzáfűzhetjük: 
"Az idö életszentség." ,,Az idö örökkévalóság." 

Mily reformot jelentene a világban a7. idönek 
ez az értékelése! Boldog, aki megérti, még boldogabb, 
aki életét ez elvek szerint éli! 

lmddsdgok el.fjlntése. 

Egy egyszerü leányka tanított meg e kis mester
ségre. Megkérdeztem t6le, hova járogat nap-nap után 
egy külvárosi utca irdnyába? - Egy súlyos beteg fek
szik off - felelte egyszerüen - nem akar kibékülni a 
jó Istennel. Amikor csak tehetem, elmegyek s ajtaja el6ff 
elhintek néhány Üdvözlégyet. 

- Nem tudom, jól gondolk~zom-e, de azt hiszem, 
hogy az ima, mint az illat felszáll a magasba, s végre 
kis imádsága im is felhatolnak Istenig s kiesdik a meg
térés kegyelmét e szegény léleknek. Ugyanezt tettem egy 
másik ház el6ft két hónapig s aki benn betegen feküdt, 
halála el6ff kibékült Istennel. 

Mily fenségesen igazak és mélyek ez egyszerű szavak I 
Imádságot hinteni a lelkek köré, hogy megóvjuk 6ket 

a romlástól. Imát hinteni a lelkek köré otthon, az utcán, 
a betegágyon, bünveszélyben ... , hogy megszerezzük szá
mára a megtérés kegyelmét, - ugyan ki ne tudná ezt 
megtenni? Bármily nyomorult, bármily szegény is valaki, 
bármennyire is meggy6z6döff saját hiábavalóságáról, 
erre mindíg és mindenki képes I 
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2 
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~ 
Ezt kérdezték t6liDk: 
... Súlyosan megbetegedtem. Az orvosok 

véleménye szerint operáltatni kell magamat. 
Az operáció súlyos lenne, de emberi számitás 
szerint kevés veszéllyel járna és a sikere való-
~~~ -

Az operációtól azonban idegenkedem. Oszin
tén szólva szivesebben meghalnék. Ha nem 
operálnak, halálom több mint valószinű és 
idtim lenne elkészülni reá. Ha meg megoperálta
tom magam, ki tudja, mi vár reám és lesz·e ilyen 
alkalmam nyugodtan elkészülni a nagy útra? 

Kétségemet elébetártam két ismertis papnak. 
Az egyik véleménye szerint lelkiismeretben 
nem vagyok köteles operá/tatni magam. A 
műtét ugyanis rendkívüli eszköz az egészs~g 
visszaszerzésére; az erkölcsi törvények pedig 
csakis a rendes eszközök fölhasználására köte
leznek. A másik pap szerint kötelességem, hogy 
megoperáltassam magam. Azzal érvelt, hogy 
életben maradásom esetén még sokat dolgoz
hatok az lsten dicstiségére és nagyobb lelki 
eltimenetelre is tehetek még szert, mert bizony 
elég gyarló vagyok. Másrészt meg llalálom 
esetén szegény özvegy édesanyám is anyagi 
támasz nélküi maradna és reménytelen nyo
morba jutna. 

Nem tudom eldönteni, mit tegyek? 

Ezeket lelelj6k: 

lsten ötödik parancsolatja azt is tartalmazza, 
hogy életünket fönntartsuk, a halált képessé
günk szerint elkerüljük. Az élet fönntartásá
nak egyik része, hogy betegség esetén egész
ségünket visszaszerezzük, tehát Vannak 
a gyógyításnak rendes, a normális élet
ben elérhető eszközei és vannak rendkívüli, 
csak nehezen elérhető, költséges, fájdalmas 
módjai. Rendes eszközök a szokott orvosok 
tanácsának kikérése, a patikában hozzáférhető 
gyógyszerek alkalmazása, esetleg a közönsé
ges kórházak fölkeresése; általában amit egy 
polgárember betegség esetén a gyógyíttatása 
érdekében tenni szokott. Rendkivüli eszközök 
ellenben a specialisták, drága orvostanárok 
hívása, a nagyon súlyos, sok fájdalommal és 
óriási költséggel járó kúrák, ilyen műtétek, 
messzefekvő gyógyhelyek (pl. tüdőbajosoknál 

2. szám. 1935. 

AZ ÚR J~ZUS ÚTJAI 
A GENEZÁRET TAVÁNÁL. 

IRU: DR. TÓTH KÁLMÁN. 

Ha igaza van a Biblia költőjének, a szent z$oltárosnak, 
hogy Palesztina a nagy lsten szeme, akkor a Genezáreti-tó az 
ő könnycseppje, melyet örömében hullatott a földre. Ha Kánaán 
az Isten jegyesi gyűrűje, mellyel eljegyezte magának választott· 
népét, akkor a türkiszkékszínü tó drága ékkő rajta. Ha a Szent
föld lsten öve, mint jeremiás próféta állítja, ez a csillogó viz
tükör értékes csatt rajta. 

Aki csak futó tekintetet vet is rája, menten meggyőződ
hetik róla, hogya 21 km hosszú és 9-10 km széles Genezáreti
tó vagy Tiberiási-tenger, avagy más bibliai néven: Galileai-ten
ger, melyet középen a jordán vize hasít, Palesztína gyöngye, 
drágaköve; csillogó tü,rkiszkő, melyet az emberiség gyönyörköd
tetésére teremtett az Uristen a maga jóságában. Mint afféle ér
tékes drágakő, szépséges keretbe van foglalva. Szelíd hajlású, 
hallgatag hegyek úgy őrzik, mint játékos királyfit a komoly lova
gok. Habjai csacsogó kis gyermek módjára csevegnek-csobogna~, 
midőn a parti sziklákba ütődnek, vagy a rajta himbálódzó cso
nakokat ringat ják. Néha azonban álmából felriasztott gyermek 
módjára sivalkodni is tud ez a játékos királyfi. Mert az egyik 
őrtálló lovag némelykor börtönőrnek érzi magát s komor kedvé
ben végigveri, végigpaskolja védencét. Ez a komor őrtálló lovag 
a tőle nem messze észak felé emelkedő Hermon-hegy, melynek 
havas, jeges lehellete le-lecsap a maga 2,759 m magasságából 
és összekeveredik a Földközi-tenger színe alatt 208 m mélység
ben fekvő tónak subtropikus, forró levegőjével. Ebből a találko
zásból aztán olyan ribillió támad, olyan sivalkodás keletkezik, 
hogy szinte égig csapkod nak a csendes álmából felriasztott tónak 
hullámai. S jaj annak az embernek, akit haragjában ide-oda 
dobál. Haragjának egyszer Jézus apostolai ís majdnem áldozatul 
estek. Kétségbeesetten keltegették a csónakjuk mélyén szendergő 
isteni Mestert: Uram! szabadíts meg minket, mert elveszünk. 
És mondá nekik Jézus: Mit féltek, kicsinyhitűek?! "Akkor föl
kelvén parancsola a szeleknek és tengernek és nagy csendesség 
lőn." (Mt. 8,24-26.) Kisebb kiadásban mi is kaptunk kóstolóul 
ilyen parázs vihart július közepén, midőn kis hajón .mentünk a 
tó déli partján fekvő Sam akból Tiberiás városába. Ugy tajték
zott a haragos tó a maga átlag 45 m mélységet számláló meden
céjében, mint a frissen csapolt márciusi sör a korsóban. A 
hajócskától vontatott csónak utasai ijedtükben kalapjukat, cso
magjaikat és emléktárgyaikat is kiengedték a kezük ügyéből és 
hagyták, hogy a duzzogó habok zsákmányává váljanak. Az ég 
felé csapkodó hullámok ellen pedig oldalt kifeszített esernyövei 
védekeztek. 

Rendes körülmények között azonban olyan bájosan moso
lyog ennek a halban gazdag, édes s azért ihat\,! vizű beltenger
nek a tükre, mint a játékos gyermek szeme. Egszínkék tükrén 
mintha rajta felejtődött volna az Istenfiának mosolygós tekintete, 
melyet éveken át élvezett és visszacsillogott. . Mert abban áll e 
tónak örök dicsősége, hogy látta és hallotta, rIngatta és hordozta 
Istennek emberré lett Fiát, akinek tágra nyílt szemében nemcsa.k 
az égbolt kéksége tükröződött, hanem a nagy lsten szépsége IS 
visszfénylett, angyalian csengő hangja felvette a versenyt a leg
andalítóbb madárcsicsergéssel, midőn a tó partjain és hullámain 
halhatatlan szépségű példabeszédjeiben elzengette dalait az Isten
országáróI. 

E tónak mozgalmas partjain ütötte fel főhadiszállását az 
Úr jézus, hogy innét induljon ki világhódító és világot át
reformáló evangéliuma. Ezen a vidéken hangzottak el a Miatyánk, 
a Hegyibeszéd, a remek parabolák, egytől-egyig irodalmi szem
pontból is olyan alkotások, hogy sok jeles Író szívesen lemon-
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október 15. 

Genezáret-tava, a c.od"" hallogás sziDhelye. 

dana összes írói termelésének tulajdonjogáról, ha csak a mon~ 
dottak egyikének szerzőségét is magáénak vallhatná. 

A régiek Kinneret-nek is nevezték a tavat, mert Kinnor, 
vagyis hárfa alakja van. Akármit tartsunk is a Kinneret név 
eredetér~l, tény, hogy a Genezáreti-tó sokszor volt az lsten 
hárfája. Es a szép természetért rajongó Krisztus volt az lsten 
hárfása. A szelíden himbálódzó hullámok megannyi hárfahúrok 
voltak, amelyek, mikor magasabbra emelték jézus csónakát, az 
Isten országáról szóló tanításoknak e sajátságos szószékét, a 
magasba emelték egyszersmind jézus lelkét is. S jézus lelke 
emelte magával a magasba a parton letelepedett hallgatóinak 
lelkét is. Hogy minő sikerrel, mutatja Márk evangelistának azon 
megjegyzése: "Es álmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja 
vala őket, mint akinek hatalma vagyon, nem pedig, mint az írás
tudók." (Mk. l, 22.) 

jézus példabeszédei, melyeket nagyobbrészt a Genezáreti
tó partjain mondott el, az elbeszélő művészet remekei és éppen 
azért a világirodalom legszebb gyöngyei közé tartoznak. Csodá
latos változatosságban tartalmazzák a természet és az élet gaz
dagságából kölcsönzött szemléltető képeket. Még a legmagasz
tosabb természetfeletti gondolatainak szemléltetésére is meg
találja a legalkalmasabb kifejező eszközöket környezetének ter
mészeti, családi, szociális, politikai viszonyaiban, melyeket aztán 
a divatos zsidó költészet mintájára ritmikusan tovagördülő 
elbeszélések alakjába öltöztet. Szeme szeretettel időz a Gene~ 
záret-taván foglalatoskodó halászok hálóján, a környező magas
latok legelőin juhaikat terelgető pásztorokon és a pásztor nélkül 
tévelygő juhocskán. Betekint a partmenti házikók kicsiny kon y
háiba és meglátja a teknőben a gazdasszony kovászától dagadó 
kenyereket. A Genezáreti-síkság hullámzó vetései, ringó búza
kalászai, a környező szőlőhegyeken dolgozó vincellér kése alatt 
síró szőlővesszők és az érett fürt jeiket kínáló szőlőtők, a ker
tekben illatozó mustárbokrok a rajtok levő madárfészkekkel, a 
tövisek-bogáncsok, melyek az érni készülő gabona közt terpesz~ 
ked nek, a zamatos gyümölcsű fügefák, a hegyoldalakon szürkéllő 
olajfák az ö lelkének közvetítésével beszélnek az egész emberi
ségnek a világ végezetéig. A Genezáret síkságán szántó-vető 
földművesnek verejtékcseppjei, földjének kígyózó útjaí a rajtok 
gondtalanul lakomázó 'verebekkel és galambokkal, a palesztinai 
forró napsugarak tüzében és az ég áldásos esójében fejlődő, érő 
termés sokfélesége, a gazdag földműves aggodalmas fejtörésea 
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Egyiptom fölkeresése és ott évekig való tar
tózkodás). A rendkívüli eszközök föl hasz
nálására azért nem vagyunk kötelesek, mert 
csak nagy nehézségeket, morális lehetetlen
séget jelentenek minden ember számára. Ilyen 
túlságosan nehéz dolgot pedig nem követel 
tőlünk a pozitív törvény. 

Esetünk megoldását az dönti el, hogy az 
operáció rendkívüli esetnek számít-e, vagy 
nem? 

Ha a régi erkölcstanítók könyveit forgatjuk, 
úgy találjuk, hogy ők az operációt rendkivüli 
eszköznek minősítették és azt mondják, hogy 
ennek fölhasználására senkit sem lehet bűn 
terhe alat! kötelezni. , 

Az erkölcsi törvények maguk nem változtak 
és ugyanazok ma is, mint a régi moralisták 
idejében voltak. Ma is úgy áll, hogy a rend
kívüli eszközöket, a nehéz és túlságosan fáj
dalmas műtéteket senki sem köteles alkal~ 
mazni. Ámde azóta az orvosi tudomány na
gyon sokat haladt és manapság már nem az 
az operáció, ami csak 50 évvel, vagy akár 
30 évvel ezelőtt volt. 

Az operációk ma már nem fájdalmasak. A 
narkózissal, a gerincagyon keresztül adott 
injekciókkal, néha már helyi érzéktelenítéssel 
is a minimumra lehet csökkenteni a fájdal
mat. A kórházak elterjedése, az orvosok 
általános operálótudása könnyen hozzáférhe
tővé teszik a műtétek igénybevételét. A sok 
egészségügyi intézmény (Oti, Mabi, Otba, 
klinikák, kórházak) olcsóvá, szegények szá
mára díjtalanná másították a régen vagyonba 
kerülő operációkat. A sebészet előrehaladott
sága egész sor betegséget emberileg számítva 
biztosan meggyógyít stb. Röviden összegezve, 
az operáció napjainkban egész közönséges, 
könnyen hozzáférhető, nem fájdalmas és nem 
veszedelmes gyógyulási mód már. Ez pedig 
annyit jelent, hogy nem minősíthető rendkívüli 
eszköznek, hanem rendesnek. 

Csupán az esetek' kisebb részében áll más
kép a dolog. Ma is vannak még komplikált, 
kétes kimenetelű, fájdalmas és ritka sebész 
által vállalt műtétek. Ilyenek pl. a szívműtétek, 
ilyenek az agymütétek egy része stb. 

A lelkiismeretes orvos eldönt heti, hogy ilyen 
rendkívüli operáció-e az eset, vagy csak ren
des. 

Ha az operáció rendes, akkor rendes módja 
az egészség visszaszerzésének is. Ha rend
kívül nehéz és drága, akkor rendkivüli. Az 
első esetben lelkiismeretben köteles reá a beteg, 
a másodikban nem. 

Térjünk most vissza a fölhozott esethez. 
Kérdésünk beküldője maga írja, hogy az 
orvos véleménye szerint az operáció sikere 
valószínű. Föltehető, hogy nem is okoz telje
síthetetlen költségeket, hiszen nálunk igazán 
könnyen igénybe lehet venni a kórházakat. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy V. E. számára 
az operáció rendes gyógyítási eszköz és 
köteles annak alávetni magát. 

Az operációval szemben fölhozta a kérdés 
beküIdője, hogy szeretne meghalni, mert most 
azt reméli, hogy halála boldog lenne. Az biz-



UtuDk 

tos, hogy az örök üdvösség elérésének vágya 
tisztes motívum; e szent és nagy célt azonban 
nem szabad kötelességmulasztás által szor
galmazni. Már pedig esetünkben az operáció 
elmulasztása az egészség visszaszerzése ren
des módjának elmulasztása, ami bűn I Bűnös 
eszközzel pedig nem lehet az örök üdvösségre 
törekedni. (cg.) 

Müller Lajos S. J.: Misztika. Budap'est. 
1935. Korda r. t. kiadása. 413 oldal. Ara: 
füzve 9.50 P. 

Igaza van P. Müllernek. amikor azt írja vala
hol. hogy alig van ma misztikusabb fogalom. 
mint maga a misztika. A közönség széles rétege. 
sőt még az egyháziak közül is sokan csak 
homályosan tudják. hogy mit jelent ez a ma
napság oly gyakran használt szó: misztikus. 
Hiszen, ha elővesszük akármelyik könyvtárnak 
katalógusát és megnézzük. hogy milyen mun
kákat sorolnak ott fel a "misztika" gyüjtőneve 
alatt. elképed ünk. Ott találjuk a teozófisták. 
spiriliszták, az okkultisták. és rengeteg más 
modern tévtanftásnak könyveit. Az emberek 
ugyanis manapság a misztika gyüjtőneve alá 
foglalnak mindent. ami természelfeletlinek lát
szik és amit homály borít. 

Óriási szolgálatot tett épezérl P. Müller a 
vallásos életnek és irodalomnak, amikor meg
írta ezt az első teljes. önálló és a tudományág 
minden vonatkozására kitérő hatalmas. össze
tartozó munkát. 

Könyvében a misztika ismertetése és forrá
sainak felsorolása után nagyszeru fejezetekben 
fejti ki a kegyelemről szóló tant és a Szent
lélek ajándékait. E bevezető kérdések után 
reá tér a misztika meghatározására, lényegének 
kifejtésére. a különböző kontemplációkra. A 
misztika irányzatainak ismertetése. a nemkeresz
tény és a hamis misztika bőséges tárgya
lása következnek ezután. Az olvasó és a teoló
giában jártasak előtt is soha nem hallott dolgo
kat találunk itt. A mohamedán eksztázis. a kínai 
és hindu misztika. az okkultizmus. a teozófia. 
antropozófia. spiritizmus, couéizmus, freudizmus, 
pietizmus. quietizmus részletes ismertetésére 
és bírálatára bőven kitér. 

Második részében a szemlélődésről. annak 
fokairól. a misztikát kísérő jelenségekről. magán
kinyilatkoztatásokról. stigmákról. felemelkedé
sekről. fénykörről. hosszú étlenségről pompá
san megírt és rengeteg új. a műveltek előtt is 
ismeretlen anyagot tár fel. A tévedések, a 
misztikusok szenvedéseinek bő taglalása után 
néhány modern misztikus személyiségnek éle
tével és jelenségeivel foglalkozik. 

A nagyszabású munka függelékében az egész 
miszlikus irodalomnak több mint harminc oldalra 
terjedő tökéletes összeállítását találjuk. Ez a 
bibliográfia terjedelemre és teljességre nézve 
páratlan az egész európai misztikus irodalom
ban. 

2. szám. 1935. 

túlságosan is jólsikerült termés hovafordltásáról, a bérlők csala
fintasága, a hűtelen sáfár gondja, a néptelen országutak mellett 
garázdálkodó rablók fosztogatása, az útszéli sövények nél vagy a 
gazdagok JJázai előtt kuporgó szegény koldusok nyomora, a 
lakodalmi meneteknél világító szűzek mécseseí, a tönkrement 
tékozló fiú rongyai, a kölcsönadott összegért szolgatársát fojtogató 
hitelező szívtelensége mind-mind alkalmas eszközül kínálkozott 
arra, hogy az Isten nagy gondolatait, üdvözftő terveit, országá
nak kialakulása körülményeit, elterjedésének külső és belső aka
dályait megmagyarázza és szemléletesen bemutassa általuk egy
szerű hallgatóinak. 

Ha az igazság a legfőbb művészi szépsé~, hát jézus példa
beszédei főképpen tartalmi és tárgyi igazságuknak köszönhetik 
soha el nem múló költői szépségüket és hódító erejüket. Mert 
igaza van egy nagy írónak azon megállapításában: "Aki elbeszélni 
tud, uralkodik a tömegen." Az isteni Mester kitűnő dialektikai 
érzékkel a természetfeletti gondolatok szemléltetésére és meg
kedveltetésére a Genezáret-tavát környező bájos természetből és 
igénytelen, egyszerű életből tépi virágait, veszi szóképeit és hason
latait. Ezeken a hasonlatokon a természet és az emberi élet ezen 
egyszerű vonásai n és gyermekded ábrázolásain átlag csendes, 
békés derű ömlik el. A prófétáktól eltérő en nem a hatalmas 
jelenségeknek, nem a merész és gyászos történéseknek, nem a 
megroppanásoknak és a természet mennydörgéseinek barátja, ha
nem inkább a csendes, a piciny, a köznapi, az alig észrevett 
természeti tárgyakat tartja alkalmasaknak arra, hogy a legmaga
sabbat és az örökkévalót jelképezzék épúgy, mint a Miatyánkban 
is a legeslegegyszerűbb szavakba öntötte a mélységes tartalmat 
és az Oltáriszentségben is a kenyér egyszerű leple alá rejtette 
el saját lényegét. 

Erdó koszorúzta, szólők diszítették azt a hegyet, amelyen 
elzengette jézus a "Nyolc boldogság"-ról szóló égi izenetét. 
Egyesek azon· kettős szarvat mutató hegycsúcson keresik a 
nyolc boldogság szószékét, mely Tiberiás városa fölött vágó
dik bele éles vonásokkal az ég azurkékségébe, s amelyet éppen 
alakjáról Hattini szarvnak, Kurun Hattin-nak neveznek. Nyolc 
boldogság hegye helyett igazában a boldogtalanság hegyének 
kellene nevezni a Hattini szarvalakú hegyet. Mert itt játszódott 
le a palesztinai kereszténység történetének leggyászosabb ese
ménye. 1187. július 4-5-én Szaladin szultán itt mérte a halálos 
csapást az egyenetlenkedő keresztes vitézekre és kényszerItette 
őket a Szentföld végleges elhagyására. De nem mint szabadok 
hagyták el az életben maradt keresztesek a jézus ügyéért vívott 

Pilisma,óti Bozóky Gyula oz,.de, feloéllle. 
A csod'" keDyérszaporítás aziDhelye a GeDezáreU·tó partjb. 
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küidelmök színterét, hanem mint rabszolgák. Maga a boldog
talan jeruzsálemi király, Lusignani Guidó is rabsorsra jutott 
Csak Rajmund, Tripolisz grófja, aki sértett hiúságból összeszűrte 
a levet a pogány ellenséggel, menek!ilhetett meg ép börrel kisded 
lovascsapatával. E csatában eltűnt a szentkeresztnek eddig 
jeruzsálemben őrzött darabja is, melyet a Iiddai plispök vitt a 
harcba. A muzulmánoktól kegyetlenül lemészárolt keresztesek 
csontjait még most is minduntalan napvilágra hozza a földeken 
szántogató felláhok ekéje. Egyesek erre a hegyre helyezik a 
kenyérszaporitás egyik csodáját is, amelyben 5000 ember jól
lakott (Mt. 15, 29.). 

A Genezáreti-tónak partjain jézus idejében sűrű egymás
utánban következtek a városok és községek. Ezek közli I most 
már mindössze egyetlen város őrzi a krisztusi idök emlékét: 
Tiberiás (EI Tabariye). Keresztelö Szent jános gyilkosa, Heródes 
Antipás fejedelem alapitotta és nevezte el TiberiUS császár tisz
teletére Tiberiásnak. 

A Genezáreti-tó partjának többi városai: Magdala, Szent 
Magdolna állltólagos hazája, Betszaida: Szent Péter, András és 
Flilöp apostolok szlilövárosa, Kafarnaum, jézus tanítói működé
sének központja és legnagyobb csodáinak ,tanúja, majdnem nyom 
nélkül eltűntek a föld színéről. Magdala helyén mindössze egy 
pár riasztó külsejű nyomortanya látható. Betszaida állitólagos 
helyének emlékét egy virágzó német földművestelep őrzi nAin 
Tabigha" néven. Kafarnaum romjainak egy részét a ferences 
szerzetesek az utóbbi évtizedekben hozták napfényre és körülöt
tük valóságos paradicsornot létesítettek, mely Tell-Houm névre 
hallgat. Most már gyönyörö datolyapálmák árnyékában pihenhet
nek kemény munkájuk után a derék barátok. A zarándokok szá-

2.1 

Uluak 

E munkában nagyszerüen érvényesülnek 
P. Müllernek, az elismert és nagytekintélyű 
aszkétikus írónak valamennyi kiválóságai. 
Anyagát széleskörű tudománya segítségével tel
jesen uralja. A nagy ismeretkörböl azonban 
bölcs önmérsékléssel azokat választja ki, amik 
lényeges ek és amik a teljességhez hozzátartoz
nak. A kontroverz kérdéseket szintén nem 
hanyagolja ugyan el, de nem követi a német 
írókazon hibáját, hogy könyvüket ezek meg
beszélésével és eldöntésével élvezhetetlenül 
hosszúra húzzák, úgyhogy melleUük nehezen 
tudja kivenni az ember a lényeges anyago t. 

Ebben a nehéz és sok újdonságot tartalmazó 
tudományágban páratlan világossággal tárja elő, 
bontja részeire, értékeli és alkalmazza az anya
got. Különösen nagy elismerést érdemel bölcs 
józansága. Nem hajhássza a rendkívüliségek ki
domborítását, a különlegességek előtárásában 
kritikus és csakis a tudományosan megokolt 
tényeke t fogadja el és állítja be. Nem áradozik 
és nem törekszik kenetteljességre és mégis 
mindenütt áhItatos, komoly, sehol sem felleng
zős. 

Alig van olyan műveltebb és a vallási kér
dések iránt érdeklődő ember, aki nagy haszon
nal és a katolikus tárgyilagosság elismerésével 
ne forgathatná könyvét. A legnagyobb szolgá
latot azonban e munkája megírás ával a pap
ságnak, a szerzetesnőknek és általában a vallási 
kérdésekkel foglalkozó, fokozottabb lelki életet 
élő világiaknak tette. 

Munkája a magyar vallásos irodalomnak nagy 
teljesítménye és büszkesége. Ha németül írta 
volna meg ugyanezt a könyvet, ma már a 
világ minden táj án reklámoznák, és számos 
magyar könyvtárban és a vallás iránt érdeklődő 
világinak asztalán is ott lenne. 

Blazovich Jákó O. S. B.: A csend mélysé
geiből. Bup.apest, 1935. Korda Rt. kiadása, 
158 oldal. Ara: 2.80 P. 

Nem e könyv témasorozata az új, hanem az, 
amit róluk elmond, és ahogyan beállftja őket. 

Gondolatköre ugyanis a lelkigyakorlatos 
j!ondolatkör egyes részleteiből tevődik össze. 
Szól az ember céljáról, a bűnről az örökké
valóságról, pokolról, tisztítótűzről, mennyország
ról, a megigazulásról és bánatról. Utána néhány, 
a lelkigyakorlatoknál a konferenciák közé sorolt 
anyal!ról ir: az alázatosságról, imáról, munká
ról, Egyházról, liturgikus életről és a szenve-
désről. • 

Amit ezekről a vallásos ember előtt külön
ben ismert tárgyakról elmond, a kérdéseknek 
új, eddig még nem hallott oldala. A természetes 
gondolkodás és inkább az emelkedett, de mégis 
világias ab b életszemlélet és nem az aszkétikus 
irók szokott eszmekörében világítja meg témáit. 
Egymás után citálja azokat az irókat, költőket, 
akiket az aszkétikus munkákban alig-alig hallunk. 
Megszólaltatia Tolsztojt, Bergsont, Nietzsche-t, 
Schillert, GoetheI. Az olvasó észre sem 
veszi, hogy milyen messziről indul ki és milyen 
bámulatos virtuozitással és milyen gyorsan 
ragadja őt a szerző a katolikus igazság birto
kára. 



Utunk 

Nagyszerű anyagot és meggyőző részleteket 
talál benne a vallásos ember, sőt egész új be
állításokat és új meglátásokat nyer általa. De 
megfogja a vallástól kissé távolabb álló intelligens 
világiaknak lelkét is, és ez külön értéke. Olyan 
könyvet nyujt, amely a legkatolikusabb témák
ról szól. de úgy, hogy nem teszi ki a cégért, 
hanem a profán ismeretek terén kapja meg 
olvasóját és el nem engedi, amíg csak oda nem 
vitte Krisztushoz. 

E munkát melegen ajánljuk lelkiolvasmányul 
minden vallásilag müvelt embernek, egyházi nak 
és világinak egyaránt. Nagy szolgálatokat tesz 
majd a hitélettöl távolabb állók számára is. 

Wöhrmüller O. S. B.: Királyi törvény. For
dította: Evetovics Kunó S. O. Cist.: a verseket 
fordította: Agoston Julicjn. Budapest, 1935. 
Korda kiadása. 291 lap. Ara: 3 P 80 fillér. 

A krisztusi szeretetről sokat beszélnek és 
sokat is írtak már. A róla szóló munkák azon
ban vagy erkölcstani szak"lunkák, vagy általá
nosabb aszkélikus müvek. Ep azért volt óriási 
sikere Wöhrmüller Bonifác német bencés apát 
könyvének, mert aszkétikus alapon, lelki
olvasmányok formájában, de a didaktikus és 
buzdító elemet szerencsés összhangba' hozva és 
gyakorlatias iránnyal írta meg munkáját. Könyve 
rövid idő alatt 50,000 példányban terjedt el és 
lefordították francia, olasz és angol nyelvre is. 

Anyaga a szeretetről szól. Ennek lényegét 
kifejti, megvalósítási módjait ismerteti. Majd 
rátér a szeretet elleni bűnökre. Utána a szeretet 
gyakorlatának módjait tárgyalja. Igen érdekes 
és újszerű az a rész, melyben azt írja le, hogy 
a szeretetet a különböző felebarátainkkal szem
ben (férj, gyermek, jóbarát, betegek, bünösök, 
stb., stb.) miként kell gyakorolni? A szeretet 
példaképeiül pedig egész sor kiváló szeretet
hős életét mutatja be. 

Mondanivalóját apró fejezetekre osztja. Egy
egy ilyen fejezet alig hosszabb 2-3 oldalnál. 
Ez a tagolás aztán igen változatossá és köny
nyen élvezhetővé teszi olvasását. 

Tárgyalás módja nem keresett, nem mester
kélt, nem fellengzős, hanem egyszerüen evangé
liumi, emelkedett, épületes és lélekre ható. 
Minden oldala gyakorlatias és olvasója életét 
formálja. 

Verghefti: Ioannis Ludovi~i Vives: Collog
nia. Torino. Marietti. 1934. Ara: 2.- P. 

Nagyon régi könyv új átírása és új kiadása. 
Az olasz és spanyol iskolákban használták 
eddig, hogy a latin nyelv hétköznapiasabb, de 
választékos kifejezéseit megtanulhassák belőle. 
Párbeszédek és párbeszédes történetek, ame
lyek azonban a katolikus gondolkodást sugároz
zák. Vallási szempontból említjük föl itt, mert 
példás dolog, ha az iskolák még a nyelvek 
tanítását is fölhasználják arra, hogy tanítvá
nyaik lelkét ezen munka közben is nemesítsék. 

Prado: DevotioDale p'ii clerici et religiosi. 
Torino. Marietti. 1934. Ara: 3.-P. 

Egyháziak számára összeállított latin ima
könyv. Szövegét nemcsak imához, hanem elmél
kedések anyagául is föl lehet használni. Nyel
vezete klasszikus és bizony nem könnyű. 
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mára helyes, emeletes zarándokházat emeltek közvetlenül a tó 
partján azon a helyen, ahol a szent hajdankorban jézus csónakja 
ringatódzott a szelíd hullámok hátán és arany zuhatagként dőlt 
a parabolázó tanítás az isteni Mester ajkán. A hárfaalakú szép
séges tavat egész hosszában át lehet tekinteni a zarándokház 
ablakaiból. A ferencesektől kiásott terület egészen körül van 
kerítve, mert köröskörül beduinok csatangolnak. 

A ferencesektől kiásott romoknak egyik legszebb darabja 
egy korintus oszlopfőktől díszített zsinagóga. Ebben tartona 
jézus az első, csodás kenyérszaporítás után híres beszédjét, mely
ben megígérte az Oltáriszentséget: DÉn vagyok az élet kenyere, 
aki az égből szállottam alá." (Jn. 6. fej.) Ezen zsinagóga-romokon 
kívül a jézus-korabeli Kafarnaumból semmi sem maradt. Lakói
nak konoksága miatt - elpusztult - Isten büntetéseképpen -
az a város, mely polgárának vallhatta az Istenembert. Hiszen ott 
fizetett magáért és Péterért adót. (Mt. 17, 26.) Elpusztult az a vá
ros, melyben meggyógyította a százados szolgáján kívül (Lk. 7, 2.) 
Péter anyósát nagy lázából (Mk. I, 29.), a vérfolyásos asszonyt 
a bajából (Mt. 9, 20.), a siketnémát az Deffeta" szóval kettös 
betegségéből (Mk. 7, 32.), a két vakot, a néma ördöngöst (Mt. 
9, 27.) és egy másik megszállottat (Mk. I, 23.) s ahol jairus 
leányát is feltámasztotta halottaiból. (Mt. 18.) . 

Kafarnaum Heródes Antipás és H. Philippus fejedelmek 
országainak határán feküdt s mint ilyen vámhatárváros volt. 
Ennek a vámjától hívta meg jézus Levi-Mátét az apostolságra. 
(Mt. 9, 9.) Sok nép fordult meg benne annál is inkább, mert a 
Damaszkusz-Prolemais-Akko között húzódó D via maris"-tenger
hez vivő kereskedelmi út rajta vezetett keresztül. A nagy nép
sokadalom miatt kiválóan alkalmas volt prédikációs-misszíós 
központnak. Az evangéliumokban úgy szerepel, rylint "az ő (t. i. 
Jézus) városa". Itt lakott legállandóbban az Üdvözítő Simon 
Péter házában, aki itt élte át halász-életének legjavát. Mennyire 
elmélázhatott Simon Péter, amidőn - rendesen éjnek idején 
(Lk. 5, 5.) - a csendesen pihenő tó vizébe testvérével, Andrással 
kivetette félkörben csónakjáról a görögül sagéné-nek nevezett 
nagy vonóhálót. Adán kövekkel és ólomdarabokkal terhelték 
meg, hogy a mély be szálljon fenékig. Midőn az 1/4, sőt néha 1/2 
órai körzetben e nagy hálóval bekerített és a félkör mind 
szükebbrevonásával a partra vonszolt halakat kiválogatták, vajjon 
gondoIt-e arra, hogy majdan a lelkek világában végzi a halászat 
munkáját és a sok örömmel, de sok csalódással is járó lelki 
kiválogatást? I Midőn a tündéri csillagfényben úszó, mélytüzű 
kék égboltozat alatt nyugalomra hajtotta munkában kifáradt tag
jait, álmodott-e vajjon ez a Péter arról, hogy majdan a világ 
legnagyobb templomának csodás kupolája alatt fogja örök álomra 
hajtam apostoli munkában kifáradt fejét? I Aligha sejtette és ál
modta meg mindezt. Pedig tényleg Kafarnaumból indult világ
hódító útjára az a kis csónak, me ly Jézust és az apostolokat 
hordozta. S minél tovább haladt velük a nagy életbe, a világ
történelem vizeire, annál inkább megnőttek méretei, annál inkább 
széttágultak a csónak falai, kiszélesedtek oldalai. A csónakból 
hajó lett, Krisztust títokzatosan hordozó nagy hajó. Egyének után 
beszálltak egész népek és nemzetek, országok és világrészek 
lakosai. S most már úgy megnőttek Krisztus hajójának méretei, 
hogy 340 millió katolikus lakója van. Mert hát ezt a világot járó 
nagy hajót úgy hívják: Katolikus Anyaszentegyház. Ennek a nagy 
hajónak ígérte jézus, hogy amint az óceánjáró hajók két világ
részt kapcsolnak össze az omlós, sikamlós, szeszélyes, háborgó 
hullámok tetején, a katolikus Egyház hajója is két világot kap
csol össze: a földet és az eget, Isten földi országát és az örök 
mennyországot. Persze ezt a nagy hajót is ostromolják az élet 
óceánjának bősz hullámai óriási dühvel, megsemmisítését célzó 
hatalmas csapásokkal. De nem merülhet el, nem semmisülhet 
meg. Mert láthatatlanul ott van rajta és benne Krisztus, aki meg
ígérte ezen hajó kormányosainak: "Én veletek vagyok minden
nap a világ végezetéig." (Mt. 28, 20.) 

24 



.Il kiadófjivatal kéri 
kedves rendelőinket, hogya hátralékos előfizetéseket 

kegyeskedjenek beküldeni. - Lapunk megerősödését 

segítik elő az előfizetések pontos megküldésével. -

Az Utunk igaz értéket ad - méltányosságot kér érte. 

WÖHRMÜLLER O.S. 8.- EVET OVI CS KUNO S.O.CIST. 

• 
KIRÁLYI TÖRVÉNY 
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.Il: út, amelyet most november havában a vallásos emberek járnak, 
többnyire a temetőbe vezet. Lehulloll falevelek borítják földjét, ázoll varjak 
gubbasztanak a mellelle meredő lombtalan fák ágairól. Kint, a haloltak 
birodalmában pedig előtörő könnyeken csillan meg a késő őszi napsugár 
már erőtlen fénye. A földi élet lemondása, az enyészettel való megbarát
kozás a légköre ennek a novemberi útnak. 

A mi 

... I ~ .. ~ nem ennek a lemondásnak és enyészeltel barátkozó világfájdal
&..I ~ un~, masságnak a gondolatszállítója. Mi, a diadalmas Krisztus hívei 

- az őszi vetés szétbomló búzamagjában sem a rothadást látjuk, 
hanem lelki szemeinkkel a belőle kisarjadó búza zöldjét nézzük és mögötte a ringó, kaszára
ére II kalászokat képzeljük, sőt már a cséplőgépből csorgó új termés magvának illatát szívjuk 
be. Igya mi novemberi gondolatvilágunk sem állapodik meg a sírok bomló hulláinál, de 
még az elmult nyár lombos zöldjét sem sírja vissza, amikor a sárga faleveleket kavarja föl 
lábával, hanem mindennap elmúlásán túl a holnap új harcát, új győzelmét és új lélekszépí
tését nézzük. Ez a reális világszemlélet, amelyik észre veszi ugyan a pusztuló alJa rt, de nem 
ül le melléje, hanem tova lépked az új lelki életszakasz felé, meghódította sokaknak szerete
tét és lapunkat kedves olvasmányukká tette. Ezeket nem kell kérni, hanem csak figyelmez
tetni szükséges, hogy a szeretet nem nyugszik meg, sőt még csak meg sem pihen, amíg 
örömet nem szerzett annak, akit szeret. Lapunknak szeretetét úgy tudják kimutatni Olvasóink, 
ha terjesztik, másokkal is megismertetik. Munkájuk könnyű, mert a diadalmas élet harsa
náját szívesen hallják a több élet után sóvárgók. 

DR. TÓTH TIHAMÉR: 

HISZEM AZ ÖRÖK 
, 
ELETET! 

Befejezö kötete a Hiszekegy ágazatairól tartott nagyszerű rádiós szent
beszédeknek. A könyv házasságról szóló része páratlan a magyar iro
dalomban. Erröl a témáról ilyen meggyözö és érdekes beállításban 
aligha szólt még magyar szónok. 

Ára 10.- P. 
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Milyen les: 
az örök élet? 

Irla: dr. 7ól6 716amér. 

Milyen lesz az örök élet? Miben áll annak boldogsága? 
Mit fogunk 011 csinálni egy egész örökkévalóságon át? 

Mit fogunk csinálni az égben? Válaszunk rá két rövidke 
tőmondat: látni fogjuk az Istent és bírni fogjuk az Istent. 
Ebben áll az örök boldogság. Egyszerű szavak, de milyen 
kimeríthetetlen mélység húzódik meg mögöttük! 

Látni fog;uk az Istent! 

Dehát ez valóban végtelen örömnek lesz forrása? 
Sok szép szokás, köszöntés van a kereszténységben, 

amit atyáink találtak ki s vittek be az életbe, de egy sem 
hat meg annyira minket, mint mikor kedves halottainkat 
betesszük a sírba, s mielőtt végkép elválnánk tőlük, még 
egy jókívánságot küldünk utánuk új életükbe: "Requiem 
aeternam dona eis, Domine et lux perpetua lucceat eis. " 
"Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világos
ság. fényeskedjék nekik." 

Örök világosság! Ebben benne van minden, amit 
mi a mennyben várunk. Ahol világosság van, ott meg
ismerés van. Ahol örök a világosság, ott örök a meg
ismerés. Itt a földön is van világosság: az ész és 
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hit világa. De itt csak homályosan ismerjük /!lZ Istent. 
Itt Istent látni soha senkinek nem lehet. De ott látni 
fogjuk úgy, amint van. 

Dehát igaz ez? 
Halljátok csak szent Pált: " Most tükör által 

homályban látunk, akkor pedig majd színről-színre. 
Most rész szerint ismerek: akkor pedig úgy fogok 
ismerni, amint én is ismert vagyok." (Kor. I. 13, 12.) 

Tehát mit várunk mi a menny től? Mit kérünk 
elhunyt kedveseink számára? Miért tartunk ki oly 
állhatatosan e földi élet kísértéseiben? Miért ég 
gyertya a kezünkben a keresztségné/? Miért ég a 
halálos ágyunknál? Miért annyi gyertya minden 
istentiszteletnél ? 

Azért, mert mint Isten gyermekei, a világosság 
fiai vagyunk. Lelkek vagyunk, akik a mélyből a 
magasba, a sötétségből az örök világosság felé 
törünk. Most még csak halvány mécses az a világos
ság, amit az ész ad nekem: már erősebb, amit a 
hit ad. De még mindíg nem elég: török előre, az 
örök világosság, az örök élet felé, ahol - "látni 
fogom az Istent". 

Vajjon igaz ez? 
Halljátok meg szent Jánost: " Szeretteim, most 

Isten fiai vagyunk, és még nem tűnt ki, hogy mik 
leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog 
jelenni, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk 
őt, amint van." (Ján. I. 3, 2.) " 

Látni fogjuk Istent és Istenben az O műveit. Ah, 
mily panoráma lesz az, látni az isteni Gondviselés 
terveit, amiket az életben sokszor keményeknek, 
igazságtalanoknak tartottunk. Látni a világtörténelem 
legnagyobb s legkisebb szereplőit, az ünnepeiteket 
és elfeledte ket, de most már igazi, megérdemelt 
világitásban. Látni a természet törvényeit s rejtett 
erőit, azokat is. amelyek felfedezéséig az ember soha 
el nem ért. Mindezt látni az örök világosság fényében. 
és soha vele be nem telni. és soha meg nem únni! 

És látni fogjuk az angyalokat és a többi üdvözülte
ket! "Nagy sereget láték. melyet senki sem volt 
képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzs
ből és népből és nyelvből. a trón előtt és a Bárány 
színe előlt állni. hosszú fehér ruhákba öltözve és 
kezükben pálmaág." (Jel. 7. 9.) Micsoda galéria! 
Micsoda képkiállítás! Nem Raffael. nem Murillo. 
nem Tizian olajos vásznaiból. hanem eleven lelkek
ből! Mennyi szépség, mennyi báj. mennyi nemesség! 

Látni fogjuk az Istent! Egészen föl is fogjuk az 
Istent. minden vonását. mélységét? Nos. nem! Terem
tett lény Teremtőjét. véges a Végtelent be nem fogad
hatja teljesen: a tenger vize be nem fér a pohárba. 

De ennek ellenére is ez Isten-látás lesz. s nem 
pusztán hit. Istennek nemcsak visszfényét látjuk tükör
ben. mint itt a földön láttuk (Kor. I. 13, 12.). hanem 
magát az Istent. Látni és soha vele be nem telni. 

Nem hatolhatunk ugyan be Isten lényegének 
megközelíthetetlen mélységeibe. vagyis Istent teljesen 
ki nem merithetjük. de mindenki annyit láthat és 
élvezhet majd Istenből. annyit szivhat be magába. 
amennyit befogadni képes. 
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Mindenki más és más mértékben látja majd Istent. 
tehát mindenkinek más és más lesz az örök boldog
sága, de mégis mindenki végtelenül boldog lesz, 
mert annyit kap Istenből, amennyit csak Belőle 
befogadni képes. 

Tehát az örök boldogság nem lesz mindenki 
számára egyforma? Nem! Mindenki számára más 
és más lesz. Mindenkinek más és más mértékben 
jut a boldogságból. de azért mindenki végtelenül 
boldog lesz és senki a másikra irígykedni nem fog. 

Mindegyik lélek boldogsága elüt a másikétó~ mint 
a csillag a csillagtól (Kor. I. 15, 41.), mindegyik 
olyan boldogságot nyer. amilyenre rászolgált (Kor. 
I. 3, 8J, de mégis mindegyik végtelenül boldog lesz. 

Hogyan lesz ez lehetséges? 
Képzeljünk csak el egy zsúfolt koncerttermet. 

ahol Beethoven Szimfóniáját adják elő. Mindenki 
élvezi ugyan, de mindenki más és más mértékben: 
annyira élvezi. amennyire kiművelt zenei érzéke van. 

Ime. tehát a nagy figyelmeztetés: minél többet 
foglalkozom ebben az életben az Istennel. minél jobban 
kiművelem az Istent élvezni tudó lelkemet. annál 
többet kapok Belőle az égben! 

"A dicsőség fénye", az "örök világosság" annál 
inkább átjár majd ott minket, tehát annál nagyobb 
lesz boldogságunk. minél inkább engedtük földi 
életünk alatt. hogya kegyelem át járjon minket. 

Isten látása a mennyország örömeinek azonban 
csak egyik forrása. Ott nemcsak látjuk. hanem: 

Bírni is fogjuk Istent! 

Isten látása u. i. nem úgy történik olt. mint' a 
látás itt a földön. Itt a földön bármily kedvvel és 
örömmel néznék is valamit. bármily hosszasan és 
elmerülve. csupán a képét és emlékét veszem fel 
magamba. de az illető dolog vagy tárgy mégis 
rajtam kívül marad. De a mennyben. ahol testi 
szemek nélkül nézem az Istent. nem képet fogok 
róla kapni. hanem az ő lényege belép lelkembe. 
bennem fog élni., mint ma legbensőbb gondolataim 
élnek bennem. Ugy ölel majd körül az Isten. mint 
mikor hullámzó tenger közepébe vetem magamat és 
minden oldalról elborit a végtelen Öceán. 

Ezt olyan egyszerü kimondani. De tudjátok-e. mi 
következik ebből? 

Ha elborit engem az Isten. az örök fény: akkor 
én is fényes leszek! 

Ha elborit Isten. az örök Tudás: akkor én is 
mindazt tudni fogom. aminek megismerését a földön 
hiába kerestem! 

Ha elborit Isten. a végtelen Jóság: akkor teljese
désbe megy minden egykori nemes vágyam! 

És ha elborít Isten, a végtelen Boldogság: akkor be
teljesül minden örömem. amit a föld megtagadott tőlem. 

Vagyis hát akkor úgy is mondhatjuk: ami nemes 
törekvés és vágy csak élt bennünk a földön, és 
aminek tökéletlensége. befejezetlensége. elégtelensége 
levert és szomorított. most mindez a legtökéletesebb 
befejezeltségben lesz sajátunkká. 
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Mennyi meg nem értés Js félreértés kísér mind
nyájunkat ebben az életben! Hányan panaszkodnak, 
- és joggal - hogy nincsenek azon a helyen, 
ahol tehetségeiket valóhan ki tudnák fejteni! Hány 
emberi élet törik le bimbójában virágzás és gyümölcs 
nélkül! Hány lélek vergődik láncra verve, beteg, 
gyönge testnek, vagy egyenesen roncsolt idegzetnek, 
megbomlott szervezetnek sötét ködébe veszve! . • . 
És mindez az akadály ismeretlen lesz az égben. 

Mennyi kérdést teszünk fel az életben, amire nincs 
válasz, - de lesz az égben. 

Mennyi fájdalom kínoz az életben, - de mindez 
nem lesz az égben. 

Van aztán a mennyország örömeinek még egy 
egészen különös forrása: Krisztus és a szentek 
társasága. 

Mily kimondhatatlan örömáradat fog áthu!lámozni 
rajtunk, mikor majd ott fogunk állani az Ur Jézus 
közelében! 

Or Jézus! Hányszor mondtuk ki a te áldott, 
szent nevedet! Hányszor kiáltottunk Hozzád kísér
téseinkből ! Hányszor néztünk Reád az Oltáriszent
ségben, ahoL nem láttunk mást, csak kenyeret! De 
most eljött az idő, melyért annyit imádkoztam: le
hullott a lepel! 

Páduai Szent Antal sírjához, Assisi Szent Ferenc 
sírjához, egy régi Szűz Mária-képhez mily kegyelet
tel zarándokolnak az emberek! De most együtt 
leszünk Szűz Máriával! Együtt a nagy szentekkel! 
Micsoda elit-társaság lesz az! Ott van minden, an.i 
valóban nemes, ami nagy, ami szép ezen a földön 
csak valaha is volt! 

És ott vannak az én kedves hozzátartozóim, 
szüleim, rokonaim! Kell-e arról beszéln em, mily 
öröm lesz látni azokat, akiktől a megnyílt sír szájá
nál oly fájdalmas könnyhullatással búcsúztunk ! 
Semmi nemes érték el nem vész ott belőlünk. Nem 
vész el tehát a meleg szülői, gyermeki, házastársi 
s baráti szeretet sem, hanem a Szeretet ősforrásá
nál megnemesül s megerősödik. Tehát igenis "viszont
látjuk egymást!" 

De, azt hiszem, egész különös öröm forrása lesz 
azokat látnunk ott, akik a mi érdemünk ből, a mi 
közremunkálkodásunkkal jutottak ide. Kimondhatat
lan öröm lesz ilyeneket hallani: "Köszönöm, édes
apám, hogy oly szigorúan neveltél: ez juttatott 
ide!" Köszönöm, édesanyám, hogy jó példáddal s 
imáiddal álltál mellettem : ez juttatott ide." "Köszö
nöm neked, feleségem, férjem, barátom . . . köszö
nöm neked, gyóntató lelkiatyám . . . a te segítséged 
nélkül nem jutottam volna az örök boldogságra . .. " 

Örök boldogság! Mily csodálatos szó vagy! Mily 
éltető remény! Mily bíztató ígéret! Te vagy minden 
utaknak végső torkollása, te vagy minden küzdelem
nek végső elnyugvása, te vagy földi életünknek 
végső értelme: örök boldogság! Mint sugárz asz 
biztató fénnyel a göröngyös, sötét földi utak felett 
és teszed elviselhetővé a "siralom völgyének" nehéz 
keresztjét! O, örök boldogság! O, örök boldogság! ... 

A KERESZTHORDOZÁS 
MOV~SZETE. 

Utuak 

P. DOYLE TAMÁCSAIBÓl. 

A keresztek viselésének szükségességét minden 
lelkinevelő hangsúlyozza, de kevés van olyan, aki 
fokozatosan reánevel a keresztviselés művészetére. 

P. Doyle nem a nagy, hősies, az életben csak 
egyszer-kétszer előforduló S.1,ílyos keresztviselésekre 
tanította lelkigyermekeit. O egy olyan lelkületet 
iparkodott kifejleszteni bennük, amellyel nemcsak 
egyszer-kétszer emeli vállára a keresztet, hanem 
állandóan kész a lemond ás ra és nemcsak tűri az 
apró-cseprő megpróbáltatásokat, hanem ellenkező
leg, szereti is azokat. 

P. Doyle amilyen határozott azon az álláspon
ton, hogy szenvedés nélkül nincs lelkiélet, éppen 
olyan óvatos és ügyes a szenvedésre való ráneve
lésben. E határozott felfogását mutatja az az eset, 
amikor egy szerzetesnő velős mondást kért tőle egy 
szentképre. A Páter gondolkozás nélkül írta a kép 
hátára: "Uram! alakíts szentet belőlem, és eközben 
ne kímélj!" Az apáca ragyogó szemmel vette kezébe 
a képet, mert örült, hogy a híres Páter írása van 
rajta. Arcán azonban hamarosan észrevehető volt 
a csalódás és meg is jegyezte, hogy ennek a mon
dásnak első részét ő is szereti, de a másodiktól 
fél. Hogyan hívja ki egy gyenge ember a hatalmas 
Istent arra, hogy csapásaival látogassa meg. P. Doyle 
elkomolyodva nézett a nővérre és bántotta annak 
a felfogása. "Nővér, ha azt akarja, hogy az első 
rész teljesedjék, akkor készen kell lennie arra, hogy 
a második részt nagylelkűen és teljes szívvel el
fogadja, mert harmadik eshetőség nincsen. 

A szenvedés elviselésében három dolgot hangsú
lyozott erősen: 

1. Nem az érzelem, hanem az akarat dolgáról 
van itt szó. Természetünkböl kifolyólag gyűlöljük 
a szenvedést és félünk a fájdalomtól. Nem az a 
helyes, ha a kedély-hullámzást és az érzést elnyomni 
vagy kiölni igyekezünk, - ez emberfeletti törekvés 
lenne; s az se lenne helyes, ha a közömbösség 
és részvétlenség természetellenes állapotába jutnánk. 
Sokkal inkább megfelel a keresztény eszménynek, 
ha az akaratot, ha azt, ami az emberben magasabb
rendű, erősít jük és nemesítjük; a lélek harca ez, 
nem a testé. 

2. Nem szükséges az embemek minden lehető 
szenvedést és megaláztatást a szeme elé állítania. 
Éljünk csak egyik napról a másikra azok között 
a körülmények között, hová Isten gondviselése 
állított. Nem szabad megengedni a képzeletnek, 
hogy ijesztgesse a lelket olyan jövendőbeli meg
próbáltatások festegetésével, melyek sohasem követ
keznek be. Akkor sem kell elbátortalanoclnunk, 
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hogy nincs erőnk szenvedésekért imádkozni. P. 
Doyle azt mondja, hogy: "Szenvedésekért imád
kozni gyakran titkos kevélység, avagy merés!ség; 
azonban föl szabad ajánlani magunkat az Urnak 
arra, hogy elszenved jük, bármit akar ránk küldeni." 

3. Hogy így tudjunk viselkedni a szenvedéssel 
szemben, nem jutunk el oda, ha minden figyelmün
ket az egyes esetekre (részletekre) fordítjuk, s ha 
egészen belemerülünk az elviselendő megpróbálta
tásba. "Tekintetünknek nem szabad megakadnia a 
puszta kereszten s önmagunk megfeszitésén, hanem 
"Jézus Krisztuson, és pedig a megfeszítetten. .. 
(1. Kor. 2, 2.) Csak akkor nézhe tünk bátran szembe 
a kereszttel, ha egészen eltölt bennünket a szere
tet a Megfeszített iránt. 

P. Doylenak lelkigyermekeihez irt leveleiből az 
alábbi részletek vonatkoznak tárgyunkra : 

.. A legnagyobb akadálya szentté válásunknak az, 
hogy hiányzik belőlünk a kellő akarat. Nem vagyunk 
szentek, mert nem akarunk valóban azok lenni. Szeret
nők, ha birtokunkban lennének a szentek erényei: 
alázatosságuk, türelmük, szenvedés-szeretetük, bűn
bánatuk és buzgóságuk. De nem vagyunk hajlandók 
készséggel elfogadni mindazt, ami hozzátartozik a 
szentté-váláshoz, és nem vagyunk hajlandók rálépni a 
keskeny ösvényre, mely a szentséghez vezet. Erős 
akaratra, határozott akaratra van szükség, melyet a 
nehézségek meg nem törnek s az akadályok el nem 
téríten ek. Megmásíthatatlan elhatározásra van szükség, 
hogy szentekké leszünk, s nem logunk ingadozni vagy 
eltérni, ha az út hosszúnak, nehéznek vagy szűknek 
látszik is. Nagy szívre, bátor szívre van szükség, hogy 
szentté lehessünk s legyőzhessük legveszedelmesebb 
ellenségünket, az önszeretetet." (1905. nov. 20.) 

.. Még egy dolog hiányzik neked." (Luk. 18, 22.) 
Sok lélekre szeretettel tekint Jézus, e lelkek drágák 
Szívének, mert sok áldozatot hoztak érte. De még 
többet akar tőlük, egy utolsó áldozatot kíván: a le
mondást egy vonzódásról, titkos ragaszkodásról, hogy 
életük így tökéletes égő áldozattá váljék. Hány lélek 
hallja a halk hangot: .. Még egy dolog hiányzik neked!" 
Még egy nagylelkü erőfeszítés, hogy az önszeretetnek 
már majdnem megoldott kötelékeit egészen elszakít
sad! - De nem hallgatnak reá. Föláldozták a szabad
ságot, otthont és családot, - megvetették e világ 
örömeit és szórakozásait, - láradság nélküli, kényel
mes élet helyett Krisztus szegénységét választották; 
de ragaszkodnak még valami kicsi érzéki kielégülés
hez s nem hallgatnak a szent Szív ligyelmeztetéseire." 
(1905. nov. 3.) 

.. A szentség lsten szeretetében áll, s e szeretet 
ára a szenvedés. lsten tövis-sövényt ültetett szereteté
nek kincses kamrája köré. Aki azon keresztül utat akar 
magának törni, annak nem szabad megijednie, ha érzi 
a tövisek lelkéig ható szúrását. Mily sokan vissza
lordulnak egy-két lépés után, - és így sohase jutnak 
el Jézushoz." 

"Az emberi természet mindíg nehéznek érezte ön
maga megleszítését. A nagy szentek is tapasztalták ezt 
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és ők is visszariadtak tőle. Szegény, gyenge emberi 
természetünk mindíg ezt kiáltja: .. Szállj le a kereszt
rő!", - s az ördög, természetesen, szívesen lerángat 
onnan, ha engedjük. Kísértést jelent mások könnyebb 
élete is, - mert az a természetet jobban vonzza." 

"úgy látszik, nyugtalanítja, hogy nem tudja sze
retni Istent, mikor megpróbáltatások érik és minden 
elsötétedik. De hiszen éppen ez az az idő, amikor leg
jobban szereti őt, s legszebben bizonyítja iránta való 
szeretetét. Ha a vigasztalanság és lelki szárazság álla
potában kényszeríti magát arra, hogy a szeretet, vagy 
önlelajánlás szavait vegye ajkaira, bár e mellett semmit 
sem érez: olyan áldozati adomány ez, melynek nagy 
az értéke lsten szemében s mely rendkívül tetszik a 
legszentebb Szívnek. A szeretetnek száraz aktusa az 
igazi szeretet-aktus, mert abban minden Jézusé és 
semmi sem saját énünké. Mint a valódi aratás idejét 
köszöntse tehát a sötétség nehéz napjait." (1912. dec.) 

"Teljesen megértem nehéz helyzetét és a szen
vedést, melyet az a nővér okoz, kiről beszél, - még 
pedig bizonyosan hiszem, hogy szándéktalanul . . . 
Tegye hát egészen magáévá azt az alapelvet, hogy 
minden, ami történik, egyenesen lsten kezéből jön, -
s akkor megtalálta annak a mélységes békének titkát, 
melyet semmi sem zavarhat meg. Tekintse a nővért 
vésőnek a mindenható Mester kezében. éj tudja, hogy 
melyik szerszám használata a legcélravezetőbb, s 
nekünk nincs egyéb tennivalónk, mint hagyni, hogy 
használja úgy, ahogy neki tetszik. Ne várja azonban, 
hogy a szegény, gyenge emberi természet zúgolódás 
nélkül veti alá magát az ütéseknek. De - ha határo
zottan akarjuk, - el tudjuk ezt annyira nyomni, hogy 
végtére nagy, benső öröm lorrásává lesz, ami előbb 
szenvedést és könnyeket okozott: csak lel kell ismer
nünk, hogy az ilyesmi milyen hatalmasan előmozdítja 
lelki haladásunkat. Gondolkozás nélkül tanácsolom 
tehát, hogy ne kísérelje meg áthelyeztetését, ha csak 
nem olyan házba, ahol k é t kellemetlen nővért talál 
egy helyett. Lehet, hogy ez egy kicsit hősiesen hangzik, 
de ... nincs nagyobb boldogság, mint Jézus szere
tetéért keresni és átölelni mindent, ami k e m é n y." 
(1914. júl.) 

"El ne lelejtse, hogy az ördög rossz lelkiatya: az 
ő látszólag jó sugallatait mindíg löl logja ismerni 
arról, hogy zavart okoznak lelkében. Az Úr sohase 
ösztönözné olyan ösvény elhagyására, mely közelebb 
vezeti éjhozzá, s nem ijesztené jövőbeli elviselhetetlen 
megpróbáltatások kilátásaival. Ha e megpróbáltatások 
valóban megjönnének, megjön velük majd a kegyelem 
is, mely örömmel logja önt eit ölten i minden szoron
gattatásában." (1913. júl.) 

"lsten azt akarja, hogy k é s z s é g e s e n szenved
jen. Sokan löllázádnak és küzdenek az ellen, amivel 
lsten őket megajándékozza; sokan viszont azzal a meg
adással veszik löl keresztjüket, mely e szavakkal 
lejezhető ki: "minthogy nem lehet máskép"; - és 
csak kevesen tekintik az ilyesmit lsten kegyelmi aján
dékának, s csókoliák meg a kezel, mely veri őket." 
(1912.) 
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Requiem. 

A legszebb megemlékezés halottainkról a requiem, 
a mise. Isten irgalmának ajánljuk benne öket és 
egyúttal irántuk való szeretetünket, gondoskodásun
kat nemcsak a mise szövegébe, hanem magába a mise
áldozatba önt jük. Itt is, mint mindenben, a lelkület 
az, melyet a magunk részéröl hozzá kell adnunk, hogy 
az. egyház remek szertartásai, szentségei és imád
ságai a maguk teljességében kifejtsék hatásukat. 

Mondhatni, teljes akkordokkal kezdi meg az 
Egyház a gyászmise szertartásait e szavakkal: Requiem 
aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat 
eis. Adj, Uram, nekik örök nyugodalmat és az örök 
világosság fényeskedjék nekik. E szavaktól kapta nevét 
maga a gyászmise is. a "requiem". 

Mily nyugalomról s mily világosságról szólnak e 
szavak? A sír nyugalmáról? Nem. Ez a nyugalom 
úgyis az övék, drága halottaink é; ezt fölösleges nekik 
kívánnunk, ezért fölösleges imádkoznunk. Igy ök 
valamennyien nyugosznak, azok is, akik már boldogok 
az égben és azok is, akik még szenvednek a tisztító
helyen. Ez a halál nyugalma. De nem erröl van szó, 
hanem a lélek nyugalmáról. 

Mikor nyugtalan a lélek? Ha nagyon szeret és 
ha nagyon vágyódik valami után. - Nyugtalan a 
szülö, ha gyermeke a távolban van; nyugtalan a 
gyermek, ha szüleit veszélyben véli; nyugtalan a vö
legény, nyugtalan a menyasszony, ha nem tudnak egy
másról, ha talán az egyik távol van a hardéren, a 
fogságban, ha szomorú kétség szállja meg lelküket, 
vajjon viszontlátják, megtalálják-e egymást. - Nyug
talan az, aki nagy öröm vagy nagy nyereség elött áll, 
de akadályokat lát és fél, hogy talán örömének, a 
várt nagy nyereségnek elérésében megakadályozzák. 
- Nyugtalan, akit lelkiismerete gyötör, hogy jótevőjét, 
szülőj ét, jegyesét, Istenét megbántotta, szeretetére 
érdemetlenné tette magát. 

Ilyen a lélek is a halál után, ha nem egészen 
tiszta. A nép hite "hazajáró lélek" -nek nevezi az ilyen, 
a szeretettöl és vágytól nyugtalan lelket. Szeret, 
repes, de gátat vet, hogy szeretetének tárgyába, 
Istenbe repülhessen, saját tisztátalan állapota szé
gyennel borítja, szemrehányással illeti, fájdalommal 
tölti el, azért nyugtalan, segítség után néz, "hazajár". 
Nagy tisztulásra van még szüksége, míg Istenhez el
juthat, a földi élet nem volt elég neki erre, mert 
elmulasztotta az alkalmakat s így nyugtalan addig, 
amíg nincs Istennél: "Magadnak teremtettél minket, 
Uram és nyugtalan a mi szívünk, míg benned el nem 
pihen" (Szent Agoston). Ezt a nyugalmat kívánjuk 
a mi drága halottaink nak, ezért imádkozunk, könyör
günk; kívánjuk a lelki megtisztulás után a megpihe
nést a földi fáradalmaktól, kísértésektöl és szenvedé
sektöl a mennyei boldogság örök nyugodalmában. 

Milyen világosságot kívánunk nekik? Hogy talán 
ismét meglássák a földi napot? Ez a nap számukra 
mindenkorra leáldozott, vagyis inkább az ö földi szemük 
fénye kialudt, szemük lezáródott e világ számára, 
hogy lelkük szeme más világosság, más nap számára 
megnyíljék. Ezt a világosságot kívánjuk nekik. Maguk 
sem akarnák újból látni a földi napot, és ez nem is 
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volna jó számukra. Lelkük az égi Világosság felé tör, 
az igazság Napját keresi, és ez a világosság, ez az 
igazság az Isten: "Hogy boldog szemmel tekinthess 
bele az Igazság legvilágosabb fényességébe", ezért 
imádkozik az egyház a haldokló ágyánál. A világosság 
az élet, az öröm és a béke feltétele; ahol nincs világos
ság, ott hideg minden, ott kihal az öröm, és a bús
komorság uralkodik. Isten a lélek öröme és békéje: 
"Ö, örökkévalóság ragyogó napja, melyet az éj soha 
homályba nem borít, hanem az örök igazság sugarai
val szüntelen megvilágít; nap, mely mindenkor örven
detes, mindíg barátságos, melynek boldogsága soha· 
sem fordul ellenkezőre'" (Kr. köv. 3, 48.) 

Következik a szentlecke és az evangélium. Négy
féle gyászmisét ismer az egyház: halottak napján, 
temetés napján, évforduló napján, tetszés-szerinti 
napon. E szerint változnak a szentlecke és az evan
gélium, egészen a nap hangulatához mérten meg
választva. - Halottak napján a feltámadás nagy 
gyözelmét a halál fölött állítja lelkünk elé az egyház 
Szent Pál levelében a Korintusiakhoz: "Halál, hol a 
te győzedelmed? Halál, hol a te fulánkod?" (Kor. l, 
15. 55.) Az evangélium pedig Jézus szentséges sza
vait idézi: "Eljön az óra, midön a halottak meghallják 
az Isten Fia szavát, és akik hallották, élni fognak" 
(János 5,25.). - A temetés napján figyelmeztet, hogy 
ne úgy érezzünk, mint a pogányok, akiknek nincs 
reményük: "Ne bánkódjatok, mint a többiek, kiknek 
nincs reménységük. Mert, amik ép hitünk szerint Jézus 
meghalt és feltámadt, épúgy fogja az Isten azokat is 
elévezetni vele együtt, akik elaludtak Jézusban" 
(1. Tessz. 4, 12-13.). És Jézus szavaival vigasztal, 
melyeket ez Mártához intézett: "Fel fog támadni test
véred. - Én vagyok a feltámadás és az élet; aki én
bennem hiszen, még ha meg is hal, élni fog" (Jn. ll, 
23-25.). - Évfordulókon int minket, hogy üdvös 
dolog a halottakért imádkozni, és hogy Jézus nem 
veti el a lelket, míg irgalomért könyörögve hozzá 
járul. "Szent és üdvösséges a halottakért imádkozni, 
hogya bünöktöl feloldassanak." (2. Mk. 12, 46.) "Min
den, amit nekem ád az Atya, énhozzám jön, és aki 
hozzám jön, bizonyára nem dobom ki." (Jn. 6, 37.) 
Mivel a lélek maga már nem tud üdvösséges módon 
magáért könyörögni, azért másoknak kell ezt érte 
megtenni ; azért üdvösséges dolog imádkozni az el
hunytakért. - A rendes gyászmisében egészen meg
felelően a mindennapi kötelességteljesítés gondolatá
nak, boldognak nevezi az egyház a Jelenések könyvé
nek írójával a holtakat, kiket a jócselekedetek remek 
kísérete követ bevonulásukkor az örökkévalóság 
kapuján át. Mint király vonul be a lélek birodalmába, 
és cselekedetei díszes kíséretként követik öt: "Boldo
gok a holtak, akik az Úrban halnak meg . . ., mert 
cselekedeteik követik őket'" (Jel. 14, 13.) Ennek a 
dicsőséges bevonulásnak egyik záloga Krisztus testé
nek vétele, a mindennapi lelki kenyér. Boldog, aki 
naponként részesült ebben az eledelben, mely a hal
hatatlanság csíráját ülteti a lélekbe: "Aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, annak örök élete 
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vagyon; és én feltámaszt om őt az utolsó napon." (Jn. 
6, 55.) 

Agyászmisének legdrámaibb része a Dies irae, 
melyet a kar a szentlecke és az evangélium közt éne
kel. A nagy világítéletet állítja lelkünk elé: az elő
készületet, a halottak feltámadását, a bírót. Majd a 
lélek könyörgését hallatja megrendítő szavakban. 
Mintha csak engem hurcolnának az ítéletre, úgy 
állítja lelkem elé a nagy ítélet napját a szent költő. 
Mit fogok akkor mondani? mit fogok tenni? Csak 
könyörögni tudok. A legmeghatóbb motívumokat 
adja a lélek szájába, hogy Isten irgalmát magára 
vonja: Isten az irgalom forrása; a lélek üdvözülése az 
ő földi életének, fáradalmainak és halálának célja; 
földi életében oly könyörületes volt a bűnösök iránt: 

Kegyes Jézus, kérlek téged, 
Értem álltál emberséget, 
Ne adj érnem gonosz véget. 

Munkád, könnyed értem vesztek, 
Annyi kínod, szent kereszted, 
Ne maradjon céljavesztett. 

Magdolnához lehajoltál, 
A latorhoz kegyes voltál, 
Énbelém is reményt oltál. 

Már itt, de még inkább az offertoriumnál úgy 
látszik, mintha a lélek könyörgése a halál után még 
eredménnyel járna Isten előtt, vagy ami imánk még 
meg tudná őt szabadítani a kárhozat tüzétől: "Szaba
dítsd meg minden megholt hívő lelkét a pokol bünte
tésétől és a mélység tömlöcétől; szabadítsd meg őket 
az oroszlán torkától, hogy el ne nyelje őket az alvilág, 
és le ne zuhanjanak a sötétségbe." De ez csak drámai 
megjelenítése a halál pillanatának, amikor a bánat és 
könyörgés még üdvösséges. Azonkívül Isten előrelátá
sában azok az imádságok is számítanak, melyeket 
kedveseink halála után értük végzünk, és ezek előre
látásában Isten a halál pillanatában bőségesebb ke-
gyelmet juttat esetleg nekik. . 

Legszebb és legvigasztalóbb része agyászmisének 
a gyönyörű halotti prefáció. "Akiben számunkra a 
boldog feltámadás reménysége felragyogott", mondja 
oly szépen Jézusról ez a magasztos ének. Itt látjuk, 
hogy mi nekünk Krisztus. Ha Krisztus feltámadt, mi 
is fel fogunk támadni (1. Kor. 15.). "Feltámadt Krisztus, 
az én reménységem" íhúsv. sequentia). Elszomorító 
a halál bizonyossága, de megvigasztal a halhatatlanság 
ígérete. És oly szépen hozzáfűzi a prefáció: "mert 
híveid élete csak megváltozik, de el nem enyészik, 
és e földi élet szállásának porráválása után örök 
hajlék vár ránk az égben". 

Erre bemutatja a pap az áldozatot. A végén 
pedig ugyanúgy, amint a mise kezdetén mondotta, az 
örök fény és az örök béke és nyugalom kérésével 
zárja be könyörgését, és egybefoglalva minden indító
okot, mely Istent könyörületre indíthatja, e szóval 
fejezi be imádságát: .,mert kegyes vagy". Nem a lélek 
érdemeire, nem vezekléseire, nem erényeire hivatkozik. 
Mindennél többet ér: "mert kegyes vagy". 

Ahítattal vegyünk részt minden gyászmisén, mon
dassunk szívesen gyászmisét kedves halottainkért és 
biztosítsunk a magunk számára is inkább miséket, 
mint hervadó koszorúkat, vagy drága sírboltot; mert 
a test elporlad, de a lélek tovább él, és esetleg szen
ved, és segítségért könyörög. 
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PENTATLON ÉS LELKIÉLET. 
lAlA: SCHMIEDT BÉLA DA. 

A SZÁl. 

A palotán is és a kunyhón is az ajtót keresi az 
ember, mert az ajtón keresztül zajlik az élet. S bár 
az ajtó többnyire nyitva van, néha be is zárják azt. 
Bezárják: amott aranykulccsal, a kunyhón fakilincs
csel, mert az élet egészséges menete azt kívánja, hogy 
néha zárva legyen az ajtó és nem tárva-nyitva. 

A száj is ajtó! Ajtó az emberen! A királyon is és 
a kolduson isI S ezt az ajtót szintén kezelni kell! 
Kezelni kell az aszkézis ama titkos kulcsával, 
amelyre a Szentíró utal, amikor leszögezi a mindenki 
számára megdöbbentő figyelmeztetést: "A száj által 
jöhet halál is és élet is." (Péld. 1.9, 21.) . 

Aki azt akarja, hogy szája az Eletnek legyen az 
ajtóküszöbje és nem a halálnak, az tanulja meg azt, 
hogy van idő, amikor nem beszélni, hanem hall
gatni kell, mert aki sok szót szaporit, az nagyon 
hamar és nagyon könnyen megsérti a - lelkét! 

Semmivel sem vétkezünk annyit az öt érzékszerv 
közül, mint éppen a szánkkal. Ezt igazolja Szalézi 
Szent Ferenc is, mikor azt mondja: aki a nyelv bŰDeit 
bes~ünteti, az a bűnök egyharmadának vet véget. 

. Feket teszek tehát a számra! Féket, hogy az igaz
sagnak legyek a predikátora és a jóságnak legyek 
a rózsásarcú kürtöse, nem pedig a romlás és rontás 
Szelleme, aminthogy a romlást és rontást szolgálják 
a száj ukra vigyázni nem tudó következő rosszhirű, 
félelmes egyéniség ek. 

A rágalmazó. Az utcák szinte hangosak a szere
tetlenség kopogásaitól, mert o!zren és ezren járnak 
városokban és falvakban egyaránt az ellenséges
kedés patkó s bakancsában. Ezek között a bakancsos 
alakok között elől járnak a rágalmazók. 
Rágalmaz~.k hazug hibákat terjesztenek ember

társaikról. Ok tehát kétszeres bűnt követnek el: 
hazudnak és becsületben gázolnak. A rágalmazó 
olyasmit állít felebarátjáról, ami nem történt ugyan 
meg, csak szeretné, ha megtörtént volna. A rágal
mazók tehát költök, a feketelelküség költői. 

A rágalmazó meszelővel jár. Ezzel mocskol és 
ezzel mázol. Bemázolja a becstelenség ábráival a 
legtisztább cella és a legbékésebb hálószoba bolto
zatát. Bekenné a rágalom meszelőjével talán a kék 
eget is, ha elérné. 

Szerencsénkre a rágalmazók nem nőnek az égig ... 
,,~enk~ sem ~~radhat. ~ejtve - mondja a Bölcseség 
konyvenek Iro)a -, kl Igaztalant be szel. Nem kerűU 
el őt a büntető il!azság, mert az istentelennek számot 
kell adni a fondorlataiért és beszédei híre eljut az 
Istenhez, hogy gonoszságaí elvegyék büntetésüket." 

Legyünk tehát igaz lelkek, mert a hazug titkok 
napvilágra törnek. Ne a rágalmak fekete, komisz 
kenyerét süssük a kemencénkben, hanem az igaz
mondás fehér kalács át. 

A hízelgő. Nemcsak a rágalmazó gyilkolja az 
Igazságot, hanem a hizelgő is. A különbség csak az, 
hogy az előbbi rablógyilkos, míg a hízelgő közönsé
ges gyilkos. 
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"Kerüld az embert, ha szavát édesre fordítja, 
- mondja a Példabeszédek könyve, - ne híggy 
neki, mert hét aljasság van szívében. Gyülöletét 
ravaszul rejtegeti. Az okos ember éppenúgy távol
tartja magától a hízelgőt, mint a támadót." 

Ne ülj fel a bókok bárányfelbőíre. Az okos ember 
nem épít sem a fellegekre, de a hízelgés síma homok
köveire sem. Erre csak az esztelen rak falakat és lég
-várakat, melyek aztán az első léghuzatra összeomlanak. 

Ne hízelegj I Mert a tömjén csak Istennek áldozat, 
embernek ellenben méreg. Jól jegyezd meg, hogya 
feUu~alkodottak büne a hízelgők lelkét is árnyé
koljal Isten nemcsak a pünkösdi királyokat detroni
zálja, hanem azok udvaroncait is. 

Ne tapsolj tehát, ha ásít a Bálványod. Ne koronázz 
királlyá koldus-alakot. Ne dícsérj és ne cirógass élő 
embert. Csak a halottakkal szemben vagyunk biz
tosak, mert azok már nem mosolyoghatnak felénk 
és nem hazudtolhat ják meg többé életüknek agyon
tapsolt és kihírelt oldalait. 

A besúgó. A száj bünösei között foglalkoznunk 
kell a besúgóval is. A besúgó fésüt hord a kezében. 
Ezzel fésülgeti állandóan a világot ... de balkezé
vel közben borzol ... 
. A besúgó akkor érkezik, amikor te már elmentél. 

Távozásunk után érkezik a szelídképü, halkszaw, 
kesztyüs alak. Gumikesztyüvel dolgozik, hogy ki ne 
nyomozhassák. Egy szóval, egy szál gyy.fával halomra 
.gyujtja a barátságok várkastélyát. O utána csak 
romok maradnak és üszkös falak. 

Szerepét éjtszaka játssza el. Kerüli a napfényt. A 
gapsugár elpusztítaná. Csak zárt ajtók mögött virul. 
O az az ördöngős diplomata, aki háborút szít a leg
jobb barátok és a legjobb családok között. Fecsegő 
szájával él! pokoli suttogásával össze-vissza gabalyít 
mindent. Orá gondolt Pascal, amikor azt mondja: 
Ha tudnák az emberek, hogy egymásról mit mon
-danak, a világon nem akadna két jóbarát. 

Vigyázz azért a szádra, "ne mondják rólad, hogy 
besúgó vagYi ne essél nyelved tőrébe, hogy szégyent 
ne vallj I Mert a tolvaj ra szégyen jő és bünhödés és 
a kétnyelTŰre pedig csúfos megbélyegzés, abesúgóra 
pecJ.jg útálat, gyülölet és gyalázat". (Sírák 5,16-17.) 

Utálat . . . Gyűlölet ... Gyalázat ... 

A zúgolódó. A zúgolódó is a szájával vétkezík, bár 
elismerjük, hogy a zúgolódás forrása az elégedetlen 
szív. A száj azonban a szív kapuja. Ha ez zárva volna, 
a lárma nem hallatszana az utcára ... s nem botrán
koztatna másokat. 

Tanulhatnánk Musztafától,a hordártól.Mikor Musz-
tafa kész volt ájtatosságával, megszólitotta Páter Péter: 

- Hogy vagy, öreg Musztafa? 
- Beteg vagyok, hála IstennekI 
Ime, Musztafa szépséges válaszaI Ez a két mondat 

korunk legnagyobb szenzációja, mert hiszen ma 
mindenki dünnyög, míndenki morog. Nagyon sok az 
elégedetlen ember. 

Ezek számára Musztafa világszemlélete valóságos 
reveláció. Az ég felé mutató Musztafa nekünk is szól: 

Min,!len onnét felülről jön: Istentől. A betegség is tőle 
-va\ó. O tudja, miért küldi. Legyen áldott érte a neve. 

Esne zúgolódjunk-ágaskodjunk. Tanuljunk a tücsök
től: maradjunk abban a sorsban, ahova Isten helyezett. 
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Utuak 

A tücsök csendesen dalolgatott a füben. Meghall
ván a zengését a fülemüle, így szólt neki: 

;-:- Hiszen te is dalnok volnál, úgy látom, pajtás. 
~u:~t :!'agr. ~lya~ túlság?san szerény, hogy csak a 
suru fu .kozott t;lsz ~ meg hozzá gyalog is jársz? 
J~r fel. Idt; ho~zam, tnn~n dalod messzebb is hang
ZIk, maskent IS hangzIk... Az is valami hogy 
honnan énekel az emberI ' 

- Hiszen, ha szárnyam volna, mint neked - vág 
közbe a tücsök. ' 

- Mászni csak tudsz... I Azt hiszed mínden 
felülről éneklőt a szárnya emelte a magasba? 

A .tü~sök boldog v.olt és már-már szárnyakat érzett 
a vállan ..• de hírtelen észbekapott: NemI" S 
felszólt barátjának: " 

- Köszönöm pajtás a biztatást, de én már csak 
megmaradok füerdőm kedves csendjében - tücsök. 
nek. Mert úgy gondolom, hogy aki nekem dalt ren
delt, ha azt akarta volna, hogy ne a füben hanem 
a magasban énekeljek, akkor bizonyára szárnyakat 
is tudott volna adni . . . 

A tücsöknek igaza volt. 
Maradjunk csak annak és, olyannak, amilyennek 

Isten megteremtett minket. Es ha füben, sárban kell 
tengetnünk életünket, hát az se baj, mert a világ 
legboldogabb embere nem az, aki acigánynak paran
c~~l, .. h~nem az, aki megelégedetten ül kunyhója ajtó
kuszoben. 

Számoljuk és mérj ük tehát a szavainkat. De nem 
ám úgy, miként az egyszeri asszony aki a szom
szédból v,etődött haza s akit a bos~zú. férj fele
lősségre vont: 

- Hol voltál másfél óráig, te asszony? 
- A szomszédban voltam egy szóra. 
Csak egy szóral 
De ez az "egy szó" hosszú és széles, mint a Tisza 

folyása. Sárt és pusztulást hagyva maga után . . . 
Az élet azért olyan kusza és bonyolult, mert keve

sen imádkozzák a Zsoltárossal az örökszép szava
kat: Uraml nyísd meg ajkamat, hadd hírdesse szájam 
dicséretedet. Az emberek nemcsak .dum-dum löve
dékekkel gyilkolják egymást, hanem a szavak golyói
val is. Az emberek nem akarják megjegyezni a bölcs 
figyelmeztetést: Ne mondd el mindég, amit tudsz de 
tudd mindég, amit mondasz. ' 

"A balgák szája dőreséget bugyogtat." (péld. 15, 
2.) S a dőreségek patakocskái túlgyakoríak. Színte 
minden udvart körülfolydogál egy-egy vér- és szó
patak. Az ember színte ki sem mer mozdulni ottboná
ból, mert belelép egy-egy ilyen pletyka-csermely be, 
me ly kezdetben ugyan kicsiny, de míre a második 
határba ér, akkorára folyammá lészen. 

Az ígaz lelkek kerülik a felesleges fecsegése ket, 
mert eszükben hordozzák Pazzi szent Magdolna íntel
mét: Lehetőleg keveset beszéljünk az embertársaink
ról, mert dicsérettel kezdjük ugyan, de rendese n 
megszólással végezzük. Felebarátunk olyan, mint az 
üveg: könnyen eltörik, ha nagyon gyakran a kezünkbe 
vesszük ... Ne nyúljunk tehát inkább hozzájuk. 

A száj törvényét egyébként Móra Ferenc adja a 
lp.gsikeresebben, mikor azt ajánlja: Szeresd a halk 
beszédet. Tudod, hogy amikor mindenki lármázik, 
akkor a csöndes hangú beszéd hallatszik a - leg
jobban . 



Utunk 3. szám. 1935. 

ÉLET - ÉS LÉLEKSTILUSOK. 

III. Patikamérleg. - Nagylelkűség. 

A) A gyógyszerészek mérlege nagyon finom és 
pontos műszer. Kell is, hogy ilyen legyen, hiszen 
a grammok tized és századrésze in emberéletek 
múlhatnak. A patikusnak pedig a leglelkiismere
tesebben vigyáznia kell, hogyagyógyszerből (eset
leg méregből) ne adjon semmivel sem többet, mint 
amennyit a recept előír. Pedánsak is a mérleg 
kezelésében - és náluk ez a grammok század
részére menő pedantéria: erény, sőt kötelesség. 

De, ami erény egy patikusnál és elengedhetetlen 
követelmény egy patikamérlegnél, az lehet bűn, 
hiba, önző kislelkűség, számító kereskedő-szellem 
annál a lélektípusnál, akiket patikamérleg-Ielkűek
nek nevezhetnénk. 

Ennek a lélekstílusnak alapvonása a rideg, önző 
számítás, a "do, ut des" elvének olyanforma alkal
mazása, hogy az Isten mérlegserpenyőjébe csak 
annyit, de épen csak annyit adok jócselekedeteim
ből, hogy valahogyan le ne bíllenjen a kárhozat
serpenyőm. Ezért az Istennel és a világgal és ennek 
örömei vel való visLOnyát is, a régi magyar köz· 
mondás szerint rendezi be, hogy "a kecske is jól
lakjék, meg a káposzta is megmaradjon. " Vagyis 
csak arra az egyre vigyáz, hogy halálos bűnt el ne 
kövessen, de amúgy örökké a még bocsánatos bűn, 
- de ha még egy lépést tenne, - a már halálos 
bűn borotvaélén tánco!. Szemléltetően fejezte ki 
magát ennek a típusnak egy képviselője, mikor 
szemére vetették ezt a borotvaél-táncot: Hagyja
nak engem békében, nekem csak az a fontos, 
hogy az egyik lábamat valahogyan betehessem a 
purgatórium egy talpalatnyi helyére, a másik lába
mat majd csak utána húzom valahogyan. 

Ha rajtam állna, ezeket az embereket elkűlde
ném - ha ugyan valaki elfogadná - erkölcstan 
és jogtanároknak, mert ezek aztán tisztában van
nak a morálissal és azzal, hogy mihez van még 
joguk. Ezt tudják is, sőt dicsekszenek is azzal, 
hogy nekik a kisujjukban van, hogy meddig szabad 
menniök, hogy még ne legyen halálos bűn. De 
nem is csodálom ezt a dicsekvésűket, hiszen ön
magukat kell először meggyőzni arról, hogy tudásuk 
biztos és eljárásuk helyes és jogos, mert ez a lélek
stílusuk alaptónusa. Hogy aztán közben igen köny
nye n lazalelkiismeretűek lesznek és maguk számára 
kitolják és önkényesen magyarázzák a bocsánatos 
és halálos bűn közötti határt, azt nem is próbál
nám nekik megmagyarázni, mert akkor mindjárt 
rigorózus, szőrszálhasogaló skrupulózus lennék a 
szemükben. 

IRTA: DR. SZIVÓS DONÁTH O. S. B. 

Azt természetesen szintén nem akarja megérteni és 
elfogadni, hogy ezzel az eljárásával veszélyes játé
kot űz, mert nem akarja tudomásul venni a Szent
írás figyelmeztetését: Aki a kicsiny dolgokat 
(bocsánatos bűnöket) megvetí, lassankint majd 
elbukik (nagyobbakban is). Van annyira vakmerő, 
hogy bízzék a maga erejében és tudásában és· 
remélje, hogy az Isten, akivel ő ilyen kalmár 
módon jár el, az majd vele szemben folytonosan 
nagylelkű lesz. 

Ki csodálkoznék ezek után, hogy az ilyen lélek
stílusú egyén, nem félve a botrány tól, nyugodtan 
eszik pénteken jól megtöpörtőzött túróscsuszát és 
pogácsát, hisz előtte az a "kis" töpörtő "csak 
fűszer". Vagy hogy művésze a grammozásnak a 
pénteki húsevésnél és a jejuniumos napon a hárolIl:
szori evés, de egyszeri jóllakással kapcsolatban. Q. 
nyugodtan késik el - sokszor egy kis lustálkodás 
miatt .- a szentmiséről, hisz pontosan tudja, hogy 
mikor kell ott lennie, hogy még érvényes misét 
hallgathasson. Ugyancsak nyugodtan reszkírozza 
meg az egyik szemét vagy az egyik fülét, olyan 
dolgok nézésére és hallgatására, melyeknél mások 
már elpirulnak. A szekszuális dolgokkal kapcsolat
ban pedig valóságos égö fáklyákat dobáló zsonglőr, 
ki csak arra vigyáz, hogy az égő fáklyák nagyon 
meg ne égessék a kezét, - akarom mondani: a 
lelkét. Sőt ezen a téren is annyira vakmerő, hogy 
lesajnálja azokat, akik jobban félnek az égető fák
lyától, mint ő és kimondja rájuk az ítéletét, hogy 
az ilyenek csak farizeus módon félénk, prűd 
emberek. Innét magyarázható "merész" tekintete,. 
"szabadszájú" viccei, lanyha kűzdése a kísértések 
ellen, "merész viselkedése" másokkal szemben, a 
"nekem nem árt"-olvasmányai, a "természetes 
dolgok nem rútak"-elvének egyéni alkalmazása és 
magyarázata stb. Ha pedig a lelke bedresszírozott· 
sága ellenére is nyugtalankodni merne, megnyug
tatja magát ezzel: Nem lehetett halálos bűn, hiszen 
nem volt teljes beleegyezés - és játszik nyugod
tan tovább a tűzze!. 

De zsonglőr a pletykázásban és rágalmazásban 
is. Nem állít semmit teljes határozottságga!. Egész 
szótára és művészi beszédfordulatai vannak arra, 
hogy egyénileg mentesítse a lelkiismeretét a halá
los bün alól, de nem gondol arra, hogy még ezek
kel a lelkiismeretnyugtató zsonglőrködésekkel is 
emberbecsűleteket rabol és gyilkol a szalónok 
intim sarkában. Es utána nyugodtan meggyónja, 
hogy bántotta más becsületét, de nem súlyosan, 
hisz "közismert dolgokról volt szó" , vagy: "én. 
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magam se mondtam, hogy meg vagyok győződve 
a dologról, hiszen én magam is csak úgy hallot
tam." És utána az "érdekes társalgó" elismerésért 
tovább is emberbecsületeket áldoz föl, természete
sen féltékenye n vigyázva, hogy egyénileg (subiective) 
halálos bün ne legyen belőle. 

Művésze továbbá a felmentések (dispenzációk) 
kihasználásának - és kizsákmányolásának. Milyen 
enyhe kis betegség elég ennek ahhoz, hogy men
tesítse magát a vasárnapi szentmise, zsolozsma, a 
kötelezö ájtatossági gyakorlatok alól. Milyen kis 
távolság vagy idöjárási zavar elégséges ok ennek 
arra, hogy nyáron a fürdöhelyen ne hallgas~on 
szentmisét. Milyen könnyen és csekély ok miatt 
kér ez dispenzációt a hosszú nagybőjt tartamára. 
Milyen nyugodtan kivonja ez magát a kötelező 
munka és puntos kötelességteljesítés alól ezen elv 
alapján: Az Isten nem kívánja tölem, hogy agyon
dolgozzam magamat. Azt hiszem, hogy ez a típus 
még a tízparancsolat és ötparancsolat megtartása 
alól is hamar dispenzációt kérne magától az Isten
töl - ha halálos bün nélkül megtehetné - csak 
azon elv alapján, hogy neki nehezére esik azok
nak a parancsoknak a megtartása. Természetes 
aztán, hogy az ilyen egyén az elöljárót és. gyónt~
tót csak dispenzáció adó automatának tekmh, aki
nek csak az a hivatása, hogy a halálos büntöl 
mentesítse felmentéseivel ezeket a dispenzációra 
szorulókat. - Szegény elöljárók - szegény gyón
tatók! 

Mivel azonban ezzel a lelkülettel velejár, hogy 
kicsinye s ked ök és hogyanagylelkűséget felesleges 
túlzásnak gondolják - ezért olyan dolgokra, 
melyekre nincsenek kötelezve halálos bűn terhe 
alatt, szóval áldozatra. szeretetböl fakadó áldozatos
ságra nem kaphatók. De ez természetes is, hiszen 
ehhez az áldozatossághoz adakozó, nagylelkű szere
tet kellene, de ez meg nem fér össze az ö kalmár 
lelkületével. Sőt: figyeljük meg, milyen fölényes 
lesajnálással intézi el azokat az embereket, sőt 
még szenteket is, kik szerették és szeretik annyira 
az Istent, hogy a kötelező parancsteljesítésen kívül 
valami szeretetből fakadó pluszt is adnak az Isten
nek. Ha ezeket említi nekik valaki, mindjárt készek 
azzal a sokat kihasznált elvvel, hogy az ilyeneket 
legfeljebb csodálni lehet, de követni nem kell. 

Természetes ezek után, hogy az ilyen lélekstílusú 
embernek öröme, igazi lelki öröme nincs a lelki
életében. A folytonos, be nem vallott aggódás és 
félelem, amivel ez a borotvaélen való táncolás 
együtt jár; az Istennel való rideg, üzleties elbánás, 
mely csak szatócs örömöket adhat; a lelki üres
ségre való rádöbbenés, melyet a lelki csend őszinte 
pillanataiban ő sem kerülhet. el - megfosztják az 
igazi, nemes lelki örömtől. Es ha nem vigyáz s 
ha egy-egy ilyen lelki sivárságra való rádöbbenés 
nem rázza fel, féljen a legrosszabbtól: az öröm
telen lelki sivárságra jöhet a lelki cinizmus, mely 
már azzal sem törődik, hogy annyi jót tegyen az 
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Utunk 

Isten mérlegére, amely megmenti őt a kárhozattól. 
Még csak egy kérdést: Igy gondolta ezt az Isten? 

Ez Krisztus lélekstílusa ? - Nem, ez túlságosan is 
emberi élet- és lélekstílus! 

B) A ma embere nem szereti, ha előtte a nagy
lelkűséget emlegetik. Természetes is ez, hisz annyi 
közöttünk az előbb megrajzolt szatócs-lélek. 

De azért is irtózik ettől a nagylelkűségtől, mert 
félreérti a lelkiélet szempontjából vett nagylelküsé
get. Azt gondolja ugyanis, hogy az Istennel 
szemben nagylelkűnek lenni annyit jelent, hogy 
emberfeletti áldozatokat hozni, az életemet áldo
zatul dobni Isten oltárára, mindenről lemondani, 
szóval hösnek lenni. Már pedig a ma embere 
semmitől sem irtózik annyira, mint a hőssé levés
től. Ezt a kitüntetést "nagylelkűen" a néhány, 
szerinte "excentrikus" szentnek engedi át. 

Pedig a nagylelkű élet- és lélekstílus éppen nem 
ez. Legalább is a mi szempontunk szerint nem. 
Mert akkor nem lehetne általánosítani, vagyis min
denkitől megkövetelni. 

Mi tehát akkor a lelkiélet szempontjából vett 
nagylelkűség? 

Általában: Teljes ellentéte a szatócs lelkületnek. 
Részletezve: 
1. A patikamérleg-lelkű ember csak arra vigyáz, 

hogy halálos bűnnel ne bántsa meg az Istent. A 
nagylelkű a bűn és bűn közötti különbségre vonat
kozólag Prohászka elvét tartja: A halálos és bocsá
natos bűn között azok számára, akik igazán szere
tik az Istent, csak fokozati különbség van. Az alap: 
Isten megbántása - közös. Képletesen: A halálos 
bűn lándzsa, mellyel átszúrom a szentséges Szívet, 
a bocsánatos bűn pedig tövis, mellyel át nem döföm 
ugyan, de szurkálom. A nagylelkű tehát nemcsak 
arra törekszik, hogy halálos bűnnel ne bántsa meg 
az Istent, hanem arra is, hogy bocsánatos bűnnel 
se, mert tudja, hogy minden bűn (a bocsánatos 
épúgy, mint a halálos) annak a jóságos Istennek a 
megbántása, akit ő szeret. Annak pedig, akit szeret, 
nem akar se lándzsa-, se tövis-szúrással fájdalmat 
okozni. 

És ezzel mindjárt mennyivel más szín t kap ennek 
a lélektípusnak a lelkiélete! Mennyivel máskép 
mérlegeli ez a bűnöket! Itt nem a patikus, itt a 
szeretet mérlegére teszik a bűnöket . . . 

2. A szatócs-lélek önző, rideg, kislelkű. Nem 
ismeri a szeretetből fakadó áldozatosságot. 

A nagylelkű, épen mivel ennek alélekstílusnak 
alapvonása a bókezűen adakozó szeretel. nem 
méricskéli, hogy mivel tartozik az Istennek, hanem 
túláradó szeretetében pazarlóan ad, sokszor többet 
is annál, amire a szoros kötelesség kötelezné. Ez 
az a szeretetből fakadó kis többlet, plusz, amely 
kiemeli a szatócsok sorából és boldoggá teszi. Ez 
a szeretetből fakadó plusz volt az, mely szenteket 
nevelt, szerzetesrendeket hívott életbe és annyi 
boldog lelki nagyságot termelt. 



Utunk 

Csak azt ne gondoljuk, hogy ez a szeretetből 
fakadó plusz valami emberfeletti, excentrikus, 
emberi erőinket meghaladó követelmény. Ha ez 
lenne, akkor nem tisztelhetnénk oltáraink on Kis 
Szent Terézzel együtt annyi más kedves szentet. 

A nagylelkű sem csodákat akar ezzel a szeretet
ből fakadó plusz-ával, hisz sokszor csak a szürke 
hétköznapjainak apró szeretetajándékaival örven
dezteti meg az Istent. Mosolyogva ad, még akkor 
is, ha nehéz; szívesen és boldogan akkor is, ha a 
szoros parancs nem kényszeríti rá. És épen mivel 
szeret, nem zsákmányolja ki a felmentéseket, hisz 
a szeretet nem keres kibúvó kat. 

Ezért tud korán felkelni az édesanya, hogy 
vasárnapi misét hallgathasson, pedig a gyermekek 
és a házi munka talán felmentené a kötelezettség 
alól. Ezért nem reflektál az orvostól oly könnyen 
követelt böjti felmentésre az, akit a fizikai, vagy 
szellemi munka, vagy a nem túlságosan komoly 
betegség talán felmentene. Ezért lesz imádság és 
istentisztelet a közönséges, lármás napi munka is 
annak, aki nem ér rá hosszasabban templomban 
imádkozni. Ezért tud a szegény a kevésből is adni 
annak, akinek még kevesebbje van. Ezért nem 
elég ennek a gyóntatótól feladott néhány Miatyán
kos penitencia. Ezért tud jó lélekkel megbocsátani 
másnak, ezért tud elnéző lenni más hibájával szem
ben, mert nem azt keresi, hogy ki a bűnös, ki a 
megbántó. Ezért tudja meglopni az éjtszakát is, hogy 
néhány pillanatot abból is az Istennek adjon. Ezért 
tud egy fáradságos, kimerítő nap után is környeze
tének nem idegeskedő mormogója, hanem mosolygó, 
szelídlelkü napsugara lenni. Ezért tudja a meg
bántást oly könnyen elfelejteni. Ezért tud az embe
rek durva kíméletlensége mellett mosolygón el
menni. Ezért tud az Istenen keresztül mindenkit 
és mindent szeretni . . . 

3. A patikamérleg-lelkű ember lelkiélete sivár, 
örömtelen, aggódasokkal telt. 

A nggylelkűt ez az áldozatos adakozás boldoggá 
teszi. O igazán átéli azt az elvet, hogy nagyobb 
boldogság adni, mint kapni. A karácsonykor gyer
mekeit ajándékozó szülő is örül annyira, ha nem 
jobban, mint a megajándékozott gyermek. Az ő 
nagy boldogsága abban van, hogy ő folyton a 
betlehemi Kisdedet örvendeztetheti meg áldozatos 
lelkének apró plusz-aival. 

De még egy forrása van őrömének: 

Az a tudat, hogy ha ember volt is, ha az Isten 
mérlegkönyvében a bűnrovatba is bekerült - nem 
esik kétségbe, sőt bízik, mert tudja, hogy az Isten 
elfogadta azokat a szerető nagylelkűségből fakadt 
apró áldozatokat is . . . , 

A szatócs-lélek krajcároskodva számol -'-- a nagy
lelkű pazarló az áldozatosságban, mert a szeretet 
gazdaggá tette. 

3. szám. 1935. 

HALOTTAINK. 

Nem minden halottunk fekszik a temetőben. Úgy is 
mondhatndm: a legtöbb halottunk nem a temetőben 

nyugszik. SIrdomb és siremlék nélkül eltemetve porlad
nak azok: szivünkben. 

Ha alkonyi csendben megidézzük őket, végeláthatat
lan sorban elénk jönnek . 

• 
Gyermekévek üde kacagdsa, Jézuskát vdró szent öröm, 

rongyba bán, fakardon örvendő gazdagság, anyánk 
mesélő ajkdra tapadó naiv hit, miért nélküli engedelmes 
kis tettek, következményekkel nem számoló nyiltszlvűség, 
anyánk ölén pihenő nyugodt biztonság, könnyek fátyo
lán át mosolygó vigasztalódás, szepegve elnyert kéz
csókos bocsánat . . . hányszor visszakívánt boldog 
gyermekévek, meghalt szép emlékek .•. 

Gyermekded, bízó hit, mely hófehér karjával átölelt 
és lepkekönnyedséggel á/emelt örvényen, hegyszakadékon, 
rést nyitott az égen, és Istent mindig lállatta velünk. A 
jó Istent, kit mindenben láttunk és éreztünk, kit boldog, 
önfeledt szívvel szerettünk. Az imától pirosló arc, a 
bizalomtól melegen fénylő szem, a szerető örömtől 

dobogó szív . .. párnánkra hintett gonosztól ment6 
szenteltviz . .. a Szűzanya ölébe hajolt nyugodt álom . .. 
Nemszűnőn élednek, sír mélyére került drága szép 
emlékek . .. 

Oltárra vitt virág, lelkes ifjú álmok, meleg barátsá
gok, vidám, tiszta kacaj, kék égre felszálló boldogsággal 
telt dal. Nemes öszinteség, gyémántos becsület, önfel
áldozástól hevített szeretet, irtózás a bűntől, önérzetes 
hűség, önmagát feledő adakozó részvét, üde, hamvas 
rózsa, liliomfehérség ... szivsirba temetett, elhamvadt 
reménység . .. 

• 
Az alkonyi csendben egyre jönnek, jönnek ... jel

telen sirjukon bánatkönnyek égnek. Titokzatos csend
ben, amint körülfognak, könnyek szivárványán pana
szok íródnak: miért feküsznek sirban ?! miért is halot
tak?! ... A vágyunk nyúl értük, visszahivo kérdi: 
Szivtemetö fölé, reszketö reménnyel, fe/írható-e az: 
bizton feltámadnak, akik itt nyugosznak? 

S oda, hol még élnek, üzenetek futnak: Órködjetek 
ébren, nehogy meghalionok! 
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november 15. Utunk 

./I. lélekbdtorsdg egyetlen kérdése. 

Grant Simpson amerikqi táborno
kot, - ki az Egyesült Allamoknak 
elnöke is volt, - a vicksburgi csata 
után megkérdezték: 

- Hány halottja van? 
A tábornok válla t vont s csak 

ennyit mondott: 
- Nem szoktam megolvasni a 

halott jaimat ! . . . 
Nagyszerü mondás! H(}sök ajkára 

való. 
Azokéra illő, akik az önző érdekek 

sövényén túlnéznek és a feltornyozott 
emberi holttestek máglyái fölött is 
csak a nagy célt látják. Ezek azok 
a megcsodált bátrak, kikről HorácIUs 
énekli, hogy égszakadás-földindulás
ba(l is még csak a szemük se reb
ben, izmuk se rándul. Akik akaratuk 
acélos fegyelmében szembe mernek 
nézni még a halál szélvészével is. 
Akik a bátorlelküség erejével fellvel
nek azokra a szintekre, ahol a meg
győződésük diadalát üli. 

Mert csak a meggyőződés tudja 
elindltani az életet a naggyálevés 
pályáján. Meggyőződés a nagy tet
tek rúgója. Meggyőződés a nagy 
emberek ereje. Azoké, akik a saját 
lábukon járnak. f:fekik nem imponál 
emberi tekintet. Ok döngő lépésekkel 
járják a jellem útjait és sajnál ják 
azokat, kik mentegetődzve kapasz
kodnak a törpe kishifüség ama fertőző 
/londolatába: Hiszen mások is így 
tesznek! 

* 
A katolikus ember lelkiéletének az 

útja sem lehet más, mint az, amelyik 
a nagy nézőpontos elvek, irányitó 
meggyőződések gránit-kockáival van 
kikövezve. Neki szilárd elvek, szár
nyukkal egetsúroló meggyőződések 
kellenek. Mint a test egyenes tartá
sához kellenek a csontok. Mert a 
lélekbátorságnak élő szövetét az 
erkölcsi meggyőződések tartják fenn. 

Melyek ezek a szilárd meggyőző
dések? Azok, amelyek szent hitünk
nek nagy igazságaiból folynak. 

Ilyenek először azok, melyek meg
mutatják, hogy mi a katolikus 
embernek végcélja. Mert az életünk 
nem .csak pillanatnyi álom, két 
semmi közt való dínom-dánom" -
hanem egy mennybe függesztett n,agy 
célra törő viaskodás porondja. Es II 
célt nem én szabtam ki magamnak. 

Nem is a poéták költötték. A fantázia 
szivárványos nekillevülése sem találta 
ki. Hanem lsten tüzte ki elém. Még 
pedig nem kisebbet, mint önmagát. 
Tehát olyan a célom, melynek sem 
eredete, sem kielégítése nem a földről 
való. A gyönyörökkel és betegségekkel 
forgó élet közepén is tudnom , kell, 
hogy nemcsak föld van, hanem Eg is I 

A másik vezető, nagy meggyőző
désnek ez a jeligéje: Csak bűnt ne! 
Ez legyen minden vágyad. Ha ez 
sarkal, végigverekedheted magadat 
az életen, egész a menny kapujáig. 
Cselekedeteidet a Tízparancsolat füzze 
sorba. Ennek követeléseit hajtsd be 
magadon erővel. Ne nyiss utat befelé 
a lelkedbe a gonosznak. Ne tárj 
ajtót onnan kifelé a vágyaidnak. Az 
önmegtagadást állítsd oda kapuőrz(} 
alabárdosul. Uralkodjál a gonoszon, 
minden alkalmon és önmagadon. Ha 
a lélekmorzsoló szenvedéLyek torkod
nak ugranak, hogy megfojtsa nak, 
- küzdj Szent Pál Lelkes/lő szavára: 
nNe hagyd magadat meggy(}zetni a 
gonosztól.· (Róm. 12, 21.) 

A Lelkier(}sséghez szükséges elv 
még az akarat gyeplő jének kézben
tartása is. A siker mindíg az akarat
tól függ. Kemény próbák tüzében 
edzett akarattól. Nincs értelme a 
pillanatnyi nekibuzdulás szaLmaláng
jának. NapróL-napra tettre váló ko
moly akarat kell. OLyan, amelyik 
helyt tud állani a lególmosabb színű 
égbolt alatt is. Nagyszerű feladat 
van az ember akaratára bízva. A 
saját bOldogságának megmentése. 
De ez csak az lsten akaratávaL való 
megegyezésben sikerül. Isten akarja 
az ember boldogságát, ehhez segít
ségét is adja. De ez magában nem 
elég. Az ember akarata is kell ide. 
Mégpedig nem félig és habozva, 
hanem egészen és visszafordulást 
nem ismerő szigorúsággal. Még akkor 
is, ha hátuL a szerencse integet 
csábítóan vagy elől a halál mered 
ránk kétkézre kapott kaszájávaL. 

* 
lll. Ferdinánd spanyol király, 

kit erényeiért népe áldott, az egyház 
pedig a szentek közé iktatott, - ha 
aranyos királyitrónusán ült, így szólt 
mindíg magához: " Ferdinánd,gondoLj 
az örökkévalóságra I" Országos gon
dok között és derűs napok hangu-

II 

Irta: PIntér Jó:sef. 

latában is mindíg csak ezt az egy 
jelszót forgatta eszében: nFerdinánd, 
gondolj az örökkévaLóságra I" 

Ez a kiráLyi vezérlö gondolat. 
mely el tud kisérni minden más 
embert is az élet/olyam zúgó kavar
gásába, csak a fent elsorolt magasz
tos eLvek téphet/en fonalából készül 
a meggy(}ztJdés szövőszékén. Min
denkinek kell az ilyen vezett} szem
pont, amely körül az örökkévalóság 
gondolata leng. Mert ez avat a 
lélekbátorság, az eröslelkűség harco
sává. S ha hozzá hívek maradunk, 
akkor minden meg van nyerve. Míg 
az elveinkhez és meggy(}ztJdésünkhöz 
való hűtlenség szétszaggatja boldog
ságunkat. Ezért hát mindíg fel kell 
tennünk magunk előtt a lélekbátor
ság egyetlen kérdését: Quid hoc ad 
aeternitatem? Mit ér a cselekedetem 
az örökkévalóság szempontjábóL?' 
Vajjon közelebb visz Istenhez és örök 
boldogságomhoz ? Ha igen, akkor 
megteszem, még ha az életembe kerüL 
is. De ha nem visz lsten fénye feLé, 
akkor hátat fordltok neki. Inkább 
repedezzen a szívem, vesszenek el 
reményeim és borltsa életem csata
terét a levert vágyak tömérdek hullája 
s önzésem ezernyi porba dőlt zsoLdo
sa, •.. nem fogom számolni a 
halo ttjaima t I 

Kár, hogya lélek életének ehhez 
a sorsdöntő kérdéséhez kevés érzéke 
van ennek a mai, anyagiakért mód
felett tüLekedő kornak. Ma nagyon 
sok ember szilárd elvek néLküL tengő
dik. Nincs magasra tűzött életcéLja 
és rendíthetetlen meggyőződése. Ezért 
úgy él és cselekszik, allOgy mások 
mondják neki és belebeszélik. Az 
elvtelenség ölelő abroncsait nincs 
ereje szétpattantani. S mikor aztán 
az élet aLacsonyságai hozzáérnek, 
megroppannak benne amorális teher
bírásnak tartógerendái. Ekkor el
dobja becsületét. TúLad a kötelessé
gein. Lelkiismerete Vádolja. Szíve a 
féleLem cellája. A haláloságyán átkoz
za magát. Az ilyennek fejfájára az
tán odaírja a ha/ál csontkezével: 

- Itt egy ember süllyedt el, aki 
az örök boldogságra sem reményt 
nem tartott, sem érdemet nem szer
zett! 

Szörnyű sírfelirat! A pokol epitá
fiuma! 



Utunk 3. szám.. 1935. 

HŰSÉG A KICSINYBEN. 
Az Egyház minden ünnepének jól van megválasztva 

helye az esztendőben. Mikor a világosság nőni kezd, 
-akkor születik Krisztus Urunk, aki az igazi világosságot 
hozta a földre. Mikor a természet ébredése lelkünket 
amúgyis a felt.ámadás édes sejtelmével tölti el, akkor 
támad fel az Üdvözítő, hogy ezt a sejtést a feltámadás
·ban erős, szilárd hitté változtassa. 

Összel pedig, midőn a gazda betakarítva termését, 
gabonáját, borát s gyümölcsét, hálálkodik a Teremtőnek, 
az Egyház is hálaünnepet ül az ö termése feletti őrömé
ben. Az Egyház termése a szentek s üdvözült lelkek. 
Az őszi november hónapra a Mindenszentek és a Halot
tak napja üti bélyegét . . . 

Hüvösödik már az idö, hamuszínű fellegek búsít ják az 
eget, a földet pedig ellepik a ráhull ó galyak, levelek, 
melyek néhány hónappal előbb még a remény zöldjével 
friss életörömet ébresztgettek. 

Kit ne töltene el mindez a mulandóság mélabús gon
dolataival? ... Ellensúlya ennek a keresztény világ
nézetben a Mindenszentek. Mintha csak azt mondaná 
ezzel Egyházunk, hogyasúlypontot nekünk is a mulan
<!ókról az örökkévalókra, a földről az égre kell helyez
nünk, és törekednünk kell ezt az életet úgy megállni, 
hogy mi is szentekké legyünk. 

Az életszentség nagy problémájának kulcsát cikkünk 
címében adtuk meg: "Hűség a kicsinyben", amint a régi 
deákos emberek "cura minimorum"-nak, "a legkisebb 
dolgokra való gondnak" neveztek. 

A Teremtő mindenütt hátrahagyta kézjegyét: a tökélete
sedésre való vágyat, ösztönt, törekvést. Minden élő gya
rapszik, fejlődik, tökéletesedik, hogy az örök és egyetlen 
ideált, a végtelen Tökéletest megközelítse, annak arc
képét valamiképpen megvalósítsa, kialakítsa magában. 

Elsősorban a halhatatlan lelkek hivatottak erre. Ez az 
ösztön oly elemi és hatalmas némely nemesebb 
lélekben, hogy indíttatva érzi a tökéletességre, foga
dalmakkal is lekötni, kötelezni magát. 

A tökéletességre való törekvésnek pedig az alapja az, 
hogya rosszat kerülni kell, a jót pedig cselekedni. 
Minthogy a tökéletesség útján nincs megállás, nincs 
pihenő, azért aki jutni akar valamire, annak a legkisebb 
hibák ellen is kell küzdenie és az erénynek, minden, 
még a legcsekélyebb alkalmait sem szabad elszalasztania. 
De mindez csakis úgy valósulhat meg, ha "a csekély 
dolgokban való hűség", a "cura minimarum" mintegy 
második természetünkké fejlődik. 

Gondolatainkat főleg két pont körül csoportosíljuk: 
Miért kell és miben kell a kis dolgokban való hűséget 
gyakorolni? 

Miért kell hűnek lenni a . kis dolgokban 1 

A kis dolgokban is hűségre kell törekednünk. 
1. Mert ebben nyilatkozik meg a léleknek élő hi/e, nagy
lelkűsége, áldozatkészsége. de egyben becsületessége és 
dicsősége is. Es ugyan miért? Azért, mert a kitartó szorga
lom, gondosság még a kis dolgokban. csekélynek látszó 

IRTA: MÜLLER LAJOS S. J. 

teendőkben is, nagyon nehéz és szinte rendkívüli erőt 
tételez feJ. Csakugyan, az Istenért egy-más nagy dolgot, 
művet véghezvinni aránylag sokkal kisebb, könnyebb 
mint nap-nap után minden teendőt becsületesen elvé
gezni, hivatásunk, hivatalunk minden szabályát, előírását 
jól, híven betölteni, a saját belső kis háztartásunkban 
szép rendet tartani, fegyelmet gyakorolni, nevezetesen 
érzékeinke t, szemünket, nyelvünket, kezünket, lábunkat 
szoros pórázon tartani, az apró fel-felburjánzó szenve
délyeinket lefékezni. Hogy csak néhányat említsünk 
ezek közül, ilyenek az "idegességnek" elnevezett szere
tetlenség, türelmetlenség, rosszkedv, továbbá a mogorva
ság, aggódás, félelem, bosszúság, irígység, kényelmes
ség, lassúság, restség. Mindez és hasonló szenvedélyek 
ellen, amint felbuggyannak, azonnal talpra állni, küzdeni, 
azokat visszafojtani, nekik mintegyellengőzt adni nem 
kis dolog. A természetnek valóságos keresztrefeszítése 
ez, igazi hosszú, titkos vértanúság. Ez a folytonos kemény 
munka keményebb, fárasztóbb a kőtörésnél, kőfaragásnáJ. 

2. A hüség a kis dolgokban voltaképpen nagy szeretet 
és nagy hüség Isten iránt. Nagyon bölcsen jegyzi meg 
erre nézve Szalézi Szt. Ferenc: "Isten iránti nagy hűség 
mindíg az apró dol~okban látszik, a tökéletlen hűség 
pedig a kis dolgokban." 

3. Az apró dolgokban kifejtett hűség által nagyon 
szépek vagyunk Isten előtt. A léle!} szépsége ugyanis 
elsösorban annak tisztaságában áll. Amde ez a tisztaság 
éppen a kis dolgokban való hűség által érvényesül és 
marad sértetlen. Míg ugyanis a nagy dolgok csak vajmi 
ritkán létesülnek egészen tiszta szándékból, s legtöbb
nyire hiúság, emberi tekintet avagy egyéb rendetlen in
dulat pókhálózza be azokat, addig a kis dolgok rúgója 
csaknem mindíg a tiszta szándék, vagy legalább is nem 
forog fenn veszély, hogy valami helytelen érzület, valami 
szenvedély sajátítja ki azokat. Ha az ember rendes idő
ben felkel, elvégzi reggeli imáját, esetleg elmélkedését, 
ha a szentmisét tisztességesen meghallgatja, elvégzi becsü
lettel napi teendőit, a felüdülés idején hozzá méltó dol
gokról társalog, ha kisebb-nagyobb kísértést azonnal ki
véd, apróbb bajaiban semmi könnyebbítést és kivételt 
nem vesz igénybe, igyekszik magát apró-cseprő dolgok
ban legyőzni, megtagadni, mindezzel ugyancsak nem kelt 
feltűnést és nem vonja magára a figyelmet. Ezt mindenki 
valami nagyon természetes dolognak tartja, amivel külö
nösebb elismerésre nem aspirálhat. Ilyképpen, bár 
egyenkint kicsiny, de egybevéve nagy, szinte hősi dol
got hajt végre. amire a tucatembernek ereje nem telik, 
és mégis megússza a hiúság minden veszélyét, s szép, 
tiszta marad a lelke. 

4. Kis dolgokban való hűség aztán mérhetetlenül meg
gazdagítja a lelket. Meggazdagszunk Isten előtt malaszt
ban, szeretetben, erényben. érdemben. Áz anyagi javak 
sem jönnek többnyire egyszerre. hanem lassankint, apró 
nyereségek által gyülemlenek feJ. Szakasztott így van a 
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lelki dolgokban is. Van a deáknak közmondása, amelyet 
magyar fordításban így adhatunk: 

Adj, csekélyet csekélységhez, 
S idő multán nagy halmaz lesz. 

Szt. Ambrus azt mondja: "A kereskedők többnyire úgy 
~azdagodtak meg, hogy az apróságokra is ügyeltek",. Szt. 
Agoston pedig így fejezi ki a szóban forgó igazságot: 
"Sok homokszem ből nagy hegy lesz, sok patakból folyam, 
sok házból város, sok fából erdő. Ha nagy akarsz lenni, 
kicsinnyel kezd." 

Valóban, ha az élet hétköznapjai nem is adnak alkal
mat teátrális nagy tettekre, de nyujtanak módot arra, 
hogy erényben, érdemben tetemesen gazdagodjunk. Igy 
mennyit gazdálkodhatunk össze egyetlen napon, ha reg
gel keresztvetéssel, jószándék ébresztésével pontosan 
felkelünk, reggeli imánkat, esetleg elmélkedésünket, erőnk
höz, s a kegyelemnek nekünk jutott mértéke szerint 
elvégezzük, szentmisét hallgatunk, szentáldozáshoz járulunk, 
napközben kis lelkiolvasást végezünk, este lelkiismere
tünket gondosan megvizsgáljuk, igyekszünk a nap folya
mán is az összeköttetést a jó Istennel egyes fohászok 
által felfrissíteni, megújítani, ha a kísértéseket megvetjük, 
visszautasítjuk, a szerénységet, összeszedettséget igyek
szünk megőrizni, nevezetesen pedig, ha állapotunkkal 
járó kötelességeket jószándékkal, pontosan elvégezzük, 
másoknak apró szeretetszolgálatokat teszünk, s gyarló
ságaikat türelmesen viseljük el. Ime, száz és száz igaz
gyöngy, amelyeket egyetlen napon összegyüjthetünk és 
megmenthetünk az örök élet számára I Mennyire megy ez 
egy hét, egy év, egy évtized alatti Mily halmazzá gyü
lemlik egy egész életen át I 

Azért csak bizonyos szent irigységgel és tisztelettel 
tekinthetünk a jámbor öregekre. Lehet, hogya test, a 
léleknek ez a göngye már elkopott, gyűrődött, sőt az 
érzékszervek, szellemi képességek korral járó gyengülése 
oly furcsa, talán nevetséges színben tünteti fel őket, 
ámde ez az elavult burok mily kincshalmazt takar I A 
folyton gyarapodó megszentelő malaszt mily bűvös-bájos, 
ragyogó fényözönnel árasztja el ezt a lelket. Ebben per
sze egyelőre csak Isten gyönyörködhetik, de majd egy
kor az örökkévalóságban valamennyien bámuljuk és 
élvezzük. 

A Szentek is mindnyájanacuraminimorum, a kicsinyben 
való hűséggel lettek azok, amik. Ugyanazt tették, mint 
amit a többiek, de nem ugyanúgy, ahogy a többiek, 
hanem sokkal tökéletesebben. Volt nővér Kis Szt. Teréz 
zárdájában, aki nem tudta 'elképzelni, mit tudnak majd 
feljegyezni, megörökíteni Terézkéről a nekrológba, ahogy 
ezt minden testvérrel a halál után a kegyelet tenni szokta. 
Nem volt tehát életében semmi felLűnő, különös, csak 
egy, amit azonban csak az avatott szem fedezhet fel: a 
"cura minimorum" ,a "kicsinyben való hűség". Igyvagyunk 
a Szentek legnagyobb hányadával, akiknek lsten nem 
szánt történelmi szerepet, hanem csupán a kicsinyben 
való hűség egyszerű, feltűnés nélküli, de biztos útját. 
Ezek úgy tettek, mint a bibliai Rut, aki csak az elhulla
tott kalászokat gyüjtötte fel Boóz szérűjén és így válott 
~oabita létére Dávid királynak és magának az édes 
Udvözítőnek ősévé. 

Mire terjedjen ki a kicsinyben való hűség? 
Ez a második kérdés, amelyre felelni kívánunk. 
1. Legelsőbb óvakodnunk kell a legkisebben is meg

sérteni hivatalunk, . illetőleg hivatásunk törvényeit, sza
bályait, előírásait. Es ugyan miért? Mert az ily kihágá
sok is nagyon veszélyesek és nem ritkán igen rossz kö
vetkezményekkel járnak. 

Utunk 

Hiszen a leggyalázatosabb és botrányosabb bukások is 
voltaképpen apró kis lelkiismeretlenségekből eredtek. 
Olykor egyetlen henye ötlet, puszta kíváncsiság volt a 
kiindulópontj uk, az érzékek szerénytelensége a megindító
juk. Igy let! Dávid házasságtörővé, Júdás Ura árulój ává. 
Ha az esőcseppek valamely elhanyagolt résen a tetőzetbe, 
fába, falba hatolhatnak, az egész épület könnyen a nya
kunkba szakadhat, romba dőlhet. Aki apró dolgokra nem 
ügyel, csakhamar anagyokra .sem sokat ad. A gonosz 
szellemnek is ez a taktikája. Ugy tesz, mint a favágó, 
aki kicsiny hasadékba veri az éket, és a fatuskót igy 
hasítják széjjel. A veszélyt csak fokozza, hogy a kicsi
nyebb bűnözők többnyire nagy biztonságot élveznek. Nem 
igen veszik észre kilengéseiket, nem tartják számon, nem 
ellenőrzik, nem róják meg értük. Igy a2llán szép csend
ben, félelem nélkül vét és mind vakmerőbb lesz a hibák 
elkövetésében. Nem is igen bánja botlásait, nem is nagyon 
kerüli azok alkalmait. Akarata mindinkább bénul, gyen
gül. A kísértésben már gyáván, renyhén viseli magát 
és olykor már nagyobb bűnbe is beleesik. Most aztán 
kedvét veszti, elégedetlen lesz, s nem ritkán magasztos 
lelki karriérj e derékon törik. 

2. A lélek a sok hibától, bűntől valósággal megvakul. 
Olyan lesz, mint a tükör, amelyre sok por rakódik. El
veszti fényét és már nem tükrözi vissza a lelkiismeret 
igazi állapotát. 

Ehhez járul, még - s ez a legtragikusabb, - hogy az 
elhanyagolt lélek alkalmatlanná válik az isteni kegyelem 
befogadására is, s Istent lassú visszavonulásra kényszeríti. 
Az úr nem nézheti egykedvűen, hogy kegyelmeit hogyan 
tékozolják, s a lélek hogyan szennyeződik be napról-napra 
mind alaposabban. Ha valakit kiütések borítan ak, valami 
nagy úr nem igen megy közelébe, még kevésbbé nyujt 
neki kezet és öleli keblére. Igy jár el Isten a lélekkel is, 
aki aggódás nélkül hütelenkedik kötelességei teljesítésé
ben. Nem bocsájtja őt különös barátságára, nem látogatja 
felvilágosításával és vigaszaival, s megvonja tőle kiválóbb 
kegyelmeit. Beáll a meghülés, ami úgy a testi, mint a 
lelki egészség szempontjából nagy betegségeknek lehet 
okozója. Miként a felhők visszalartják amelengető nap
sugarat, úgy a kis hibák is lelohaszt ják a szeretet hevét. 
és a lelket hanyaggá, restté teszik. Igy aztán előbb-ulóbb 
beteljesedik rajta az isteni fenyegetés: "Mivel langyos 
vagy, és sem hideg sem meleg. kezdelek téged kivetni 
számból." (Jel. K. 3, 16.) 

3. De nemcsak a kis hibáktól kell óvakodnunk, hanem 
az apró erényalkalmakat sem szabad elhanyagolnunk. És 
itt - mondhatnók - van a főtere a "cura minimorum
~ak". "a csekély dolgokban való hűségnek". Maga az 
Ur Jézus hangsúlyozza ezt. Mikor jutalmat ad a ,.jó és 
hív" szolgának, nem nagy dolgokra. hanem csekélységekre 
hivatkozik és ezek fejében helyezi sok és nagy jutalom 
birtokába. Mérhetetlen fontos ebből a szempontból a 
mindennél drágább időnek jó kihasználása. Pillanatok 
alatt eget vásárolhatunk. illetőleg az örök boldogság mind 
magasabb fokát érdemelhet jük meg. 

Dupanloup pűspök beszéli, hogy egy alkalommal 
D' Aquesseau biroda)mi kancellár, így nyilatkozott előtte: 
"Könyveimet amaz öt percek alat! írtam, amelyekkel 
feleségem húsz éven keresztül az ebéddel elkésett." 5-5 
perc mily csekély idő, de 20 éven keresztűl mégis meny
nyire megy I Elég volt pompás könyvek megírására, ame
lyek híresebbé tették D'Aquesseaut, mint kancellári 
tevékenysége, amellyel a birodalom sorsát intézte. Mennyi 
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perc megy életünkben veszendőbe, amelyeket az örökké
valóság szempontjából nagyszerűen lehetne értékesfleni. 
Sok embertársunk egész napokon, éveken, sőt élete folya
mán alig tesz egyebet, mit hajszolja a földi boldogság 
pillangóját, a földi szerencse kerekét, amely állandóan 
egyarasznyira gurul az orra előlt. De soha be nem éri. 
Az igazi szerencsét, boldogságot pedig közben letarolja, 
az útfélen heverni hagyja. 

Japánban van egy Nik-ko nev ű város, amelynek szép
ségét jellemzi a japán közmondás: "Aki Nik-kot nem 
látta, szép várost még egyáltalán nem látott." Pompásak 
középületei, emlékművei, no meg remek a fekvése. Azon
ban egyik legvonzóbb látványossága az a cédrusfa-allé, 
amely messzeföldön ritkítja párját és már egymagában 
is növeli érdekdségével az idegenforgalmat. Ez az allé 
létét egyik egyszerű, szegény japán ember haza- és szülő
földszeretetének köszöni. Sokat törte a fejét ez az igény
telen, de lelkes honfi, hogyan s minő nevezetes dolgot 
tehetne városa szépségéért és nagyságáért. Végre gondolt 
egyet. Valahol szép cédrusfákat látott. Elment és magot 
szerzett belőlük. Szép csendben, és~.revétlenül elvetette 
azt szülővárosának kapuja előtt. UgyeIt is eleinte a 
vetésre. Hol van már most a szegény japán? De a cédrus
fák felnőttek, a város megértve jelentőségüket, oltalmába 
vette azokat s most büszkeségét alkotják. Minő vigasz 
reánk "kis emberek-e" I Dómokat, palotákat, iskolákat, 
kórházakat stb. nem emelhetünk, de cédrus mag ot, vagyis 
sok apró jócselekedetet igenis elvethetünk. Minden 
apró önlegyőzés, erénygyakorlat, szolgálat, szívesség, 
vigaszos szó, sőt pillantás, egy-egy ily cédrus mag. Benő 
az az örökkévalóság magasába, s nem beárnyékol, hanem 
beragyog minket I.stennek országában. Nem új gondolat 
ez. Magától az Ur Jézustól van kölcsönözve. aki a 
mennyek országát mustármaghoz hasonlítja, amely bár a 
legkisebb. de ott keleten nagy fáv~ nő és árnyékával 
édes pihenőre hívogat. Midőn az Ur egy alkalommal a 
pusztában 5000 embert néhány kenyérből s kevés hal
ból bőségesen kielégített, utána, tekintettel a szent 
szegénységre, a hulladékot összegyüjteti. És íme 12 kosárra 
való kerül ki a morzsákból. Sokkal több tehát, mint 
amennyi volt a csodásan megszaporított anyag. Pompás 
példája marad ez mindenkorra a kicsiny jócselekedetek, 
az aprónak látszó. de valójában nagyértékű kis erények 
gyümölcsöző voltának, s a "cura minimorum" a "csekély
ben való hűség" óriási fontosságának. 

ÚTRA KÉSZEtt 

Egy halálosan beteg matróznak a kó:-házi lelkész 
feladta az utolsó szentségek et. Este újból megláto. 
gatta a haldoklót. 

Megkérdezte: 
- Készen van a nagy útra 7 

Teljesen. 

S nem fél7 
Én 7 Mitől félnék 7 
Szívére mutatott és szentáldozására gondolva, 

folytatta: 
- A Kormányos a hajón van, mitől félnék hát 7 

3. szám. 1935. 

A NEURASZT~NIÁSOK 
LELKI~LETE. 

IRTA: DR. SZEGEDI GYÖRGY_ 

A neuraszténia, vagyis ideggyengeség manapság 
a leggyakoribb betegségek, jobban mondva beteges
ségek egyike. Ennek a bajnak vannak ugyanis 
súlyosabb fokai is, amelyek betegségnek számíttat
nak, de vannak könnyebb, sőt igen könnyű esetei 
is, amelyek nem jelentősek, bár a neuraszténiás 
sokszor abban a meggyőződésben vergődik, hogy 
beteg. Az igen könnyű esetek meg olyanok, hogy 
a mai túlhajtott és izgalmas, az idegeket feszítő 
életben majdnem minden második embernél konsta
tálható ez az állapot. Ép ezért a neuraszténia testi
leg, lelkileg nem mutat egyöntetű kórképet és sok 
esetben nem betegség, hanem csak betegesség. 
Ennek pedig az a következménye, hogya neurasz
téniások lelkiélete sem mutat azonos bajokat, hanem 
egyiknél tőbb, a másiknál kevesebb, egyiknél ilyen, 
a másiknál meg amolyan beteges lelki tüneteket 
és zavarokat találunk. Innét van, hogy a neurasz
téniások egyik részének lelkiélete majdnem normá
lis, másikánál több és különféle, a harmadiknál meg 
súlyosabb zavarok vannak és az egyiknél nem 
kívánnak lelki vezetést, a másiknál igen, a harma
diknál pedig a baj testi vonatkozásait kell elsősor
ban gyógyítani. 

A neuraszténiás ok kórképének ezen nagy változa
tossága és egymástól való eltérése miatt lehetetlen 
egyöntetű képet alkotnunk az ideggyengék lelki
életéről és azt mondanunk: ilyenek ők. Mást nem 
tehetünk, minthogy a leggyakrabban előforduló 
lelkijelenségeket foglaljuk össze egy közös képbe 
és ezenfelül külön fölemlítjük az egyes különleges, 
egyik-másiknál szokásos jelenségeket. 

A neuraszténiások közös tulajdonságait neurasz
téniás lelkiállapotnak nevezzük. 

Ennek első vonása, hogy a neuraszténiások 
nagyon ingerlékenyek. Gyakori náluk a fejfájás, ez 
pedig ilyenné teszi az embert. Azután olyan testi 
folyamatokat is észrevesznek és tudatba emelnek, 
amikről a normális embernek nincs tudomása. Pl. 
az emésztés, a szívverés állandó folyamatáról a 
teljesen egészséges ember nem tud, idegrendszere 
edzettebb és nem veszi észre őket. Mint ahogy a 
mázsás mérleg nem érzi meg, ha néhány grammnyi 
tollpelyhet reádobunk, de az érzékeny patikus-mér
leg már kileng egy grammnyi súlyváltozásra is. A 
neuraszténiás észrevevőképességéhez épezért sok
szorosan több elváltozás érzete érkezik meg, mint 
a normális emberéhez. Olyan a fölvevő központja, 
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mint az az ember, akihez tízen is szólnak egyszerre; 
tapasztalati tény pedig, hogy az ilyen sokfelé 
szaggatott figyelőkészség nem marad nyugodt, 
hanem ingerlékeny lesz, mert egyszerre csak egy
felé tudná ősszpontosítani a figyeimét. Ez az inger
lékenység aztán nagyon külőnböző alkalmakkor 
és módon jelentkezik. Jellegzetes, hogy könnyen 
veszekednek, meggondolatlan, nem egyszer sértő 
módon felelnek, mondanivalójukat meggondolatlanul 
formálják és érdes alakban öltöztetik szavakba, 
ingerült hanghordozással adják elő. Modortalanok
nak, veszekedőknek mutatkoznak - pedig alapjá
ban nem azok. Ha aztán valaki rossznéven veszi 
ezt és hasonló módon válaszol nekik, megvan a 
baj: veszekedés, pörlekedés, dühösség, sértegetés 
következik. A lelkiéle te t élő neuraszténiás termé
szetesen tudatára jön utána, hogy viselkedése 
mennyire helytelen volt és ez bántja. Minthogy 
állandó az ingerlékenysége, a társaséletben kiáll
hatatlanná válik és minthogy gyakran összekoccan, 
vagy legalábbis gyakran viselkedik ilyen helytele
nül, gyakori a lelkiismereti bántalma is. Ez pedig 
csak fokozza ingerlékenységét. 

A neuraszténiások második jellegzetes lelki 
tulajdonsága a túlságos érzékenység. Abban az 
értelemben is, hogy hamar megsértődnek, de abban 
az értelemben is, hogy olyasmiket is észrevesznek, 
érzékeikkel fölfogn ak, amire mások nem is reagál
nak. Ez az oka aztán annak, hogya neuraszténiások
nak sok érzéki kísértésük van. Tudjuk, hogy az 
ember érzéki (a tisztaságo t és testiességet értjük 
ezen a helyen alatta) vágyait bizonyos dolgok 
látása, hallása, tapintása, sőt szaglása is fölingerlik 
és egy természetes vágyat és gondolatfolyamatot 
indítanak meg az ember megromlott természetében. 
A normális embernél nem minden, hanem bizonyos 
erősebb behatások váltják csak ki e vágyakat és 
gondolatokat. A normális ember, ha egy tisztessége
sen felöltözött másneműt lát, észre sem veszi annak 
testies és érzékies vonatkozásait; a neuraszténiás 
azonban, sokszor már ilyenkor is föllobban. A 
normális ember pl. egy közönséges kézfogásban 
nem él át érzéki fölindulást, a neuraszténiásnál 
elég gyakran ez már érzéki élmény. Ez az érzé
kiességre való ingerlékenység aztán egész a beteges
ségig fokozódhatik. A neuraszténiásnak a minden
napi élet sok normális tapasztalata és érintkezése 
mindmegannyi tisztátalan kísértésre ad alkalmat. 
Szegény vergődik is e miatt, mert hiszen a világból 
kellene kiszaladnia, ha mindezeket az alkalmakat 
el akarná kerülni. Ö tud arról, hogy az érzéki 
kísértések ellen legjobban úgy harcolhat az ember, 
ha elkerüli a bűnalkalmakat, de hát az ő számára 
túlságosan sok a bűnalkalom. . 

A neuraszténiás idegrendszere túlérzékenységé
nek és ingerlékenységének további következménye, 
hogy nála az ·érzéki kísértések és más természetű 
érzelmi fölindulások is nem ülnek el olyan gyorsan, 
mint a normális embernél. Tovább tartanak, ellent-
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mondás után is újra és újra föllobbannak. Az 
egészséges idegzetű ember érzéki vágya és érzelme 
olyan, mint egy kéz, amelyik utána nyúl a tiltott 
gyümölcsnek ; amikor aztán egy hatalmasabb erő: 
az akarat lefogja, a kéz visszaesik eredeti pihenő 
helyzetébe és megy az élete sora tovább. A 
neuraszténiás vágya olyan, mint a tenger hulláma, 
amelyet föl szított és föltornyosított, a szél; ha egy 
hatalmasabb erő (az akarat) megszünteti a szelet, 
a hullám visszaesik, de a tenger tükrén nem 
következik még nyugalom, hanem jóideig mozog 
még a víztömeg. A neuraszténiás kísértései tehát 
- mint az előző pontban említettük - gyakoribbak, 
ezenfelül az ellentállás és legyőzés után sem szűn
nek meg, hanem huzamosabb ideig tartanak. 

Az ideggyengének ilyeténkép bizony elég dolga 
és küzdelme akad. Több mint az egészséges ideg
zetű embemek. Baj származik aztán belőle, mert 
a neuraszténiásnak csökkent a küzdőkészsége. A 
neuraszténiás ugyanis mindíg fáradt és hajlandó a 
passzivitásra, az ellanyhulásra. Ennek is az ideg
rendszer működésében jelentkező zavar az oka. 
Minden munka bizonyos fokú fáradtságot idéz elő 
a szervezetben. A normális ember azonban a kisebb
fokú fáradtságot nem érzi, mert idegei ennek érze
tét nem közlik öntudatával olyan fokon, hogy 
észrevegye. A neuraszténiás tudatosan érzi ezt a 
kisebb fáradtságot is; minthogy pedig idegrend
szerének túl izgatottsága miatt nem tud jól aludni, 
nem piheni ki magát sohasem teljesen, tehát 
állandóan fáradtnak érzi testét, lelkét. 

E fáradtságérzet kihat aztán egész lelkületére 
és vallásgyakorlataira is. Nemcsak a kísértések 
leküzdésére lusta, hanem általában a lelkiéletre is. 
Bebeszéli magának, hogy ő nem képes a jóra, 
hogy lerongyolódott és elveszett. Sőt még arra a 
káromló gondolatra is kész, hogy őt elhagyta az 
Isten és legjobb ha lemond arról, hogy vallásos 
életet éljen. Különösen Istennek szentelt személyek
nél veszedelmes, ha valaki átengedi magát az 
ilyen gondolatoknak. Nem egy lélek ment már így 
tönkre, sőt hivatások vesztek el e képzelődés -
mert ez csak képzelődés! - következtében. 

A neuraszténiás, a képzelet által nagyra fölfújt 
fáradtságérzete, a gyakorlatban a vallási kötelessé
gek és ájtatosságok elhagyásában nyilatkozik meg. 
A világi elhagyja miatta a vasárnapi szentmisét, 
abbahagyja máskor megszokott imáit; a gyakori 
gyónó k legjobb esetben havi gyónókká, majd 
hébe-hóba gyónókká alakulnak át. Istennek szentelt 
személyeknél legelőször elmarad e fáradtságérzet 
eimén az elmélkedés és az esti lelkiismeretvizsgá
lat. Aztán a szentáldozások ritkulnak és a reájuk 
való készület megrövidül. Utána jönnek a fölmentés
kérések egész sora. Mindez azzal az okadatolássaJ, 
hogy "kimerült vagyok, agyondolgoztam magamat!" 

A neuraszténiások lassan határozzák el magukat 
valamire és igen gyakran következet/enek fölfogá
saikban. ítéleteikben és tetteikben is. Egyik nap bűn-
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nek tartanak valamit, a másik nap ugyanazt nem 
tekintik véteknek. Ha elöljárók, az egyik nap aján
lanak, sőt parancsolnak valamit, amit később el
tiltanak, sőt üldöznek és megfordítva. De mind a 
kettőt lassú, kínos tépelődés és mérlegelés után 
teszik. Ennek oka a következő. Idegességükben nem 
tudják nyugodtan mérlegelni az okokat, amelyek 
szerint szabad valamit tenni, vagy tilos. Kapkodva, 
vergődve hol az egyik, hol a másik elhatározás felé 
hajlanak. Végül úgy látják, hogy szabad a tett, 
amely döntésük előtt áll. Nem nyugosznak azonban 
meg döntésükben. mert később eszii,kbe jut, hogy 
az ellenkező re is érveik voltak. Ujra kezdik a 
mérlegelést, a tépelődés t és az ellenkező vélemény
nél kötnek ki. Az emberek azt hiszik róluk, hogy 
tág lelkiismeretüek és könnyelmüek ítéleteikben, 
pedig ép az ellenkező az igaz. Mindkét elhatározá
sukat gondolkodás, mérlegelés előzte meg és mind
két ítéletüket szubjektíve kellő érvek alapján hoz
ták. 

Mindezeken túl a neuraszténiásoknak a legkomo
lyabb és legveszedelmesebb bajuk, hogy befolyá
solhatók. Mások szavára és rábeszélésére könnyen 
hajlanak. Amennyire veszélyes ez, annyira jó is. 
Ha a neuraszténiás jó vezetés alá kerül, vagy meg
f~lelő társak között él, épígy reávehető a jóra is. 
Eppen ezért nem kell félteni a neuraszténiás szer
zeteseket; ezek jó környezetben vannak a zárdá
ban és nékik ép szükségük van az elöljárók veze
tésére. Az ilyenekkel csak akkor lesz baj és csak 
akkor lanyhulnak el, ha gyenge vezetés alá kerül
nek és szabadjára engedik őket. A neuraszténiás 
szerzetes ugyan váltig panaszkodni fog, hogy nehéz 
az élete, fáradt és kimerült állapotában is sokat 
követelnek tőle; de ez csak olyasmi, mint a mun
káját végző gep kerekeinek zörgése: lármázik, de 
végzi a föladatát. 

E befolyásolhatóságnak érthető magyarázata van. 
Többször említettük már, hogyaneuraszténiásnak 
beteges fáradságérzete reáfekszik egész valójára. 
A túlizgatottság miatt és idegeinek túlérzékenysége 
miatt gondolkodásában túlsokat és túls ok szem
pontot mérlegel, úgyhogy az elhatározás számára 
több munkával jár, mint az egészséges idegzetü 
embernél. Ez aztán most már igazában fárasztja. 
Ilyen körülmények között a neuraszténiás kapva
kap a tanácsadón, főkép ha az valamikép tekin
tély előtte. 

Az eddig említett vonások majdnem minden 
neuraszténiásban megvannak. Ezért ezeket közös 
tulajdonságaiknak nevezzük. Vannak azonban olyan 
jelenségeik is, amelyek szórványosabbak és ritkáb
bak. Közülök kiemelünk néhányat: 

Sok neuraszténiás reggelre kelve valóban fáradt. 
Idegrendszerének nyugtalansága miatt alvása nem 
engedi egészen kipihenni. Ez a körülmény főkép 
az Istennek szentelt személyek, de általában a 
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lelkiéletet élő világiaknál is gátló tényező. Rende
sen reggel végzi az ember lelkiéletének főgyakor
latait : elsősorban az elmélkedést. Ilyen fáradt test
tel, elernyedt idegrendszerrel, természetesen kíno
san megy a meditáció és nincs meg a várt lelki 
kiha tás a sem. 

Ugyancsak estefelé élénkebbé válnak. Idegrend
szerük ugyanis napközben belejön a munkába, sőt 
túlizgatódik és esLére jobban müködik. A neurasz
téniások e csoportja aztán estére teszi át a medi
tációt, ami látszólag pompásan is megy. De ezek 
a benyomások és lelki hatások ép az idegrendszer 
túlizgatottsága miatt nem mélyek és nem maradan
dók. Aztán egy másik bajt is okoz ez az esti 
munka: a túlizgatott idegrendszer nehezebben pihen 
el, nehezebben alszik el az ilyen és álma még 
nyugtalanabb lesz és másnap még fáradtabban 
ébred. 

Ha a kettőt: a reggeli és az esti meditáció ered
ményét összehasonlít juk, mégiscsak a reggeli mel
lett kell döntenünk. Ha vergődve és tökéletleneb
bül sikerül is, de benyomásai mégiscsak maradan
dóbbak, mint az esti szárnyaló és gazdag gondola
toké, melyek azonban gyorsan és eredmény nélkül 
tovaszárnyainak. 

Ez a következő jelenség már ritkább. Vannak 
neuraszténiások, akik szent gondolatokat akaratla
nul is valami ellentétes bünös gondolattal kapcsol
nak össze. Különösen kettő szokott előfordulni. 
Akadnak, akik ha a templomba lépnek, az a gon
dolatuk támad, hogy káromkodniok, vagy mást 
bünt kellene elkövetniök. Mások meg, ha egy 
szentnek szobrát, képét látják, valami érzéki dologra 
gondolunk vele kapcsotatban. Ezt a helytelen részt 
kísértésnek vélik és úgy is küzdenek ellene. A 
gondolat elüzése azonban igen nehezen megy. Előző 
közleményünkben szólottunk már erről és gondolat
kereszteződésnek neveztük e jelenséget. Oka ennek, 
hogy az egyik gondolat (a szent gondolat) tudatba
jutásakor magával hozza az idegek laza müködése 
mellett a vele ellentétes gondolatot is. 

A neuraszténiások lelkiéletének ilyen aprólékos 
és részletes föltárása kissé ijesztő képet nyujt. 
Tagadhatatlan, hogy ez az állapot baj; de ne higy
gyük, hogy olyan nagy baj. Kellemetlen inkább, mint 
a hogy a fogfájás is sokszorta kellemetlenebb, mint 
pl. a rák. A fogfájásba magába azonban nem igen 
halt még bele valaki, hacsak nem akkor, ha elhanya
golták . és a fog alatti genyedés mérgezést oko
zott. Ep így vagyunk a neuraszténiával is: magá
ban nem veszélyes, de bajt hoz, ha nem dolgozunk 
ellene és nem vigyázunk, hogy komplikációk ne 
álljanak elő belőle. 

Hogy mire kell vigyázni és hogyan kell enyhí
teni a neuraszténia lelki kellemetlenkedéseít, a 
jövő számban írjuk meg. 
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./I. Dlulas:tás bűne. 

A világháború utolsó napjaiban, 1918. október 
havában az Argonokban voltam a senuci plébánia pin
céjében felállított szanitéc kötözőhelyen. Egyetlen jár
ható út kötött össze bennünket a "Hinterland" -dal. 
Néhány ember arra volt kirendelve, hogy jó karban 
tartsa ezt az utat. De, amint ez már történni szokott, 
az emberek hanyagul végezték dolgukat. Néhány darab 
kőtörmelék, kevés rőzse s már elintézték az ágyú
golyók szántotta gödröket. Látszatra az út rendben 
volt ... 

Éjjel Temes falut támadtuk. Sok sebesültünk 
volt. A kötözőhely hamar megtelt velük. Egyautóbuszt 
megraktunk sebesültekkel s befelé indítottuk őket. 
Útközben be kellett szólniok a pihenőhelyre autó
buszokért a további sebesültek szállítására. Az autó
busz elindult s mi várunk, várunk ... A másik teher
autó csak nem érkezik meg. S egyre özönlenek a sebe
sültek. S egyre sűrűbben hangzanak a gyötrelmes 
kiáltások: "Mikor visznek már bennünket innét?" A 
főorvo's kiküld egy kerékpárost szemlére. 

. "Nagyon egyszer ü a késés oka: A sötét éjtszaká
ban egy amerikai nehézütegszakasz vonult hadállásába 
s az üteg kereke belekerült a rosszul betöltött gödörbe 
s felborulva keresztbe dőlt az úton ... Se menni, se 
Jonni nem lehet." Reggel tudták csak szabaddá 
tenni az utat. S közben meghaltak katonák, akiket 
meg lehetett volna menteni, ha idejében kórházba 
kerülnek! 

Nem szükséges kitalált esetekkel bizonyítani. A 
való tények jobban bizonyítanak. S horderejük ki
számíthatatlan. Az őrhelyén nem figyelő katona oka 
annak, ha társait meglepi az ellenség. A lelkiismeret
len munkás felelős az összeomlásokért, katasztrófák
ért. A hanyag orvosnövendék felelős azért az emberi 
életért, amelyet hiányos tudása miatt nem tud meg
menteni. 

Mulasztásaink nemcsak a testet érik, hanem a 
lelket is, nemcsak egyesek érdekét érintik, hanem a 
közösségét, a nemzetét, Egyházét is. 

Az Egyház és állam szétválasztásával rettenetes 
csapás érte Franciaországban a katolikus vallást. S 
még se akadályozták meg. Tűrték, mint ahogy passzíve 
viselkedtek a szerzetesrendek kiűzésével szemben is. 
S az eredmény? A vallásüldözők lettek a helyzet 
urai. S mily megvető hangon kiáltották oda a tétle
neknek: "Tiltakoztatok, de ez nem elegendő!" 

Nem ismeretlen senki előtt, hogy hányan hibáz
nak mulasztással a választások alkalmával. így pl. 
Franciaországban tizenegy és félmillió szavazó van. 
S ezeknek csak valamivel több, mint a fele él szava-
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zati jogával. A többi távolmarad vagy lustaságból. 
nemtörődömségből, vagy készakarva. E mulasztás gyá
szos kihatásai eléggé ismertek. S a felelősek közül 
nagyon kevés veri meakulpázva mellét! 

A mulasztás nagy veszélye abban rejlik, hogy leg
gyakrabban észre sem veszi az ember. Vannak oly el
tévelyedések, amelyeknek már a közeledtére is meg
remeg ünk. Szemünk láttára nő az árnyékuk. Fel is 
fegyverkezünk ellenük. De a mulasztásnak nincs 
árnyéka. Valóság, de nem érzékelhető, nem látható 
valóság. Léte az, hogy nem létezik. A többi bűnnek 
van léte. Ennek nem-lét a léte. Itt a nem-cselekvésben 
áll a bün. Ez nem jelenlét, hanem távollét. Aminek 
pedig valósága a távollét, az kevésbbé vehető észre. 

Innen van, hogy az ember könnyen összeköti a 
bünnélküliség és a nemcselekvés eszméjét. Már pedi!!. 
egyes nemcselekvések bűnök és sok megkeresztelt 
"becsületes" ember ugyancsak vétkesnek találná ma
gát, ha tisztán látna e pontban s ha lenne bátorsága 
az őszinte lelkiismeretvizsgálathoz . 

Nemcsak jóizű humor, de szomorú valóság rejlik 
azokban a "gyónásokban", melyeket egy modern író 
sorol fel: 

"Hallgattam szentbeszédet, de nem figyeltem oda. 
Nem ismerem a mult és jelen katolikus íróit. NagYOD 
kevés gondot fordítottam vallási ismereteim fejlesz
tésére. Nincs se Ó-, se Újszövetség házamban. Én. 
kiváló katolikus és éjjeli szentségimádó, egészen soha
sem olvastam át az evangéliumokat és Jézus élet
történetét sem. A kegyelemben csak villámhárítót 
láttam és nem mennyegzői ruhát. Csak biztosítékot és 
nem értéket Az imának csak annyi fontosságot 
tulajdonítok, mint az ötórai teának, sőt még annál is 
kevesebbet!" 

A mulasztásoknak milyen litániája sorakozik fel 
- sok "jó katolikus" életében! Ha igazán őszinték 
akarunk lenni, akkor úgyszólván mindnyájunknak így 
kellene kijavítani a hit és szeretet indulatait: "Iste
nem, kevéssé erősen hiszek tebenned ... szeretlek fél 
szívemből, fél elmémből és fél lelkemből, sőt talán 
még kevesebből is!" 

Fontenelle-nak tulajdonítják ezt a mondást: "Ha 
kezem telve volna igazságokkal, lenne gondom rá, 
hogy ki ne nyissam. " 

Milyen borzalmas! Világosságot, boldogságot, 
erényt hinthetne, de nem akar! Élőlények között él 
és semmit sem tesz, hogy teljesebb életre segíts e őket. 
Mily érzés lehet az, mikor az ember magába térve 
kényszerül bevallani: "Azok a halhatatlan lelkek ren
delkezésemre álltak, üdvözíthettem volna őket, de én 
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még csak azt a fáradságot sem vettem, hogy kinyujt
sam vagy legalább is kinyissam kezemet." 

Kétségtelenül más annak helyzete, akinek szoros 
kötelessége, hogy beszéljen vagy cselekedjék. "Izrael 
házának adtalak, hogy annak feje légy és felvilágo
sítsd és védelmezd" - és ismét más azé, akinek 
<:sak általánosságban kötelessége felebarátjára gondot 
viselni. A kötelességek különbözők ugyan, de mind a 
két esetben kötelesség az. 

Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit tudunk, 
hanem azért is, amit tudnunk kellene. Nemcsak azért 
vagyunk felelősek, ami ma erőnktől telik, hanem azért 
is, ami erőnktől telett volna, ha kellőkép felhasznál
tuk volna erőnk fejlesztésére az alkalmakat. Számon 
kérik tőlünk szerzett érdemeinket és azokat az érde
meket is, amelyeket az adott körülmények között meg
szerezhettünk volna. 

Bárcsak megérezhetnők, hogy mennyire szüksé
ges az embereknek az, amit nekünk kellett volna ad
nunk! Mennyi hiány itt is, ott is s kissé mindenütt! 
S mily pótolhatatlan hiányok ezek! Mert, ha elmarad 
egy jócselekedet, az nemcsak egy jó cselekedetet je
lent, amely nem fej lik ki, hanem ezer mást, melyet 
csírájában fojtunk meg. Megakadályozod, hogy egy 
j ó szó, egy nagy lelkű tett megszülessen ? Számláld 
csak mindazt a jót, ami azzal együtt megszületett 
volna! Nem beszélsz, nem cselekszel, nem fékezed 
meg ezt, vagy azt az indulatodat. De ezzel szívük 
kellős közepén találod azokat, akiknek szükségük lett 
volna erre a szóra, erre a cselekedetre, erre az ön
legyőzésedre. A vérnyomok hosszú sorát hagyod 
magad után ... 

Kevesen adják rá magukat ezekre a vizsgálódá
sokra, pedig mindennek, amit elhanyagolunk, megvan 
a visszahatása a láthatatlan világban. 

El az aggályossággal! De nagyon is kívánatos, 
hogy a felelősségünk teljes tudatával éljünk! Ha Xavéri 
Szent Ferenc nem felelt volna meg hivatásának, mek
kora hiány lenne Ázsiának természetfeletti történeté
ben. És viszont, ha Luther nem fogyatkozott volna meg 
hitében, mily nagy javát jelentette volna a katolikus 
hitnek Európában! Panaszkodunk, hogy Isten országa 
nem jön el. Kérdezzük inkább, hogy ott voltak-e kellő 
időben a küzdőporondon mindazok, akiknek közre
működésétől fűggött, hogy Isten országa eljöjjön 
közénk?! 

Mindegyikünknek kötelessége, hogyamegváltás 
épületébe belehelyezze a maga tégláját. Már közel 
kétezer éve dolgozik ezen Krisztus. Mennyi másod
rangú anyagot, hány alaktalan követ, téglát hordta k 
oda ezalatt az idő alatt! S mennyit helyeztek el rosz
szul, ügyetlenül! A Mester mindíg ott van a munká
nál. Övé az oroszlánrész. De hogy áll a dolog sok 
munkatársával? Itt általános sztrájk, ott részleges 
sztrájk, hanyagság, tudatlanság, tétlenség. A legtöbb 
keresztény még csak tudatára sem ébred, hogya meg
váltás művének kiépítésében az ő közreműködő munka
része kötelező. És még ennél is fájdalmasabb, hogya 
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Mester segédei, kiktől a legtöbb segítséget várja, tét
lenek vagy fáradtak. Még jó, ha egyikük-másikuk nem 
azért ragadja meg a csákány t, hogy nyiltan vagy 
titokban döngesse a sziklát, melyen. az Egyház áll. 

Ha már itt a földön oly fontosak és oly rettene
tesek mulasztásaink kihatásai, mennyivel inkább azok 
a másvilági kihatások. 

Felhány ták Danténak, hogy Poklának legmagasabb 
szféráiban egész sereg olyan elkárhozottat helyezett 
el, akik földi életükben rosszat nem követtek el, de 
jót sem tettek. Ezek mint ő mondja "gyalázat és 
érdem nélkül" éltek. Ha az exakt hittudomány kere
tein belül akarunk mozogni, akkor ez mindenesetre 
szabatosabb beállításra vagy javításra szorul. 

De érdekes megállapítani azt is, hogy amikor az 
isteni Üdvözítő megadja az irányelveket, melyek sze
rint az utolsó ítélet napján elkárhoztatja az embereket, 
csak a mulasztási bűnöket sorolja fel: "Éhes voltam 
és nem adtatok ennem, szomjas voltam, nem adtatok 
innom stb." Öt hibát sorol fel és mind az öt mulasz
tási bűn (Máté 25, 42--46.). 

Persze hogy az isteni Üdvözítő ezzel nem zarJa 
ki a többi bűnöket, de a mulasztási bűnöknek ez a 
kihangsúlyozása mégis csak szeget üthet fejünkben. 
Az Üdvözítő épen arra gondol legtöbbet, amire mi 
legkevésbbé figyelünk. Természetesen nekünk kell 
megváltoztatnunk felfogásunkat. 

nA festök halliJképei" cikkhez. 
Musyo: SzeDt ADn. halála. 
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"Il csend mélységeiből." 
S:éllegy:etek egy könyv margóIdra. 

Egy jelentéktelennek látszó, igény
telen könyvecske fekszik előttünk, 
- oly témával, amelyről már igen 
sokat írtak a katolikus világiroda
lomban: az exerciciumos témakör
ről. Mégis mindenki, aki belemerül 
a könyv címében ígérkező és való
ban is felkínálkozó mélységekbe, az 
látni fogja, hogy ily újszerűen, érde
kesen, s egészen a modern ember 
lelkialkatához és igényeihez mérten, 
az ő gondolatvilágához kapcsolva 
és hozzámérve az örök igazságokat, 
még magyar nyelven aligha irtak 
foghatót. 

Dicséret helyett hadd jegyezzük 
fel azt a rezonanciát, melyet a könyv 
az olvasó kritikus ban keltett. Be
vezetőül a csendről hoz egy fejeze
tet. A csend dícsérete, a kontemp
láció apoteózisa ez. Megszívlelendő 
gondolatok vannak itt a csendröl: 
az otium sanctumról, mely a modern 
élethajszában már-már egészen el
vész, s ezért mindinkább nagyobb 
lesz a felületesség, a nagy célok ig
norálása. Gyönyörű elogiumokat 
találunk a csendről : "A csend órái
ban születnek meg legtisztább élet
értékeink, legnagyobb győzelmeink. 
A csendben fészkel a legnagyobb 
boldogság. A csend percei ből suhan 
az ég felé a legforróbb ima. A 
csendben parázslik, izzik a legfehé
rebb szeretet." A csend, mint a 
modern ember hiszi, nem improduk
tív valami, hiszen az anyagi élet 
c~odás titkai: az élet megújulása, 
csendben folynak le. A modern 
<:mber csend-félelmét pl. megtalál
tam egy szerzetes-ellenes könyvben, 
melyet egy volt dominikánus adott ki, 
Dr. Erich Gottschling. (Zwei Jahre 
hinter Klostermauern, 1934.) Töb
bek között éppen a csend gyakor
lása: a szerzetesi silentium az, amit 
Gottschling megérteni nem tud, és 
amelyet kíméletlenül üldöz, mint 
érthetetlen középkori maradványt. 
Blazovich végtelen finom lélektani 
megérzéssel mutatja ki, hogy a 
modern ember csend-irtózata tulaj
donképen félelem. Félünk az élettől, 
a benne újra nyugtalankodó kérdé
sektől, a nagy ürességtől. Ezért 
kiabál a modern élet, ezért töri 
magát és öli a csendet. 

A következő fejezet a lelkigyakor
lat alapvetése: Quid est homo -
mi az ember? A modern életideál 
pszícho-analízisét kapjuk itt asz ké
tikus alapon. Három emberképet 
boncol itt: az első az Übermensché. 
Ha mindjárt ötvenéves is innen-on
nan Nietzsche emberideálja : igaz, 
hogy nálánál egy bölcselő sem volt 
elhatározóbb hatással korunkra. Az 
Übermensch, a hitetlenek istene, 
szerelmese a kiteljesedett evilági 
életgazdagságnak. A tőle hirdetett 
Wille zur Macht evangélíumával 
prófétája lett a harmadik birodalom
nak. Kimutatja, hogy Zarathustra 
magvai, e mérges magvak, sajnos 
nem az útra, nem is a tövisek közé, 
hanem a legtermékenyebb talajra 
hullottak. Gyümölcseit most is egyre 
termi még. Megdöbbentő képe~ fest 
arról, hogyan végződött az Uber
mensch-próféta Nietzschének had
üzenete Krisztussal, mikor mint mo
dern Julianus aposztata fegyverek és 
légiók nélkül inditott a "sápadt 
Galileai" ellen harcot - és nem 
harctéren esett el, mint amaz, hanem 
elméjére borult sötétség. A másik 
emberideál már magasabb: Bergson 
homo mystic usa. Kimutatja, hogy 
bár személyesen Bergson nem tudott 
eljutni a katolicizmushoz, mégis 
egy egész nemzedék jutott el általa 
a racionalizmus és anyagelviség 
lapályaiból a spiritualizmus magas
lataira. "Meghatódva nézzük az 
akatolikus kéz által festett ember
képet: könnyebb, bízóbb lesz tőle a 
lelkünk, hogya XIX. század sivár, 
tragikus életszernléletétől már ily 
messze járunk." - A harmadik 
emberideál az evangéliumé: a meg
igazult emberé. Itt, amint mondja, 
fényképet ad: egy modern misztikus, 
egykor teljesen hitetlen léleknek: 
Madeleine Sémernek lelki képét, 
aki valóban egész ember, Krisztus 
arisztokratái közül való volt. 

A következő rész az élet legsöté
tebb titkát: a bűnt taglalja a lelki
gyakorlatos gondolatok közül (Mys
terium iniquitatis). Az Istentől való 
elszakadásnak, a bűn pártütésének 
tragikum át mondja itten el. Mint 
az "én" szomorú keltéhasadását 
ismerteti a bűn pszichológiáját."E 
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szemléletre, a zörgö bűn láncok 
szörnyű diszharmóniájára nagy 
szükségünk van U: mert a modern 
kor büntudata valóban fölöttébb 
halvány. Madáechal, Fausttal, s a 
mai francia irodalom sokat emlege
tett regényirójával: André Gide-del 
illusztrálja e tényt. Gyönyörű, mély
ségesen finom lélektani analízissel 
mutatja be, hogyan tördeli szét a 
bűn az egyéni boldogságot, hogyan 
mállasztja szét az egyéniség finom· 
ságát, előkelőségét, és hogyan vezet 
a teljes erkölcsi szubjektiválódás
hoz, azza:, hogy az életet mérő 
erkölcsi mérleget meghamisít ja. 

Ezután a másvilág és a bánat 
lelkigyakorlatos témáit keríti sorra. 
A másvilágot a szokásos exerciciu
mos gyakorlattól szerintem helye
sen eltérően, hármas tagozódásában 
tárja elénk. A pokolról szóló rész 
nem a szokásos kitaposott teoló
giai utakon halad, - részletezvén 
a poena sensust és poena damn-t, 
- hanem ismét lélektani alapon 
igyekszik a pokolbeli kín gyötrel
meit megértetni. A kárhozat kínjait 
növeli, hogy mig a földön a szenve
dést a könny oltja, a p,okol nem tud 
sirni. A könny az Urnak meleg 
kegyelme: ezzel szemben a pokol
ban mindenkinek könnytelen ül ég 
a szeme. Ott nincsen jóság, nincsen 
szépség, ott senki sem szeret, senki 
sem lZyűlöl. - A tisztítótüzet azért 
rendelte az lsten, mert tisztán, át
látszóan követeli vissza tőlünk azt 
az embereszmét, amellyel e világba 
állított. Ebben az országban a leg
nagyobb ellentétek olvadnak harmó
niába egymással, őrlő fájdalom és 
izzó istenszeretet, szenvedélyes 
vágyódás és nagy béke, zokogó 
bánat és boldog öröm. - A mennyor
szágot a nyolc boldogság hegyé
ről szemlélve festi meg. A nyolc 
boldogság hegyét elmélkedése nyo
mán, mint a mennyország nyitott 
kapuját ismerjük meg. Felveti a 
sokat emlegetett schoppenhaueri ki
fogást is: mit művelnek az üdvö
zültek egy örökkévalóságon keresz
tül? Nagyszerű okfejtéssel bizo
nyitja be, hogy az üdvözülés pszi
chológiája úgy igényli az örökké
valóságot, mint gyökér a nedvet, 
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mint levél a fényt, mint élet a Na
pot. - A bánat fejezete harmónikus 
felelet a bűntudat és a büntetés 
gondolataira. Az individuum bál vá
nyozója az újkori ember ezt a bána
tot is megtámadta, képzelt hatalmak 
előtti férfiatlan rettegésnek tartotta. 
Ismét ragyogó analizissel mutatja 
ki a bánat lélektani gyökereit: a 
bűnöző és a bűnbánó psziché 
különbségét nivelláló, paradoxnak 
látszó küzdelmet. 

A bánat után következő lélektani 
lépés az alázatosságra való törek
vés. Blazovich itt is mond meglepően 
újat, szemléletben és anyagban 
egyaránt. Mesterinek találom pl. a 
gőg analizisét: mint a krisztusi 
embertan két sarktételével való 
szembehelyezkedést fogja azt fel. 
Szembehelyezkedés először azzal, 
hogy az ember társaslény, a gőg 
elszigeteltségével mintegy a lelki
világ szökevényévé válik. Másod
szor szembehelyezkedés a másik 
sarktétellel : a szeretet suprema lex
ével. - Akárhány aszkétikus író 
hibája, hogy csak a gőgöt ostorozza 
s így szinte azt a hitet kelti, hogy 
alázatos az, aki nem gőgös. Szer
zőnk nemcsak az alázatosság torz
képét, negativurnát mutatja be, ha
nem mint pozitív valamit is ismer
teti. Elmélkedése igazolja meghatá
rozását: "Az alázatosság az ember 
függvényvoltának érzelmileg és értel
mileg való átélése s az ebből való 
gyakorlati következményeknek az 
élet egészébe való beleállítása. " 

Ezután a gyakorlati keresztény 
élet két alap-pillérét teszi medi
tációja tárgyává: az imádkozzál és 
dolgozzál elvet. Az imádság fejeze
tében megszívlelendő gondolatok 
vannak az újkor ima-iszonyatáról, 
hiszen "az újkor, ez a nagy tékozló 
fiú, mint annyi más pótolhatatlan 
értéket, Krisztus éjtszakáinak szép 
evangéliumát is eltékozolta. Az 
emberi ész az újkorban elsősorban 
a természettudományok támogatásá
val új Olympust hordott össze s azt 
új bálványokkal népesítette be. Ez 
az új Olympus nem vár és nem kér 
új imát. Ebben az elferdült világ
nézetben nem akadt hely az imád
kozó ember számára." Gyönyörűen 
fejti ki az ima lélektani szükséges
ségét. Az ember, ha nincs Istene, 
akihez forduljon, kénytelen ör.magá
hoz fordulni: "szent magához imád
kozni" (Ady), vagy Papini szerint 
egolatriát végezni. Ezt Sigrid Und
set két alakjával: Torkild és Roséval, 
valamint Romain Rolland Jean 
Christophe-jával illusztrálja. - A 
munkát szintén az újkor herezisé-

nek szemszögéből méri, mint el
térést az evangéliumi eszménytől. 
Az újkori ember korántsem húzó
dozik a munkától, ellenkezőleg jel
lemzi a szokatlan munkaláz. Eltorzí
totta azonban a munka lélektanát, 
mert kiszorította az etika és a val
lás légköréből. Az iró ezt a vissza
értékelést végzi el fejezetében. 
Helyesen emlékezik meg a munka
öröm új szerephez juttatásáról is. 

A következő két fejezet szerves 
összefüggésben hozza az Egyház és 
a liturgikus élet jelentőségét. Az 
Egyházat nagyszerű meglátással, 
mint a Föld legnagyobb házát vetíti 
elénk. Rádöbbent bennünket a 
tényre, hogy Krisztus Egyháza nem 
"örökéletű felséges igazságok rideg 
akadémiája, nem is múzeum, mely
ben az Istenember 33 szép évének 
emlékeit őrzik, hanem ezeknél sok
kal több. Az Egyház szüntelen tevé
kenység, megszakíttatlan élet, maga a 
történeti folytonossággá lett Krisz
tus." Gertrud von le Fort, a nagy 
német konvertita költő nőnek him
nuszai alapján elmélkedik az Eccle
sia tárgyról. A liturgikus életről 
szóló rész különös érdeklődésre 
tart igényt, lévén ez az utóbbi két 
évtizednek talán egyik legjobban 
körülirt és megvitatott témája. A 
liturgiát, mint az újkor két nagy 
tévedésének: az individualizmusnak 
és a racionalizmusnak ellenszerét 
állítja be. A liturgia Krisztus misz
tikus testének vérkeringése, élete. 
Lényegi célja azonos az Egyház 
Krisztus-rendelte céljával: a világ 
végezetéig hirdetni az lsten dícsére
tét és munkálni a lelkek üdvét. 'Egy
általában a latreutikus 
imáról mélyenjáró el
mélkedéseket találunk a 
könyvben. Szép gondolat
tal a nagystilű imaélet 
követelményének mondja. 
Ez a nagystílű imaélet óv 
meg bennünket attól, hogy 
kizárólag az lsten koldu
sai legyünk, ez teszi ima
életünknek ünnepnapjait, 
amikor koldulásunk dall á 
magasztosul. 

A könyv befejező feje
zetei Krisztus kereszt
haláláról (Mysterium cru
cis) és "Krisztus hegyei
ről" szólnak. Krisztus he
gyei a Tábor és a Gol
gota, amelyeket elragadó 
antitézisekkel állít egy
mással szembe. A Golgo
tán minden fenyegetően, 
szomorúan emberi, a Tá
boron biztatóan, felsé-
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gesen isteni. Az istenkeresésben 
kifáradt, szomorú, kétségbeesett 
lelkeknek Péter hirdeti majd a Tá
bor vigasztaló igazságait, hogy fel
üdítse, megvigasztalja őket. Az 
Olajfák-hegyének viziójával zárja le 
a fejezetet és művét. Az Olajfák
hegyfokáról messze lehet látni -
egészen az égig. Innen emelkedett 
Krisztus az idő és a tér óceánj án 
át az örökkévalóságba. E hegyfo
kon már viharzik a "Túlnan". E 
hegyfokról már látni az Istent. 

Blazovich képességei ebben a 
könyvben bontakoznak ki teljes 
egészükben, Hangsúlyoznunk kell a 
teljes közérthetőséget, amelyet egy
két tanulmányában mintha nélkülöz
tünk volna. Előadása erősen kép
szerű, melyekbe néha szinte tobzó
dik, - újszerűségükkel, merészsé
gükkel sokszor meglepnek. Mód
szere a lélektani mód~zer, amelyet 
az újkori psziché gyökeres ismere
tében biztos kézzel használ fel 
analiziseiben. Intuitív: nem mindíg 
okoskodással, hanem meglátások
kai, megérzésekkel dolgozik. Stílusa 
külön érdekesség: a modern élet
ritmusnak megfelelő. A mellett, hogy 
egyéni sajátosságait megőrzi, egye
síti magában szerintem Prohászka 
mélységét, szemlélődő csendességét, 
j:(azdag színpompáját sonnenscheini 
ídegességgel, szétmetéltséggel, for
dulatossággal. 

A sok-sok gondolatra szemnyíto
gató könyvet reméljük, hogya kül
föld ís megismerheti majd avatott 
fordításban, mert mindenképen nem 
vall vele szégyent a magyar géniusz. 

.A lestök h.lálképei" cikkhez. 
Rellel: A harangoz 6 halála, 
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AMIROL NEM SZÓLNAK 
~S AMIROL SZÓLNAK 

A FESTOK HALÁL-KÉPEI. 
IRTA: DR. CZÉKUS GÉZA. 

A híres művészeknek jellegzetes tJllajdonsága, hogy 
kerűlik a banális és elcsépelt témákat. Erdekes, hogy az 
elmúlás és halál szimbolumaival nem tesznek így. Alig van 
nagy festő, aki ép művészeté!lek delelőjén ne alkotott volna 
egy-egy ilyen témájú képel. Es az is érdekes, hogy vala
mennyi belevitte a képek kompozíciójába jellegzetes kiváló
ságának, művészete speciális vonásainak márkáját. Ha valaki 
összegyűjtené a nagy mestereknek azokat a képeit, melyek
nek a halál ~s elmúlás a témájuk, vaskos albumot tölthetne 
meg veWk. Es ha a krisztusi felfogás szemszögéből bírálná 
el ezeket a képeket, egy hiányt, azaz bizonyos egyoldalúsá
got kellene megállapítania. 

A nagy művészek úgyszólván kivétel nélkűl csak az 
elmúlást, az élet bizonytalanságát érzékeltetik alkotásaikon. 
Az alapgondolata legtöbbjének az, hogy "minden csak hiú
ság", mindent, ami a földi ember szemében érték és kívá
natos, megkeserít a halál csontkezében fenyegető en villogó 
kasza. Alig van olyan kép - a híresebb festők munkái között 
egy sincs - amelyik nem a halál diadalát, hanem a halál 
fölött is uralkodó Krisztust, a halál után kezdődő másik 
életet érzékeltetné. A vonásokkal és színekkel dolgozó fes
tők nem alkották meg azt a gondolatot, amit a szavakkal 
festő nagy magyar művész: Gárdonyi Géza így fejezett ki: 
"A halál nem elmúlás. Egy ajtó becsukódik itt lenn és egy 
másik ajtó kinyílik ott fönn. Ez a haláif" 

A régebbi festők munkái között kevesebb értékűnek 
tartják Massys-nak Szent Anna halálát ábrázoló képét. Korá
nak művészi készségét is jelesen csillogtatja pedig e kép j 
alapgq!ldolata meg ép kiváló. A festő id.~jébe áttéve ábrá
zolja Udvözítőnk nagyanyjának halálát. Uveges ablakú hát
tér és udvarhölgyeknek is elegáns ruházatú környezetben 
fekszik Mária anyja a halálos ágyon. Szemei nincsenek 
megtörve, hanem egy közeledő új életnek világosságát lát
ják. Azét az új életét, amelyet az ágy fejénél álló ifjú Krisz
tus szónoki gesztussal hirdet. Ezen a képen kettős a téma: 
a halál és a Krisztus. A rokonok szeméből a könnyek 
csordulnak, de a Krisztus arcáról, főkép lendületes gesztu
sából az elmúlás tagadása: az új élet kezdete beszél. 

Az újabb híresebb képek között van még egy, ame
lyik az elmúlás gondolatával egyidőben az új élet kezdetét 
érzékelteti. Jellemző azonban, hogy százan is megnézik e 
képet és valamennyien csak a halált látják rajta, de az új 
élet szimbolumát észre sem veszik. Rettel-nek, az öreg 
harangozó halálát ábrázoló képe ez. Toronyszobát rajzolt 
rajta e művész. Tárgyelhelyezése a térbeosztás klasszikus 
példája. Az öreg toronyőr holtan ül karosszékében. Alakján 
és egész környezet én a boldog nyugalom ömlik el. Hajnalt 
kellene harangoznia, de kezei hidegen kulcsolódnak össze 
és helyette a halál húzza csontkezével a harangkötelet. Aki 
reánéz a képre, csak ezt látja és nem veszi észre azt, amit 
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Levelet kaptunk: 

. . . Úgy érzem, hogy életgyónásra van szük
ségem. Nincs azonban bizalmam, csak egy, 
meghatározott gyóntató iránt. Más előtt nem 
tudnám fölfedni tetteimet. Egy év el~t~ el IS 
jutottam ennek a papnak sekrestyéJélg. Olt 
azonban azt mondották, hogy most fontos 
dolgokkal van elfoglalva és nem zavarhatják; 
jöjjek máskor. Körülményeim olyanok, hogy 
azóta sem tudtam eljutni hozzá. Mit tegyek? 
Lelkemet marja a bűntudat, szeretnék gyónni, 
de másnál nem tudok ... u 

Válasznnk: 

A bűnöktől való szabadulásnak eszközéül 
a gyónás szentségét rendelte Üdvözítőnk. A 
bűntől megtísztulni kötelesség, tehát kötelessé
glink gyónni is. Az egyház parancsa e köteles
ség idejének minimumát egy évben állapította 
meg. 

A gyónást a fölszentelt és a gyóntatásra jog
hatósággal fölruházott pap előtt kell végez
nünk. Hogy melyik pap előtt? Nem korlátozza 
parancs: annál gyónhatunk, akinél akarunk. 
Ez közönségesen a bűnösnek tetszésétől fligg. 
Még ott is módot nyujt az egyház arra, hogy 
a bűnbánó maga választhassa meg gyóntató
ját, ahol egyébként fegyelmi, pedagógiai és 
gyakorlati okokból - pl. szerzetesnőknél -
meghatározott gyóntatóhoz köti a bűnösöket. 

Maradjunk meg azonban a józan eljárás 
keretei között és a mellékes körlilményeket ne 
állítsuk oda lényegeseknek. A bűnös köteles
ségének lényege az, hogy gyónjon; a mellékes 
körülmény az, hogyannál a papnál gyón
jon, akinél akar. A kötelezettség teljesítésé
vel ellenkeznék, ha a mellékes körülmény tel
jesithetetlensége miatt elhagyná valaki a 
lényegest. Ez következnék pedig, ha valaki 
nem gyónna azért, mert nem gyónhat annál 
a papnál, akinél szeretne. Ez abszurdum I Be
látjuk mindjárt ennek tarthatatlanságát, ha 
fölvesszlik a következő esetet: Valaki a pápá
nál magánál szeretne gyónni; minthogy nem 
mehet Rómába és ha elmegy is, nem jut
hat ezért a pápához, - tehát az illető föl
mentve érzi magát a gyónás kötelezettsége 
alól és egész életén keresztül nem gyónik. 
Lényegében ugyanezt követte el levelünk 
írója is: több mint egy évig nem gyónt, 
mert nem gyónhatott annál a papnál, llkinél 
szeretett volna. 

Ebben az esetben is láthatjuk, hogy a 
józan észnek és belátásnak kell irányítania 
az embert. Amikor valami cselekedet végre
hajtása kötelesség (esetünkben a gyónás) és 
a végrehajtás helyének és körülményeinek 
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(esetünkben a gyóntató személyének meg
választása) bizonyos szabad választást enged 
a törvény, nem szabad a cselekedetet elmulasz
tani azért, mert pont a nekünk kivánatos 
mód lehetetlen. A testi élet fönntartásához 
kötelesek vagyunk táplálkozni. Aki nem táp
lálkozik, az öngyilkosságot követ el. Nemde 
örültség lenne, ha valaki tudatosan éhenhal, 
mert nem jut tengeri hómárhoz, - pedig erre 
vágyik. 

Tagadhatatlan, hogy könnyebb annál a 
papnál gyónnunk, akihez bizalmunk van. Ez 
emberi tulajdonság. Ámde ezt a körülményt 
nem szabad túlzásba vinnünk. Különösen ott 
nem, ahol több pap is segítségünkre van. 
Sajnos, egyeseknél szinte beteges mértéket 
ölt ez a ragaszkodás. Ezen pedig változtatni 
kell. 

A levélíró számára ezekben foglaljuk össze 
válaszunkat: Joga volt ahhoz, hogy annál 
gyónjon, akihez bizalma van. Ahhoz azon
ban nem volt joga, hogy olyan sokáig, -
tovább mint egy évig elmulassza a gyónását. 
Ha nem bírt a kívánt gyóntatóhoz jutni, 
gyónnia kellett volna másnál. 

Felelel T-nek. 

Az Utunk Szerkesztősége közvetítésével azt 
írja nekem, hogy: "Isten Önt olykor megaján
dékozza jelenlétének érzetével, a természetfeletti 
összeszedettséggel" . . . s kérdezi: "hogyan 
lehet ezen élményeket beleilleszteni a világiak 
életébe, családi körbe?" 

Válasz: 

Isten a~ ő végtelen bölcseségében és jóságá
ban a lelek adottságához. viszonyaihoz alkal
mazza ajándékait. Igy B. Taigi Anna özvegyet 
(t 1837) olykor a konyhában főzés közben 
lept~ . meg a természetfeletti állapot, Lucie 
ChnstlDe (t 1908) szintén. mint hitves és család
anya. minden szorgos tevékenykedés mellett 
emelkedik fel a misztika legmagasabb tájaira. 
(Lásd: Misztika 113., 347. Iap.) 

Ami az eljárást illeti, általában annyit mond
hatunk, hogy amennyiben csakugyan misztikus 
élménnyel állunk szemben, a lélek a lehető
ség szerint adja át magát a belső isteni működés
?ek, annál is inkább, mert annak amúgy sem 
Igen tudna ellenállni. A külső nyilvánulás o
kat a~onb~n .Iehetőleg szorítsa vissza, főleg, ha 
azt masok IS eszrevehetnék. Ha ezek ellen küzd 
nem áll ellen Istennek, sőt az Ö szent szándék~ 
sz.erint csel.eks.zi~. Részletesebb szabályok erre 
nezve a MlsztJkaban bőven találhatók. 

Müller Lajos S. J. 

A halálra legjobb előkészület a jó élet I 
Müller Lajos S. J. ASZKÉTIKÁ.ja 

a komoly lelkiélet tankönyve. 

l _Egy könyvtárral felér. 

Fuzve: 7.- P. Kötve: 9.- P. 

3. szám. 1935. 

Mindennek a Tége .•. 

pedig a festő alkotása középpontjába helyezett: a vidéket 
megvilágító fölkelő napot és a napkeltét üdvözlő, a torony
ablakban éneklő kicsiny madarat. A toronyszobában a halál 
elvégezte munkáját, de a távolban új nap és új élet kezdete 
látszik. 

A halál e krisztusi gondolattól távoleső, kissé túl
reális fölfogását azonban a nagy művészek alkotásainak egész 
sora tárja elénk. Gyönyörű ilyen alkotás egy nálunk kevéssé 
ismert német festőnek, kevéssé ismert képe, amelynek 
"Mindennek vége: a halál" címet adhatnók. A nyitott sír
bolt felé vonul rajta egy színes, típusokból álló menet. Leg
elői a "Hades kutyája" a régi pogányok e halál-szimboluma 
baktat lekonyított fejjel, behúzott farok kal. Utána megy a 
pénzesládáját szorongató zsugori, mellette szépség; kissé 
hátrább a kardját tartó vitéz hadvezér, a művészetet 
reprezer:táló gitáros, a babérkoszorús bölcs, a koronáját 
emelő király és a csörgősapkás bohém udvari bolond stb .... 
Mind a pénzt, az élet örőmeinek és értékeinek földi 
~ondolkodású reprezentánsát követik és nem is tudják, 
hogy útjuk a sírbolt reájuk váró nyitott kapujához vezet ... 
Drámai erejű kifejezése az élet örömei végének, de a halál 
krisztusi gondolatának csak egyik fele. Bizony, minden szép
sége mellett, hiányos fölfogás! 

Ugyanezeket a hiányokat panaszolhat juk föl a híre
sebb magyar festők alkotásairól is. Sok kiváló művészünk 
ceruzáját és ecset jét megihlette a halál gondolata, de ők is 

Karö.,öl-Kr!.esch Alad'r, ,OA tÖTÖ". 

22 



november 15. 

inkább a halál kérlelhetetlenségét, a jövő terveit elvágó 
kaszást és a minden földi örömbe belecseppenő ürmét áb
rázolták. 

Közülük egy nemrég elhunyt, nagytehetségű és lelke 
mélyéig vallásos felfogású, de kevéssé méltányolt művész
nek: Kórösfői-Kriesch Aladár-nak rajzai ból mutatunk be 
hármat. 

Az elsőnek címe: "A jövő." Szimbolikus rajz. Leg
elől angyal viszi a lelkesedéstől lángoló szívet: az emberi 
élet szimbolumát. Utána fiatal, a meggondolatlanságot jel
képező apród vezeti az "élet úrnőjének" lovát. A drága 
takarókkal borított paripa az embert szimbolizáló úrnőt 
hordozza, aki sóvárogva terjeszti ki karjait. Ha jól meg
nézzük a képet, észre kell vennünk, hogy úgy az élet úr
nőjének, mint a legelől haladó angyalnak le van zárva a 
szeme, az apródé pedig be van kötve. Az ember nem ismeri 
a jövőt, amelynek eléje megy. De jobb is, hogy zárva a 
szeme, mert legalább nem látja, hogy az út szélén a halál 
csontvázalakja les reá, csontváz lován. A művész azt fejezi 
ki, hogy a jövő bizonytalan, de egy bizonyos belőle: hogy 
valamelyik pontján ott vár reánk a halál. 

Kőrösfői-Kriesch másik két képe: pandant-kép. Az 
egyiknek címe: ,,~z ember a halál nyomában". Bravúrosan 
kifejező alkotás l Eletvidor ifjú, a viruló természet útján siet 
a boldogságot és élvezetet jelentő nő után. Szeme a szende 
arcon, kezeit pedig kinyujtja a kötény éből feléje viruló 
rózsák után. Nem látja, hogy a rózsáknak tövisei vannak és 
a szende arc csak a halálnak maszkja. 

A másik kép ellentéte ennek. Az előbbin az ember 
sietett a halál után, amelyik álarcosan haladt előtte. Ezen 
a halál rohan az ember után, de most már álarc nélkül 
vicsorgatja feléje a koponyacsontból fogait. Az élvezetek 
álarca mögött nem látja az ifjú azok végét: az elmúlást és 

Kórösföi-Krl""ch Alad'r: Az ember a h.l61 ayolD'b.a. 
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Dr. Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet. 
~zentbeszédek. Budapest, 1935. 424 oldal. 
Ara: 10'- P. 

Ez a hatalmas kötet azokat a szentbeszéde
ket tartalmazza, amelyeket a neves hitszónok 
az 1934 - 35. tanévben a budapesti Pázmány 
Péter-egyetem templomában vasárnaponként 
elmondott. A kötet két részre oszlik. Az első 
rész a Hiszekegy utolsó ágazat ának szentbeszé
dekben való feldolgozását tartalmazza, a máso
dik rész pedig rendkívül értékes és érdekes 
beszédsorozat a házasságról. 

Tóth Tihamér öt esztendeig prédikált a 
Hiszekegyről. A krisztusi vallás ezen össze
foglaló imája alapján feldolgoz ta a híttan és 
a vele kapcsolatos erkölcstani témák egész 
anyagát. Az utolsó félévben összes szentbeszé
deit a Hiszekegy utolsó ágazatáról : az ·örök
életről tartotta. Ebbe az ágazatba rendkívül 
ügyes leleményességgel belefoglalta a természe
tes vallási élet legföbb alapvető anyagát. Vizs
gálat alá vette a kérdést, hogy van-e örök 
élet, a halállal kezdödik-e új élet és az az új 
élet, amely a halállal kezdődik, vajjon milyen? 
Különösen, részletesen és meggyőző alapos
sággal tárgyalja le a legelső alapkérdést: Van-e 
örökkévalóság, van-e lélek, aki ebben az örök
kévalóságban boldog, vagy szerencsétlen lehet. 
Az utolsó dolgokat (ítélet, pokol, tisztítóhely, 
mennyország) a halál szemszögéből állítja be. 

A házasságról írt beszédsorozatában kitűnő 
beállltásban szól a családról, a házasság ter
mészetes alapjairól, a szentségi házasságról, 
annak jegyeiről, a gyermekről, mint a házasság 
gyümölcséről, és a keresztény házasság esz
ményképéről. 

Tóth Tihamér nagyszerű prédikációs metó
dusát előnyösen ismeri már közönségünk. Mo
dern beállításai, a kor feltett kérdéseivel való 
foglalkozásai ; meggyőző érvelései, színes ké
pei, pompás stílusa egyedüliek és iskolát terem
tettek a magyar egyházi szónoklásban. Ez az 
új kötete valamennyi régi nagyszerű tulajdon
ságát csillogtatja. Mintha azonban a példákkal 
való illusztrálása nem lenne olyan gyakori, 
mint az előző kötetekben volt. Ezeknek hiá
nyát azonban bőségesen pótolja logikus okfej
téseivel, kitűnő és nemcsak odavetett, hanem 
részletesen kifejtett hasonlataival és a Szent
írásnak pompásan bedolgozott idézésével. 

Szentbeszédei állandó értékűek, az év min
den szakában használ ható ak és a papság ré
szére elsőrangú anyaggyüjtemény, a nagyközön
ség számára pedig megfizethetetlen lelkiolvas
mánytárt nyujtanak. 

Sok jó tulajdonsága között és számtalan ér
tékei közül páratlan hasznot hajt a világossága 
és az, bogy bár gondolatai emelkedettek, köl
tőiek és gyönyörű nyelvbe burkolva fejezi ki 
őket, mégsem mesterkélt sehol sem, keresett
sége nem teszi nehézzé és érdekes beállltásBi
val, szónoki kérdései vel és feleleteivel, logikus 
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tagozás ával rövid részekre osztja anyagát, úgy
hogy olvasása könnyű és napi lelkiolvasmány
nak is előnyösen használható. 

Sík Sándor: Advent. Oratorium szavaló
kórusra. 

Az emberiség örök vágyait öltözteti Sík Sán
dor mesteri tollal egy szavalókórus költemé
nyébe. A bűnbeesett emberiségnek vágyát a 
három napkeleti bölcs köré csoportosítja és 
részben az ö ajkukon, részben a többi szerep
lőnek ajkán fejezi ki. Az egész könyv a világ: 
"Harmatozzatok .égi magasok" könyörgésének 
versbe foglalása. Ügyes bravurral állítja azután 
a végére az emberi vágyak egyetlen enyhítőjét 
és teljes kielégítőjét: Kriszlust, a Messiást. 

Müller Lajos S. J. két kisebb, de nagy
sikerű munkája jelent meg második kiadásban: 

A "Leányhivatások" a férjhezmenésről és a 
szerzeteshivatásról szól a serdülő leányokhoz, 
nagy életbölcseséggel, finom tapintattal és 
helyes megvilágításban. A legérzékenyebb lelkű 
leánynak is kezébe adhat juk. 

"A kis titok" a lelkielöhaladásnak egy régi, 
kipróbált eszközét, az Isten jelenlétére való 
gondolást és felajánlást ismerteti meg. Teszi 
ezt gyakorlati alapon és érdekesen. Mindkét 
munka rövid és olcsó, amely körülmények 
csak növelik értéküket. 

Jánosi József S. J.: A szellem. 254 oldal. 
Pázmány Péter Társulat kiadása Budapest. 
Ára 5 P. 

A magyar bölcseleti irodalom értékeinek 
gazdagítását jelentette Jánosi József S. J. 
"Szellem" című művének megjelenése. Arról a 
témáról szól, mely mindenkihez a legközelebb 
áll és legjobban érdekelheti: hogy mi a szellem, 
vagyis a lélek. Bölcseleti alapon tárja fel a 
szellem helyét a létfokok között, a szellem mi
voltát, működését, személyiségét, és. fennmara
dását az idöben. Mindezt nagy tudással. az 
erre vonatkozó bölcsele li irodalom figyelembe 
vételével és mélyenjáró filozófiai elemzéssel 
teszi. Mégis annyira világosan, hogy a bölcse
letben nem szakember is megértheti. Mert épp 
a szeIlem kérdése az, amely a világnézeti 
problémák központjában áll, azért fontos, 
hogy a tanult laikus keresztény közönség is 
foglalkozzék e kérdéssel és ezért ajánljuk a 
könyv elolvasását mindenkinek. 

Pius Parsch: Das Leben Jesu, Klosterneu
burg, 1935. Ára kötetenként P 1'-. 

Az osztrák liturgiai mozgalomnak nagyérdemű 
vezetője P. Parsch a Sze'ntírás alapján össze
állította Jézus életét és három kis kötetben 
kiadja. Nem szentírási részleteket közöl. hanem 
azokat csak citátumokban adja, mindent rövi
den megmagyaráz és érthetővé tesz. Nem régi
ségtudományi és s"övegtörténeti magyaráza
tokat ad, hanem tárgyi és értelmi megvilágo
sítást. 

A három kötetből eddig csak kettő jelent 
meg, a harmadik féléven belül következik. 

3. szám. 1935. 

Kórősfői-lú-iesch Aladár: A halál az ember DyomábaD. 

nem is fél tőle, sőt rohan utána. Amikor aztán észreveszi 
a maga mivoltában a csontvázat, menekülni akar, de nem 
tud, mert az kasza-lován nyomában száguld. Kőrösfői-Kriesch 
fölfogása nem annyira pesszimista, mint inkább reális: az 
ember szalad a mulandóság z, tán, amíg nem ismeri föl azt, 
amikor aztán fölismerte, rohanva menekül előle. 

Szépek a festők alkotásai, amelyekben a halál döbbe
nete.s hatalmának tényeit ábrázolják. Szépek, mert igazak 
is. Amde egyoldalúak. Csak a halál földi szemmel látott 
vonásait tárják elő és nem azt, amelyet a Krisztus hite ál
tal megvílágított keresztény értelem észrevesz a borzalmas 
realitások fölött. Nem érzékeltetik azt a diadalmas érzést, 
amelyik kicsendül a föltámadt Krisztus sírja mellől szóló 
Szent P;ilnak e szavaiból: "Halál! hol a te diadalod? Hol 
a te fullánkod?!" 

Nem érzékeltetik a sírok fölött sarjadó új életet, mert 
inkább a mulandóságon kesergő ember számára dolgoznak 
és nem a soha el nem múló életben reménykedő hívőnek! 

A halál borzalma ellen Isten jósága dd. 

Müller Lajos S. J.: A JÓ ISTEN 
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című munkája páratlan erővel 

kapcsolja a lélek bizaImát Isten 
végtelen jóságához. 

Ára: 1.80 P. 



Nevelésnél, önnevelésnél páratlan eszköz I 

MÜLLER LAJOS S. J.: 

A KIS TITOK 

• 
II. KIADÁS. 

A lelkiélet "kis ösvényére". a szentség köny
nyü és biztos útjára tanít - k~dvcsináló 
ráhatással. Ara -'50. 

GERELY JOLÁN: 

EGI' ÉLET-
EGI' LÉLEKÉRT 

II. bövitett kiadás. 

Egy valóban élt fiatal leány életrajza. Mosolygós életáldo
zata felemelő hatású a szenvedőkre. betegekre. A "kis 
ösvényt" járó élete pedig követhető példa minde!1ki szá
mára. Ara 1'20. 

Korunk érdeklődésének 
középpontjában álló kérdésre felel 

MÜLLER LAJOS S. J.: 

MlSZTIK./I. 
címü hatalmas. nagy tudással megírt munkájában. Világos. 
tiszta fogalmakat, elsőrendű útuaigazításokat - a misztika 
homályos területéről - és történelméről sok új, érdekes 
ismeretet ad. 

Fűzve: 9'50, díszkötésben: 11'50. 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLŐKÁRTYÁK 

sok szép változatban 
darabja 3 fillér, borítékkal 4 fíllér. 

Több vételnél engedmény I 

KARÁCSONYI LEVELEZÖLAPOK 
vallásos tárgyú, színes nyomású, magyar gyár,tmányú. öt 
változatban. Ara 6 fíllér 

Több vételnél engedmény I 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK: 
P. I. A kérdezett könyv megértéséhez 

nagyobb intelligencia sziikséges és igy 
tessék megnézni, kinek a kezébe adja. 
- S. J. Hét éven feliili gyermek vallás 
változtatás esetén csak gyámhatósági enge
déllyel követheti szülejét az új vallásba. 
- M. P. Leveléből ~gy vessziik ki, hogy az 
eset már komolyabb. On is helytelenül viselke
dett, amikor nem kerülte, sőt megadta az 
alkalmat. Teendője a következő: súlyos 
kötelességének ismerje, hogy megszakitsa az 
összeköttetést és semmi köriilmények között 
se találkozzon. A gyóntatószékben mondja el 
ugyanígy az esetet, ahogy nekiink megírta. 
Ha az eset akár Onnel, akár tudomása szerint 
mással megismétlődnék, a részletekre való 
kitérés nélkiil, jelentse. - V. E. Az előadot
tak után világos, hogy nincsen igaza. Eljárása 
az önmaga iránti kötelesség ellen volt és 
vétkes mértékű, Azt, hogyajavulásra bírták, 
nem viszonozhat ja a leirt viselkedéssel anél
kiil, hogy még jobban bele ne gabalyodjék a 
helytelenségbe, - K. J. Bajos biztos véle
rpényt mondani a részletek ismerete nélkiil, 
Ugy véljiik azonban az előtártak alapján, 
hogy félreértette az illetőt. Nem az követke
zik a föllépéséböl, mintha azt az öltözködést 
bűnnek minősitené; ez magában nem bűn. 
Abban a korban, azután az előzmények után 
azonban a lelkület megváltoztatására enged 
következtetni. - V. B. Hogy rendes gyóntató
ját elhelyezték, még nem lehet elég cim, 
hogy gyónásait megritkítsa. A lelke előhaladá
sát iparkodjék az emberi tekintetektől mentes í
teni. 

Névtelen levélre nem adunk választ. 

MULATTAT - ÉS- NEVEL! 

KATOLIKUS 
SZELLEMŰ 
TÁRSASJÁTÉKOK: 

teljes felszereléssel 

Utazás a Jézuskához 
Menjünk Jézus Szívéhez 
Missziós játék 
Utazás a Lurdi Szüzhöz 
Lassan járj tovább érsz I 
Kócos Kata (kártyajáték) 

JÉZUS SZIVE NAPTÁR 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0'50 

1936. évre Ára: -'50 
Katolikus családok kedvelt naptára. 



ÚJDONSÁGOK 

Wöhrmüller: Királyi törvény, A szeretet 
nagy parancsát dolgozza fel kitűnően tagolt 
fejezetekben - érdekes, modern kiálításban. 

p 3'80, 
Blazovich: A csend mélységeiből. Költői 

szárnyalással feldolgozott lelkigyakorlatos 
témák . . P 2'80 

Esser S. J.: Negyedóra a szószéken nl. 
Rövid, kitűnőe n tagolt beszédek az egyházi 
év ünnepeire P 2'20 

Dr. Magdics : Hitelemzések, Az elemi iskola 
I.-II. osztályának teljesen kidolgozott anyaga 
- kitűnő példatár függelékkel . . P 2'80 

J . K.-Velő sy : Az orosz titok, Egy mérnök 
oroszországi tapasztalatai - a mai orosz 
világ valódi arca . . . P 1'

Jánosi S. J.: Mária. A Szűzanya tiszteletről 
írt fejtegetések. Molnár C. Pál fametszetei-
vel . . ... . . , . ... 

Faechinetti-Zadravecz: X, Pius pápa lelke, 
A szenttéavatása előtt álló eucharisztikus 
pápa jellemrajza, sok, életéből vett epizód
dal . . . .. . P 3'-

Dr. Tóth Kálmán: Bibliai életképek a Szent· 
földön, Népszerű bibliai régiségtan, P 6'-

Lenz János S. J. : "Az egek hirdetik," (A világ-
űrben Isten nyomain.) Sajtó alatt. 

Tyukoss: Vasárnapi kenyér, Evangéliumi 
magyarázatok Adventtől-nagybőjtig P 3'-

Meskó Lajos: Ősmagyar keresztneveket, 
P -'20 

• 
Chistian: Volk im Frühling, Ifjúságnak szánt 

rövid, hangulatos eszmefuttatások, jellem
nevelő céllal. Kötve P 2'85 helyett. P 2'15 

Schwierholz: Von Fest zu Fest durch das 
Kirchenjahr, Rövid prédikációvázlatok 
gyermekek számára ünnepekre és űnnepé
lyekre. P 4'05 helyett . . . . P 3'04 

Lucas: Menschen die sich lieben, A családi 
élet megerősítéséről. Világiak, papok és 
szerzetesek számára egyaránt. P 6'- helyett 
kötve . . . . . . . . . . . P 4'50 

Parsch : Das Leben Jezu, Három kis kötetben. 
Eddig kettő jelent meg. Jézus életének a 
Szentírás alapján való magyarázása, össze
állítása. Kötetenkint . . P 1.-

Marmion-Thibault : Die Gottverbundenheit, 
A hit, remény és szeretet Marmion-féle 
érdekes és megnyerő beállítása. P 6'75 helyett 

P 5'07 
Fattinger : Der Katechet erúi.hlt n, Kitűnő 

példatár. Kötve. . . . P 12'32 
Perk: Synopsis Latina evangeliorum, Az 

evangelisták ugyanazon tartalmú részeit egy
más mellett áttekinthetően hozza, latinul. 
p 4'28 helyett . . P 3'70 

Jézus Szíve levélpapír 
fehér bankpapír piros, kék, zöld, lila 
pecséttel lOO-as dobozban 6,-

10-es csomagolásban - .70 
Ugyanaz finom csontpapíron 

100 dobozban 7,-
10-es csomagolásban -,80 

Jézus Szíve karton 
finom csontpapíron piros, kék, lila, 
pecséttel lOO-as dobozban 7,-

10-es csomagolás ban -,80 

Jézus Szíve levélzáróbélyeg 
kék, zöld, piros színben lOO-as csomagban -,30 

ADVENTRA! 
Dr. Czapik: 

Vasárnapi beszédvázlalok 
kitűnő adventra szóló anyag 

A leányi élek nagy problémái 
mesteri kézzel nyernek megoldást 

Müller Lajos S. J.: 

. . 1'20 

Leányhivatások és Leánybarátkozások 
dmű két kis munkájában. 

Adjuk minden serdülő leány kezébe ezt a 
finoman felvilágositó , kincsetérő tanácsokat 
adó füzeteI. Egy-egy füzet ára 0'60 

Csávossy Elemér S. J.: 

Adventi elmélkedések 
Clarke: 

A nagy igazságok 
(elmélkedések adventra) 

KÉR.JEN 

. . 1.60 

... 1.30 

karácsonyi Jézuskákról, betlehemi szobrokró! 

ÁRJEGYZÉKET! 

.Il könyvek megrendel.fjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIII., Hiks:átb Kálmán-tér 3. s:ám. 

Nyomatolt : Korda R. T. nyomdájában. Budapest . VIlI. , Mária-utca 42. Iga.gato. Dr. Czapik Gyula. 





Ut k" aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó lS-én.
" un Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyala. - Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató: 
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 3. szám. 
Csekkszám: 42.881. Telefon: 361---85. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-utca 
20. szám. - Csehszlovákiai főbizományos: Szent József könyvkereskedés, Pozsony. Elöfizetése 

portóval 28 cseh korona. 

Előfizetési ára félévre 1 P 80 fiU. Egyes szám ára 40 fill. 

II: út, amelyen megváltásunk elindult az égi trónusról a betlehemi istál
lón keresztül a Golgotára, onnét vissza az Atya jobbjára vezetett. Ezen az 
úton lélekderítő állomás a jászolban pihenő Kisded képe. Kék szemei a 
jóságot sugározzák, türelme, mellyel a nélkülözést máris szenvedi, a lelket 
részvéttel tőlti el; mosolygós arca vonzza a szíveket. A betlehemi kis Jézust 
csak szeretni lehet! 
II: út azonban, amelyen Betlehemből a Golgota felé kanyarodott Jézus 
élete, férfiassá érlelte a Gyermeket. Szemébe a komoly elhatározás tüzét 
lángoltalta bele, arcára a kemény akarat vonásait véste reá. Aki azonban 
jól megfigyeli a tanító Jézus vonásait, meglátja benne a betlehemi Kisded 
jellegzetességét is. A jászol Lakóját szeretjük, mert ártatlan volt és szere
tell; a tanító Jézust is szeretnünk kell, mert ártatlan maradt és bennünket 
tovább: egész a Golgotáig szereteff. 

.Il: lJtunk folyóirat a Jézus tanítását hirdeti. Föladatát úgy 
oldja meg csak jól, ha odaállít ja olvasói elé a 
krisztusi kemény parancsokat, de odaállílja a min

den keménységet feloldó és már a Betlehemben reánk mosolygó irgalmas szeretetet is. Ez az 

egyoldalúságot kerülő, az egész: a keményen parancsoló, de irgalmasan is szerető Jézus 
szellemének előtárása telte oly hamar kedvelllé folyóiratunkat mindenki előtt, aki csak kezébe 
vehefte. Hogy pedig még többen is kezükbe vehessék és töltekezhessenek etzel a keményen 
isteni és egyben lágy szeretellől sugárzó krisztusi szellemmel, olvasóinktól függ. Ha ők mások
nak is megmutatnák lapunkat, még sokan megkedvelnék ! 

I • 
Legszebb, legértékesebb karácsonyi 

ajándékot ad, ha előfizeti szereUei-

nek, barátainak az utunk.-at. 

• 
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A KARÁCSONY CSENDlEBEN 
FESZOLÖ ERÖ. 

IRTA: DR. CZAPIK GYULA. 

A bethlehemi drága éjtszaka alaphangulatának a 
c s e n d e t, a n y u g a I m a t szokták odaállítani. Hó
pihésnek festik a táját, csillagosnak az egét. Képein a 

kis Jézus édesen alszik és Szent Anyja is óvatosan néz 
reá, Szent József pedig még arra is ügyel, hogy saruja 
súrlódása föl ne rezzentse a nyugvó Elérkezettet. Térden
állva, lélekzetvisszafojtva imádják őt a pásztorok és az 

ajándékba hozott báránykák is bégetés nélkül feküsznek 
jászola mellett. 

Az első hang, amely a betlehemi éjtszakából a 
világba csendül: a pásztorokkal együttérkezett angyalok 

kórusa, akik dicsőséget zengenek Istennek és békét 
ígérnek a jóakaratú embereknek. 

Tagadhatatlan, hogy a mennyei kar pianissimo dala, 
hátterében a betlehemi táj nagy csendjével és a lélekze
tüket is visszafojtó imádkozókkal, - főkép a szendergő, 

pirosarcú, göndörhajú Kisdeddel megkapó valami. Meg
kapó az esztendő 364 napján át a törtető élet zsivajától 

zúgófülű, az egymástiprástól elfáradt és a béke csendje 
után epekedő embernek. 



Utunk 

Ez is az egyik oka annak, hogya karácsony 

ünnepe nemcsak a Krisztus híveinek, de mindenkinek, 

aki az esztendőnek legalább egyetlen napján élvezni 

akarja a szent csendet és a megszentelt nyugalmat. 

Egy könyvet olvastam a természet erőiről. 

Megértettem belőle, hogy a símán tükröződö tó 

vize azért ilyen nyugodt és síma, mert tükrét lenyomja 

a levegőréteg nagy súlya. Megértettem belőle, hogy 

szívem dobogása azért is nem repeszti szét ereim 

fal6t, mert ellennyomásával segít érszöveteimnek az 

atmoszféra. Megértettem belőle, hogy az éjtszaka 

pislogó csillagai, a nyugalomnak e szimbolumai csak 

azért ilyen csendesek, mert az égitestek vonzó és 

taszító erői kiegyenlített helyzetben tartják őket. 

Megértettem, hogy minden csend és minden nyu

galom: t e v é k e n y s é g n e k az eredője. 

Vajjon így van ez a betlehemi csenddel és a kará

csonyi szent nyugalommal is? A tevékenységnek szüne

teltetése, a küzdelemnek és erőkifejtésnek letargiája 

ez a szívnek édes, léleknek élvezetes, csendes nyu

galom? 
Nézzünk csak az események előzményeire! 

A világmindenség Birtokosa szállott le égi trónu

sárói a földre. A szentek-Szentje jött el a bűnös sár

tekére. A kigondolható legnagyobb Hatalom öltötte 

föl egy tehetetlen, gyengetestű kisded alakját. Az 

aranyrögű, rubintbúzájú és gyémántharmatú ország 

Ura feküdt reá a jászol zizegő szalmájára. A győzhe

tetlen angyalok légiójának Parancsnoka megelégedve 

nézett kéklő gyermekszemével a botos és tilinkós 

pásztorseregre. 
Elhisszük azt, hogy nem kellett ehhez erő és ön

legyőzés? Hogya Hatalom csak úgy minden erőki

fejtés nélkül gyermekké tehetetlenedett; hogya Gaz

dagság kiüresítette minden kincsét és a betlehemi 

nyomorba beleszegényedett ; hogy aki boldoggá tette 

az ég minden angyalát, mert szolgáitatni engedte 

magát általuk és most az istállószagú pásztorok tár

saságával megelégedett? Hogy az lsten nem érvé

nyesítette igazságosságát és elnézte, hogy minden

kinek legyen helye a szálláson és a Várvavárt az 

istálló lakója legyen? Hogy Heródes bíborpalásttal 

takarózzék és a Világurát Anyja köntöse védje csak 

az éi hidege ellen? 
Nem! Hogy az Úr Szíve egy harmattestű Kisded 

keblében dobogott, hogy az ~g Ura a betlehemi 

istállóban vett szállást, hogy a dübörgő Hatalom az 

alvó Gyermekben csendeskedett, n e m a p a s s z i

v i t á s b a I e s ü II ye d t I s t e n megnyilatkozása 

volt, hanem annak a n a g y e r ő n e k t e v é-
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k e n y s é g e, amelyik még az ~g dicsőségét is "ki
üresítette önmagából", hogy szolgává, emberré legyen 

ma miattunk. 
Ne a p a s s z i v i t á s t lássuk tehát a karácsony 

jeleneteiben. Ne borítsa el szemünket a betlehemi 

éjtszaka sötétségének költői magasztalása, hanem 

ennek fekete függönye mögött lássuk azt az i s t e n i 

h a t a I m a t, amelyik letompította a túlvilági fényes

séget, hogy el ne vakuljunk. Ne a hidegre össze

didergő, rózsástestű Kisdedet nézzük csak, hanem 

lássuk meg benne azt a n a g y • e r ő t, amelyik 

egyetlen személybe egyesíteni tudta a halhatatlan 

Istent és a halnitudó embert. Ne a rozzant istálló 

nincstelen csendességét magasztaljuk, hanem azt a 

végtelenül könyörületes Szívet, amelyik az istállóig 

lealacsonyította a ragyogó Tisztaságot, hogy utána 

járhasson a bűn mocskában vergődő embernek. 

A karácsonyi alvó Kisdedben ne a földreszállott 

passzivitást lássuk, hanem azt az Istent, a k i o I ya n 

n a g y e r ő t t e t t ö n m a g á n, hogy emberré 

lett ... 
• 

Minden ember vágyva-vágyik a nyugalom, a béke 

után. De tudjuk meg, hogya Krisztus békéje nem az 

önmegadás és passzivitás gyümölcse, hanem az 

önmagát legyőző erőkifejtésé. -
3lmitől a szentek félnek . 
Lacordairé-t, a hírneves francia szónokot egy forró

sikerű beszéde után cellája kövén a feszület előtt 
zokogva találta szerzetestársa. 

- Mi baja. Atyám? - emelte fel ijedten a szó-
nokot. 

- Félek! - sóha;totta könnyező Lacorduire. 
- Ugyan mitől fél. Atyám? 
- Félek ol sikertől! 

Hát félni kell a sikertől? 
Igen. a szentek féltek tőle. 
A siker perzselő nap - zuhogó zápor - a lélek 

gyenge kis virágára. 
A siker szeszesital - mely csak cseppenkint lel

kesít - de sok belőle mámorossá tesz. 

. 
A szentek félnek a sikertől - mely a mennyei 

iutalom egy részét e földön osztja ki. Azért mene
külnek a siker. a hírnév fényétől. 

Azt kérik az Úrtól - amit a kis ibolya kért illata 
jutalmául: 

- Egy kis füvet adj. Uram. hogyeltakarjan ! 
Igen, a szentek ;elszava ez: Istenem. add. hogy úgy 

haladjak át az életen. hogy senki észre ne vegyen! 
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S:eressetek. 

Ötven évvel ezelőtt egy tekintélyes folyóiratban 
egy közkedvelt író társadalmának lényeges vonásául 
azt állapította meg, hogy: "csaknem teljesen híjában 
van a szeretetnek" (Burnouf). 

Kevéssel a háború után pedig egy értékes könyv 
jelent meg: "Az irgalmasságot gyakorló j ótékony és 
szociális Párizs" címmel. E könyv a francia főváros
ban 9,060 müködő jótékonysági intézményt sorol fel. 
Sajnálatosnak mondja a jótékonykodás szétforgácso
lódását, de a nyomor és szenvedés felé hajlás kor
társainak becsületet szerez. 

Azt hihetné az ember, hogy ekét megállapítás 
homlokegyenest ellenkezik egymással. Pedig nincs 
úgy. Igen, Isten iránti hálával kell elismernünk, hogy 
korunkban oly sok hitbuzgalmi intézmény létesült és 
virágzik, de a felebaráti szeretet intézményei és az 
igazi felebaráti szeretet nem egy és ugyanaz a dolog. 

"A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nek
tek" - írja Szent Pál a tesszaloniki híveknek. 

Igazán oly biztos ez? 

Nem tehetjük szóvá a felebaráti szeretet gyakor
lásának összes módjait, csak a mindennapi érintkezé
seinkben való kötelességeinkre szorítkozunk, de az 
adott megoldások szerint könny ü lesz a tant a többi, 
itt fel nem sorolt esetekre is alkalmazni. 

Első kötelességünk felebarátunk anyagi segítése, 
ha módunkban áll. 

"Éheztem és ennem adtatok. Szomjúhoztam és 
innom adtatok. Mezítelen voltam és ruháztatok." Ez 
az irgalmasság cselekedeteinek legalsóbb, de nem leg
kevésbbé szükséges foka. 

Szent Pál azt mondja: "Mondd meg jól a gazdagok
nak, hogy kötelességük segíteni a nyomoron, mely 
körülveszi őket." 

A gazdagok, főkép a dúsgazdagok, csakis azért 
kénytelenek most annyira védekezni a kevésbbé kivált
ságos osztályok irigységtől fütött támadásai ellen, 
mert jóval elöbb elfeledkeztek védekezní a gazdagság 
használatának a fattyúhajtásai ellen. A gazdagokat 
leggyakrabban nem gazdagságuk miatt gyülölik, hanem 
inkább azért, mert rossz kezelői voltak gazdagsá
guknak. 

De-Ségur mélabúsan szokla elmondani. hogy mily vá
laszt kapott egy nagyúri hölgy től, mikor iparosifjai 
számára gyüj tött: "Ebben az évben nem tudok adni, 
mert a téli szezonra délszaki növényeket vettünk 
25,000 frankért." S ez a nagyúri hölgy még azt gon
dolta magában, hogy keresztény! Egy-egy szórakozásra, 
ruhára, ékszerre hihetetlen összegeket költenek a 
tehetősek. 

Utunk 

Irta: Raoul Plus S. J. 

1914. június 25. körül, mielőtt a világháború ese
ményei lefoglalták volna az újságírók figyelmét, bizo
nyos "drágaköves bálról" hasábokat írtak az ujságok. 
Egyesek elragadtatással, mások jogos felháborodással 
írtak róla. E bálra valósággal kifosztották Párizs leg
előkelőbb ékszerüzleteit. A ruháknak tele kellett lenni 
ragyogó gyémántokkal. S drágakövek versenyeztek 
egymással a ruhákon. Zafírok, rubintok, smaragdok. 

Ezek a szépséges táncosnők vagy kétszáz család 
kenyerét hordozták fejükön, mellükön. S nem egy 
közülük bizonyára meglepődött volna, ha meghallja, 
hogy fejét, nyakát ékesítő legkisebb drágaköért is, az 
Úceán örvényeibe kellett embereknek alámerülniök. S 
hogy ebben a keserü kenyérkeresetben korai tuberkuló
zisnak és szükségkép bekövetkező megvakulásnak 
veszedelmével kellett számolniok. S vállalniok kellett 
az élet-halálharcot a tengeri növényekkel, cápákkal, 
egyéb tengeri szörnyetegekkel, a mindörökre eltünés
sel, a soha nem járt, át nem kutatott oceáni mélysé
gekben. 

Szegény polinéziai gyöngykeresők, búvárkodjatok 
csak tovább, szálljatok csak napjában negyvenszer
ötvenszer is a tenger mélyére! Tőletek néhány ezer 
kilométerre majd egy megkeresztelt nő élvezi fárad
ságtok eredményét s azt a boldogságot, hogy az 
ünnepély királynőjének nevezik. Az a remek ékszer, 
melyet ti ragadtatok el az örvény től, annyira emeli 
majd szépségét, hogy f.eIülmúlja ékszereinek ragyo
gásával a többi nőt! 

A nép mondásainak néha hátborzongató színezete 
van: "A pénzt falni," mily hátborzongató kifejezés! 
S egyesek életében szomorú valóság! 

S ezért nem kell a tuamotai szigetvilág környékén a 
tenger mélységeire szállnunk! Elég csak egyes toalett
asztalkákat, pipere-fiókokat kiürítenünk. Az abból 
előkerülő ékszereken mennyi hitbuzgalmi intézményt 
lehetne létesíteni, mennyi nélkülözőt lehetne felsegí
teni! Mennyi elkeseredett szívet lehetne megvigasztalni! 

Természetesen gyerekes, sőt veszélyes és igazság
lalan dolog volna általánosítani. Már Seneca jelezte, 
hogy kétféle bölcs ember van. Az egyik agyagedényből 
eszik és szívében semmiféle vágyat nem enged lábra
kapni az aranyedények után. A másik éppoly egy
szerüen eszik aranyedényből, minlha agyagból volna. 
Az isteni Üdvözítő kétféle szegényt különböztet meg 
s így kétféle gazdagot is. Oly gazdagokat, kik szívvel
lélekkel ragaszkodnak gazdagságukhoz s olyanokat, 
akik lélekben meg váltak gazdagságuktól. Az isteni Mes
ter nem azt bélyegzi meg, akinek van java a földön, 
hanem, aki túlzottan ragaszkodik a földiekhez. Mint 
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ahogy nem a nincstelen embert dícséri, hanem a szelíd, 
a módosokra nem irígykedő szegény embert. 

Egy fecske még nem csinál nyarat. De még több 
fecske sem. És egy balga nővel szemben, ki minden 
gyémánt ját ruhájára aggat ja, hány nő dobja a maga 
gyémánt jait a felebaráti szeretet ismeretlen kohójába, 
és - a sátán szavait is keresztényekké téve - oda
súgja a nyomorgók lelkészének: "Tedd, hogy e kövek 
kenyérré váljanak!" 

• 
De az alamizsna-adásnál is fontosabb a nyomor 

megértése. "Ha megfontolom, hívek, hogy milyen elemi 
csapások vesznek bennünket körül, ha megfontolom a 
szegénységet, a szomorúságot, a kétségbeesést, annyi 
tönkrement családban, akkor úgy látszik nekem, hogy 
minden oldalról hallom a nyomor kiáltó szavát, mely
nek szíveinket meg kellene hasítania. Pedig tán a 
fülünkig se jut el. - Mikor az első években egy sze
gényt láttak a templomban, mindenki térdenállva vá
dolta magát, mert ezen megszomorodott szegény tag 
nélkülözését az egész test gyalázatának tartották és 
egyesek a keményszívűségüknek szóló szemrehányást 
érezt ék ki belőle." (Részlet Bousset szentbeszédéből.) 

Honnan van, hogy sokakban nincs meg a keresztény
ségnek ez a szelleme? Talán a kellő hit, vagy érző 
szív hiányából? Igen, mindkettőből eredhet. De nagyon 
gyakori oka a figyelem hiánya is. 

Különös tehetsége az embernek, hogy úgy tud át
menni az életen, hogy semmit sem fedez fel abból. A 
megfigyelés tehetsége az összes tehetségek legritkábbja. 
Az ember él, de nem lát. Szeme nyitva, s még se veszi 
észre a dolgokat, vagy legalább is nagyon keveset lát 
belőlük. Különösen szembeszökő ez az ifjabb nemze
déknél. Már Lafontaine azt mondta róluk: "Ez a kor 
nem ismer irgalmat." Ez azonban nem fedi a való
ságot. Az ifjú nemzedéknek is van szíve, de nincs 
szeme. Azt hihetnénk, hogy közönyösek ezzel, vagy 
azzal a nélkülözéssel szemben, pedig ez nem áll. Csak 
nem látják meg az úton-útfélen eléjük meredő nyomort. 

Egy nevelő intézet termébe belép egy szerelő. Mint
ha hideg légáram érte volna a növendékeket. Össze
húzzák szemöldöküket. A felöltőkben, bőrkabátokban 
mindenütt rejlik valami jó. Adnak is belőle egymásnak 
cukorkát, karamellát, cigarettát, narancsot. De adnak-e 
a szerelő gyermekeinek is valamit? Nem! Nem gondol
nak rá. Meg kell löknöm szomszédomat, hogy gondol
jon rá ... A jószívüség hiánya tán? Nem! Talán fé
lénkség. Még inkább öntudatlan önzés. Nem gondoltak 
rá. 

Mennyi szenvedés van a világon azért, mert az em-' 
berek nem gondolnak rá! 

Egy másik nevelő intézet a külváros kellő közepén 
áll. A növendékek séták alkalmával mezítlábas gyere
kek mellett haladnak el, akik rongyos ruhákban gázol
nak a patakban ... S hallgasd csak meg, hogya kettős 
sorokban haladó fiúk miről beszélgetnek? Autókról, 
repülőgépekről, nagy utazásokról, mozi vagy sport
élvezetekről . . . Tán észreveszik a mellettük lévő 
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nyomort is, mely nekiverődik zárt soraiknak, mint a 
tájtékzó hullámok a hajó oldalának? Dehogy' Nem 
figyelnek oda. 

A szünidőben - teniszütővel hónuk alatt - talál
koznak a tengerparton fiatal halászokkal. Ezek már 
reggel három órakor keltek, hogy apály idején a halá
szatra férgeket ássanak ki. Játékosaink csak észreve
szik e munkásokat? úgy értem, hogy szinte lelkiisme
retfurdalást éreznek láttukra, hogy nekik olyan ké
nyelmes az életük, míg másoké oly fáradságos? Szó 
sincs róla! Ezt várni tőlük annyit jelentene, mint attól 
a táncosnőtől azt követelni, hogy az ékszerésznél, a 
gyöngyökkel telerakott fiókokon túl,észrevegye a tua
motui buvárokat is. A legtöbb ember nem lát semmit 
és nem gondol semmire. 

A háború előtt egy éhbéren dolgozó fiatal fehér
nemű-varrónő, ki késő éjjelig volt kénytelen dolgozni, 
hogy beteg, öreg édesanyját eltartsa, fájdalmas mosoly
lyal mondta nekem: "Ha már éjjel tizenegy felé köze
ledik az idő, gyufaszálakkal kell alátámasztanom szem
pilláimat, hogy le ne csukódjanak." 

A finom fehérnemű viselői közül ugyan ki gondol 
erre? 

S vajjon ki gondol azokra a lelki halálküzdelmekre, 
amelyek vagyontalan családokban lejátszódnak, mikor 
a családanyák látják, hogy a mindennapi kenyér is 
hiányzik, a gyerekek pedig éheznek. 

"Mondja, barátom, hány éves a gyermeke?" -
"Tizenegy" - feleli a juhász. "Tizenegy?" - veti oda 
valaki, - "Palika is éppenannyi." - Már pedig Palika 
termetes, szép, nagy fiú, kerek, rózsás arccal. A juhász 
nézi Palikát. "Hja, a kis úrfi húst eszik" - mondta 
keserüség nélkül. Aztán felvilágosított, hogy nyolc 
gyermeke van s naponkint harminc garast keres. Ez a 
háború előtt történt. Ebből a harminc garasból hogy él
hetett meg két felnőtt és nyolc gyermek? Vannak szo
morú dolgok, melyeket az ember jól ismer, de soha
sem gondol rájuk. 

Nagy szeretettől ihletett éleslátás nélkül minden 
életkor irgalmatlan. Pedig a tömeg velünk együtt épp 
úgy, mint mi, a Krisztus titokzatos testét alkotja. 
Hát akkor az ő baja miért nem a mi bajunk is? Szent 
Pál, ki igazán ismerte dZ Üdvözítő tanát, azt mondja: 
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"Ki szenved, hogy én ne szenvednék?" - Vajjon mi 
vagyunk-e annyira keresztények, mint Szent Pál? 

• 
A test nyomorúságai nál hasonlíthatatlanul szomo

rúbb a lelkek nyomorúsága. 
A francia akadémiának egy tagja beszéli el, hogy 

egy napon meglátogatta a híres Cluny-i apátságot. A 
következő jelenet tanúj a volt: Az egyik ablaküvegre 
feszület volt festve. Három gyermek az ablaknak tá
maszkodva nézte a feszületet. A legkisebbnek lábujj
hegyre kellett állnia, hogy lásson. Arckifejezésük meg
lepetést árult el. A legidősebb azt mondta: "Nézd csak, 
milyen szánalmas arcot csináltak ennek az embernek." 
Igen, azt mondta: "ennek az embernek'" Mert nem 
tudta, hogy ki Jézus Krisztus, az Isten Fia, ki érettünk 
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meghalt. A kicsi pedig azt kérdezte: "Miért hajtja le 
a Jejét? Olyan, mintha sírna. Vagy nem olyan?" Nem 
gúnyolódtak. Csak meg akarták érteni a képet. 

Szegény gyermekek, kik nem ismerik Jézus Krisz
tust! Szegény gyermekek, kik nem tudnak imádkozni! 
Szegény gyermekek, kiket édesanyjuk nem tanított a 
szent Szűz édes nevére! S akik sohasem fogadták szí
vükbe Üdvözítőjük szent testét a szentáldozásban! Akik 
úgy élnek, mintha ez a krisztusi világ egyáltalán nem 
létez nék. Pedig sok, nagyon sok ilyen gyermek van. 
Több, mint gondolnánk. 

Lesuj tó a csatatéren haldokló két katonának a tör
ténete is. Kölcsönösen bátorítják egymást az imádság
ra. De nem tudnak imádkozni. Elfelejtették már. S 
mikor emlékeiket összeszedik, mindössze odáig jutnak, 
hogy csak a Miatyánk és Üdvözlégy első szavait tud
ják. S ezt a néhány szót mondják el ismételgetve, Ii
tániaszerűleg, az utolsó hörgésig. 

Aki átélte, tudja, milyen lelki kín az, mikor pl. a 
tábori lelkész a kötöző-állomáson, vagy a lövészárok
ban ott áll egy haldokló mellett s úgyszólván a hitnek 
még egyatomját sem fedezi fel benne. Aratás ideje 
volna. De vetni kell. Az idő sürget. A halál türelmet
lenkedik már. A szegény haldokló pedig tágra nyitja 
szemeit s kérdi: "Mondja, lelkész úr, viszontlátom-e 
még az édesanyámat?" Szeretne megérteni. Szeretne 
biztos lenni. Milyen barbárok azok, akik a rendíthe
tetlen örök igazságoktól megfosztották ezeket a sze
rencsétleneket. 

Korunkban az irgalmasság cselekedetének legkívá
lóbbja a világosság ajándékozása. Sokan megvetik vagy 
gyűlölik az Egyházat ezért, mert nem ismerik. Az 
Üdvözítő szavai napról-napra igazabbak lesznek: "Nem 
tudják, mit cselekszenek!" 

Minél anyagiabb a szükséglet, minél alacsonyabb 
szinten mozog, annál könnyebben indít bennünket kö
nyörületre. Ellenben minél magasabban áll az a föld 
színe fölött, annál könnyebben téveszti szem elől so
kaknak még éleslátása is. 

Nem minden ember tud érzőn és bátran lehajoini 
a lelkek nyomorához. Legalább azok gondolkozzanak 
el ezeken, kik vezetni kötelesek, vagy később lesznek 
vezetőkké. Tágranyitni a pénztárcát jó, tágranyitni a 
szívet még jobb. De még ennél is többre becsülendő az 
emberi nyomorúságnak nagyvonalú megértése. Moz
gásba hozza ez a többit is. 

Valaki azt mondta: "Én a fájdalmat csak akkor tu
dom elviselni, ha az másnak a fájdalma." Nos, hát nem 
így I A szegény megértésének semmi köze sincsen ehhez 
az arcátlan önzéshez. Éppen az ellenkezője ennek. S 
ezt a megértést hangoztatja a zsoltáros és sürgeti az 
evangélium. 

"Ha minden orosz egy-egy fát ültetn e életében, 
Oroszországból kert válnék s ha minden ember 
csak egy valakit boldogítana életében, a világ para
dicsom volna." (Doszlojewszkij) 
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A L~LEK ADVENT)~TÖL 
A L~LEK KARÁCSONYÁIG. 

Irto: Szeder Mihály. 

Ott ül Michelangelo, a nagy zseni, műhelyében. 
Véső, kolopács a kezében. A kemény márvány enge
delmesen símul a gondolathoz, az eszményhez, mely 
lelkében izzik ... s mégis, egyszerre csak eldobja 
a szerszámot. Szemében nyugtalanság ül. Ecsetet 
ragad. A vászonra talán jobban ki tudja vetíteni, 
ami belsejét kínozza, gyötri. De ez sem megy. Tollat 
ragad. Igy születik meg egy verse, melynek fő
gondolata: 

"Véső, ecset nem csitít lelkemen, 
Már csak az lsten szerelmére vágy." 

Ez az az örök hang, mely ott szól az emberi 
lélek legtitkosabb mélyén, mely állandóan űzi, hajtja 
célok és megvalósulások felé s mégsem találja meg 
békéjét, mert "nyugtalan a mi lelkünk, míg meg nem 
nyugszik Benned, Uram." Sokan nem tud;ák, mi ez? 
Azt mondják, az embert végzete hajtja a boldogság 
felé, mert boldogságra született és ez az emberi élet 
célja. Ez igaz, ha a boldogság fogalmát nem földi 
síkon szemléljük. Mert hány ember eléri, megszerzi, 
ami földi értelemben "boldogság" lehetne - s még 
sem boldog. Igazi neve ennek lsten-vágy. Orök hon
vágy. Egyesülni az Istennel. 

Nekünk kevés az, hogy hiszünk Istenben, hogy 
a teremtett világból megismerhetjük az Istent. A 
világból kicsillan ugyan a teremtő Istenből: az Erő, 
a Nagyság, a Szépség, a Jóság, a Bölcseség. De 
hiába nézem és bámulom a világot, azt, amire a 
lelkem vágyik legfeljebb csak sejteti velem. Sejteti, 
hogy szeretet-kapqolat is van lsten és én köztem, 
hisz akkor nem alkotott volna. De ez a sejtés, bár 
édes, de nem elég. Úgy vagyunk, mint az egymást 
szerető lelkek. látják egymás szemének villanásából, 
tüzéből, érzik egymás hangjának melegségéből, egy
más kezének gyengéd érintéséből, hogy elszakít
hatatlan szálak fűzik őket egybe, mégis, mégis vár
ják a nagy nyilatkozatot, a vallomást: Szeretsz? 
Szeretlek! Nekünk is kell, mi is várjuk az lsten nagy 
vallomását: Fiam, szeretlek. 

S ez megtörtént. Megtörtént azon a názáreti 
szentnapokon, amikor az "Ige testté lőn és mi köztünk 
lakozék". Ez volt a mindenható Atya nagy szeretet
vallomása, aki "annyira szerette a világot, hogy egy
szülött Fiát adá érte". 

Azonban a szeretet törvénye az egyesülés. Isten 
szeret. Ez ténnyé vált. A lélek is szereti Ot. Együtt 
akarnak lenni. Az emberi lélek véges. Nem emelked-



Utunk 

het fel az Istenhez. Nem mehetünk az Istenhez. Azért 
szállt le, hajolt le az lsten hozzánk. Isten szeret 
minket és keres minket. Mi szeretjük az Istent és egy 
örök vágy hajszol, hogy keressük Ot. Találkoznunk 
kell. S hol történhetik meg újból ez a názáreti csoda? 
Mert meg kell történnie külön mindenegyes emberi 
Jélekben. Mit ér, ha az ..Ige testté lőn" s benned 
nem lakozik? Tehát a Karácsony misztériumának ben
ned is meg kell valósulni! A te lelkedben is meg 
kell születnie a Kisdednek, ha azt akarod, hogy lel
ked örök vágya: egyesülni az Istennel - mint egy 
tükörképben (Szt. Pál) - már itt teljesedésbe men
jen, ha végső értelemben csak az örökkévalóságban 
.lesz is osztályrészed. 

De minden Karácsonynak Adventje is van. 

A világ Megváltójának megérkezésére is évezre
deken át érett az emberiség. Eljöhetett volna a bűnbe-
esés után ... Nem, az emberi történelem készítette 
az Úr útját ... S mikor már itt volt köztünk, de még 
nem tudtunk róla, mielőtt elkezdte volna behatolását 
az emberi szívekbe - a Pusztába Kiáltó szava hir
dette: "Készítsétek el az Úr útját!" 

O eljön hozzád is, hogy benned lakást vegyen, 
de előbb életté és vérré kell, hogy váljék benned a 
Keresztelő szózata: Készítsétek el az Úr útját, 
tegyétek egyenesekké ösvényeit. Minden völgy be
töltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik 
és a görbék egyenesekké lesznek és a göröngyösek 
sima utakká - és meglátja minden test lsten üdvös
ség ét (luk. 3, 4-8.). Ez a lélek Adventje. Hogy az 
Úr betérjen hozzád, első lépcső, a tisztulás útja. A 
második lépcső, a látás. Hogy felismerd, hogy érezd 
közeledtét és kitárd a lelked. A harmadik lépés már 
a beteljesülés, az egyesülés~ Ez már a lélek Kará
csonya, mert már megszületett benne az Úr. 

Első lépcső. Sok minden van az emberben, ami 
ellenáll az Istennek, ami gátolja, hogy betérjen hozzá 
az lsten. Ezeket kell elhordani az útból. Készíteni kell 
az utat ... "Minden völgy betöltetik." Mennyi üres
ség tátong a mi lelkünkben. - Kérem, nem tudom, 
mi az oka, de nekem olyan üres a lelkem - panasz
kodott egy intelligens fiatal leány. S hányan vannak? 
Ki kell tölteni szen) célokkal, tervekkel, másokért 
való aggódással. "Minden hegy és halom ... " EI 
kell hordani az útból a kevélység, makacsság, önakarat 
hegyeit és halmait. Ki kell egyenesíteni a lélek föld 
felé voló elhajlásait, összetörni nagyobb és apróbb 
szenvedélyeink göröngyeit ... Egy szóval meg kell 
tisztítani lelkünket a bűntől, a hibáktól, gyar.lóságok
tól, szenvedélyektől, földhöztapadtságtól. Bűneink és 
szenvedélyeink Guliverjei vagyunk. EI kell vágni a 
szálakat! E nélkül nincs felemelkedés. 

Második lépcső. Meg kell érezni közeledését. 
Meg kell ismerni az Urat. Ez már feltételezi a lélek 
szabadságát. Csak a megtisztult lélek tud az lsten 
szemével nézni. Egy német mérnök talált most fel 
egy olyan készüléket, mely a legkisebb mennyiségű 
mérges gáz jelenlétére is azonnal reagál. Valahogy 
ilyenre kell a lelket is átépíteni, hogy megérezze a 
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közeledő isteni erőt. De még az ilyen megtisztult és 
a természetfelettire érzékeny lélek is nagyon szűk. 
Ki kell tágítani. Olyan, mint a lábadozó beteg. Tele 
van még sajgással és sebbel, a mult emlékeivel. Na
gyon el van foglalva önmagával. Mondhatnám, örül, 
hogy megtalálta jobbik önmagát és elég önmagá
nak. Pedig, amelyik lélek olyan kicsiny még, hogy 
csak az "Én", csak a saját maga számára van helye, 
igen szoros és igen szűk lesz az isteni Vendég szá
mára. Akármilyen tiszta is az, de csak kicsi. Tágítani 
kell ! Tágítsuk hát! S mi az, ami tágítja? A szeretet. Az 
tesz igazán látóvá. Mert, aki szeret, annak a szívé
ben van hely más számára is. Minél nagyobb a 
szeretete, annál többen férnek el benne. Érted-e 
most már, mit jelent: Szeresd felebarátodat, mint ön
magadat? Azt, hogy másoknak is csinálj magad mel
lett helyet a szívedben és pedig ugyanannyit, mint 
magadnak szántál. Itt lépünk bele a Karácsony közel
ségébe. Közeledünk a Szeretet misztériumához. Azért 
van az, hogy Karácsonykor mindenki szeret, mert a 
lélek ösztönösen érzi, hogy a "Szeretet" (1. Ján. 4, 
7.) csak akkor van közel hozzá, egészen nála, ha 
valódi szeretetben, odaadásban, áldozatban a szív és 
lélek kitágult s van elegendő hely, hogy oda a 
Kisded is betérhessen. 

Alti így szeret, az fog vágyódni az örök Szeretet, 
Krisztus után. Az várja az Urat. Annak lelkében 
összesűrűsödik mindaz, ami évszázadok Messiás
várásában izzott. Annak a lelkében már Advent 
van. lelke kinyílt, mint a wag kelyhe, hogy 
befogadja a nagy Mézgyüjtőt. Felismeri, érzi köze!
ségét egy gondolat suhanásában, egy akarás vil
lanásában, egy szenvedésben, egy megaláztatás
ban, egy nagy lelki aszály gyötrő kínjában ... 
Készen van a lakás: jöhet, akit várva-várt s lelke 
ujjongva zengi : ,,Táruljatok fel örök kapuk, hadd 
vonuljon be a dicsőség királya (Zs. 23, 7.). 

A harmadik lépés. Egyesülés az Istennel. O be
tért hozzád. Oleld át lélekben. Borulj elé : Tégy velem, 
amit akarsz, Uram. Tied vagyok, tied akarok lenni. 
"legyen nekem a te igéd szerint." "Már nem én élek, 
hanem Krisztus él énbennem." S mivel tudod, hogy 
benned van, hogy veled van, állandóan Vele foglal
kozol, az O kedvét keresed. Minden gondolatod az 
Ové. Mindent Vele beszélsz meg. Életed így lassan 
imává magasztosul és öntudattá lesz benned, hogy 
te és lsten együtt vagytok, hogy ti ketten egyek 
vagytok, hogy O benned és te Obenne vagy. Igy 
lesz valósággá a lélek örök vágya, már itt a földi 
élet ösvényén, mert előízét kapta annak, amit "szem 
nem látott, fül nem hallott s emberi szív befogadni 
nem képes". Igy lesz lelkedben valósággá az Advent 
és utána a Karácsony misztériuma, mert vártad és 
valóban el is jött, megszületett lelkedben a kis 
Jézus ... 

,,0, Betlehem, örök szeretetnek naiv megnyilat
kozása, hadd értsem meg suttogó szózatodat: szeress 
és ne kételkedjél !" (Prohászka) 
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.Il s:eHlJéJÖdés. 

A lelkiéletet élő és tökéletességre törekvő egyé
nek nek régtől fogva egyik legkedveltebb imamódja ,a 
szemlélődés, kontempláció, amely bár még a terme
szetes imamódok közé tartozik és így közönséges. ter
mészetes erőkkel Isten kegyelmének segélyével meg
valósítható, de már súrolja a misztika határait. 

Pompás példát ad erre a Lelkigyakorlatos könyv 
a Krisztus Urunk születéséről adott csaknem egészen 
kidolgozott kontemplációban. A karácsony közelsége 
különös aktualitást ad neki. 

Magáról a szóbanforgó imamódról most csak 
annyit, hogy abban a képben, eseményben, a~elyet 
az elmélkedés tárgy ának választottunk, az emlekezés, 
értelem és akarat müködését három szempont köré 
csoportosítja: Kik a személyek? Mit beszélnek és mit 
cselekszenek? 

A hangulat, lelkület pedig, amelyet a kontemplá
ció megkíván: a nagy lelki és testi nyugalom, a cso
dálkozás és a szeretet. 

Bővebben szólunk erről az aszkétikában' és a 
misztikában.' De térj ünk át magára a szemlélődésre, 
amelyeket Maumigny' nyomán oly széljegyzetekkel 
kísérünk, amelyeknek nem kis hasznát vehetjük, nem
csak a Krisztus Urunk születése felett tartott kon
templációban, hanem egyéb témák nál is, amelyek a 
szemlélődő feldolgozásra alkalmasaknak kínálkoznak. 

A szemlélödést Szent Ignác így adja: 
Első előgyakorlat: Emlékezetünkkel végigfutunk 

az Úr Jézus születésének történetén egészen úgy, ahogy 
azt az Evangélium elbeszéli. 

Második előgyakorlat: Elképzelem a helyet, ahol 
a titok lejátszódik. 

Szent Ignác megjárta a Szentföldet, és így szép 
és hü képet rajzolhatott volna a betlehemi barlangról. 
De mégis megelégszik ezekkel a szük szavakkal: 
"Szemlélem a barlangot, amelyben az Üdvözítő a vi
lágra jön, nagy-e? kicsiny-e? magas-e? alacsony-e? 
Hogyan van berendezve"? Miért teszi ezt a Szent? 
Talán azért, hogy fantáziánkat már eleve önműködésre 
késztesse, vagy talán el akarta hárítani még a látszatát 
is annak, hogy ö ily külsőségeknek a kelleténél nagyobb 
jelentőséget tulajdonít. 

A harmadik e/őgyakor/atban: vágy és imafohászok 
által az emberré lett Isten bensőséges ismeretére 
törekedjünk, hogy így aztán őt annál jobban tudjuk 
szeretni, és nagyobb lendülettel követni. 

Midőn a harmadik előgyakorlatban ezért esdünk, 
voltaképen mindazt kérjük, amit csak a tökéletesség 
után szomjazó lélek kívánhat. 

Krisztus követése ugyanis az életszentség egyetlen 
eszköze. Ez pedig szeretetből fakad. Viszont a szeretet 
a bensőségesebb ismeret szülötte. 

Emez előgyakorlatok után, amelyek azonban csak 
percek ig tartsanak, rátérünk magára a kontemplációra, 

l Müller: Aszkétika 62. l. 
, Müller: Misztika 49. l. 
J Maumigny: Das betrachtende Gebet. 
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amelyről Szent Ignác szakavatottan megjegyzi, hogy 
három kőzponti gondolat körül szövődik: Kik a szemé
lyek, mit beszé/nek és mit cselekesznek. Lássuk sorra. 

Személyek. 
Először tehát a személyekkel foglalkozunk, amit 

azonban nem úgy kell érteni, mintha szavaikat és 
cselekedeteiket egészen kizárnók. 

Az ilyen erőszakos elvonás (absztrakció), szét
bontás, zavarná szellemünk csendes, nyugodt munkáját, 
s talán a Szentlélek tevékenységét is. 

Ezt tehát csak úgy kell értenünk, szemlélve az 
egész esemény lefolyását, hogy elsősorban különös 
tekintettel vagyunk azok méltóságára s egyéb tulajdon
ságaikra, a nélkül, hogy figyelmen kívül hagynók, hogy 
mit beszélnek és cselekszenek. Bizonnyal ez a Szent
nek gondolata is, mert a Személyeknek szánt pontban 
megjegyzi: hogy "azokat szemlélve igyekszem (kép
zeletben) tőlem telhető buzgalommal és tisztelettel 
kiszolgálni őket". 

A személyek szemlé1eténél egyébként Szent Ignác 
a következőket köti szívünkre, amik nemcsak a jelen, 
hanem minden kontemplációban nagyon előmozdítják 
szellemünk munkáját, s bizonyos édes ízzel töltik el 
lelkünket. Először is az egész misztérillmot ne úgy 
tekintsük, mint amelyet 2000 év köde választ el tőlünk, 
hanem mintha most folytatódnék le tulajdon szemünk 
láttára. Csaku!!yan ez ébreszt figyelmet, lelki ízt, 
bizalmat, szeretetet, tiszteletet, és így válik aztán szá
munkra a kegyelemnek bő forrásává. És ez az ana
kronizmus nem puszta képzelődés. Az időbeli távol
ságot eltünteti a kegyelmi szoros kapocs. 

Nincs, nem lehet az tőlünk oly messze, amiből oly 
közvetlenliI szivárog át lelkünkbe a kegyelem élő vize. 
Sohase feledjük, az Úr keze a jászoltól s a Kálváriá
tól nem rövidült meg (V. ö. lzaiás 59, 1.). Össze tudja 
kötni kegyelme által azt, amit az idő elválaszt. 

Ö, ha azt mondanák nekünk, hogy 8 nap mulva ott 
leszünk mi is a jászolnál, az Úr Jézus születése alkal
mából, hogyan számolnók az órákat, a percek et! Az 
öröm, a remény, mely szívünket eltöltené, feledtetne 
velünk minden földi gondot és semmi áldozatot sem 
találnánk túlnagynak, hogy ily kitüntetésben és öröm
ben részesüljünk. 

Azért indítsunk magunkban eleven, erős hitet és 
éljük bele magunkat minden korlátozás nélkül a szem
lélődésre kiválasztott eseménybe, mint jelenbe. Adjuk 
át magunkat megfelelő érzelmeknek és akkor imád
ságunknak ez az órája kegyelemben dúsabb és viga
szosabb lesz, mint valaha. 

De ez még nem minden. Szent Ignác még többet 
is kíván. Azt óhaj t ja, hogy én szemlélődés közben a 
szent szereplőket amúgy lélekben, képzeletben lehető 
buzgalommal, tisztelettel és szeretettel ki is szolgáljam. 

Ö mily termékeny gondolatok ezek s alkalmasak, 
hogy isteni Királyunk iránt bensőS(>~(" ismeretre és 
forró szeretetre ébresszenek. Mert csakugyan, ha vala
kit már tisztelünk, szeretünk, de aztán később alkal-
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munk nyílik vele belső és bizalmas érintkezésbe lépni, 
s neki, esetleg magán életében szívességet, szolgála
tokat tehetni, akkor ismerjük meg csak az illetőt iga
zában, és akkor tudjuk őt valóban forrón megszeretni. 
Gondoljunk csak olyanokra, akik valamely kiváló 
egyházi vagy világi fejedelemnek, mint magántitkárok, 
vagy kamarások szolgálhattak. Minő elragadtatással 
szoktak ezek urukról megemlékezni! 

Igy jutunk Urunknak valóban bensőséges ismere
tére, így fejlődik ki köztünk és közte a bizalmas barát
ság, az a meghittség, amely kölcsönös bepillantást 
enged a szívekbe és nem ismer titkokat, "Barátaimnak 
mondottalak titeket, mert mindent, amit hallottam 
Atyámtól, tudtul adtam nektek" (Ján. 15, 15.) mondja 
az Úr Jézus. 

És miközben eme nyugodt lelki tevékenységben 
szeretet itatja át lelkünket, ne feledjük, hogy magunk
ban minden lehető módon csodálkozást is kell fej lesz
tenünk és ápolnunk az édes Üdvözítőnek oly fennkölt 
istenemberi személye iránt, - szemlélve azt a hasonlít
tatlan bájt és méltóságot, amely belőle árad. 

Szavak. 

Ez a pont igen-igen fontos arra, hogy szemlélődé
sünk mély hatást fejtsen ki lelkünkre. 

Hiszen rendesen az Evangélium szavai szolgálják 
szemlélődésünk anyagát. E szavaknak legjava éppen 
az édes Üdvözítő ajkáról fakad. Az Úr Jézus igéi 
pedig: lényesen Tagyogók, szépek és hatalmasak. 

Lássuk most már az isteni ige eme tulajdonságait 
egyenkint. 

Az Úr igéi ragyogók, fényesebbek a napnál. Ű 
maga mondja: "Én vagyok a világ világossága, aki 
engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 
élet világossága." (Ján. 8, 12.) Ha minket mégis sötét
ben hagynak, ám csak bennünk lehet az ok. Igyekez
zünk tehát beléjük hatolni. Mint mikor a hegyekben 
aranyat kutatnak, költséget és fáradságot nem kímélve 
kísérleteznek és minden irányban fúrásokat esz
közölnek, nehogy kincsek menjenek veszendőbe, így 
kell nekünk is óvakodnunk, nehogy az isteni igékben 
rej lő mérhetetlen világosságból és erőből valamit a 
saját hibáinkból felhasználatlanul hagyjunk. Ne saj
náljuk tehát mi sem a fáradságot, hanem boncoljuk, 
s kutassuk az isteni ige, értelmét, tartaimát. 

A nagy lelki nyugalmat ugyan meg kell őriznünk, 
de ez éppen nem zárja ki a szellem szorgos tevékeny
ségét. Azért figyelmeztet Szent Ignác is, hogy amikor 
bizonyos szent szöveg felett elmélkedünk, addig marad
junk egy-egy szónál, amíg csak benne értelmet, ízt, 
belső világosságot találunk, hasonlatot, képet merít
hetünk. Másutt ismét így nyilatkozik: Ha előfordul, 
hogy egy vagy két szó akár az egész elmélkedési óra 
alatt elegendő anyagot ad a megfontolásra, úgy, hogy 
elmélkedve felettük, bennük ízt és vigaszt találunk, 
akkor ne igyekezzünk tovább menni. 

Megeshetik azonban az is, hogya Szentlélek kü
lönös felvilágosító kegyelme minden kutatást és bon
colást feleslegessé tesz. Ilyenkor csak annál nagyobb 
a lelki íz és haszon. Szépen mondja idevágólag Kempis: 
"Én vagyok, aki az embert tudománnyal gazdagítom 
és értelmet adok a kisdedeknek, nagyobb világosságot, 
mint aminőt ember adhat", 

Én vagyok. aki egy pillanat alatt felvilágosítom 
az aláL.atos elmét, hogy többet értsen az örök igazsá-

8 

4. szám. 1935. 

gok bizonyítékaiból, mintha bármeddig járta volna az 
iskolát. 

Én vagyok, aki tanítom a földi dolgokat kevésre 
becsülni, a jelenvalókat unni, és a jövendőket keresni, 
az örökkévalókban kedvet lelni, a kitüntetéseket ke
rülni, az üldöztetést békén tűrni, minden reménységet 
énbennem helyezni, kívülem semmit sem kívánni és 
engem mindenekfelett buzgó szívvel szeretni." 

Az Úr igé i szépek is, csodálatosan szépek. 

Szent Lukács szerint már kortársai tanúskodtak 
erről: "Mindnyájan bizonyságot tőnek mellette és cso
dálkozának a kedves igéken, melyek az ő szájából 
jönnek vala" (Lk. 4, 22.). 

Még maguk a poroszlók is, akiket elfogatására 
küldöttek ki, ezzel a tanúsággal tértek vissza uraik
hoz: "Soha ember így nem beszélt, mint ez az ember" 
(Ján. 7, 46.). 

És nem mertek hozzá nyúlni. 

Az Úr Jézus beszédmódja, a maga utánozhatat
lan egyszerüségében oly mélységeket rejt magában, 
hogy az idők végéig lesz bennük felfedezhető szépség 
és majd csak a boldog örökkévalóságban tudjuk az ö 
igéit teljes fenségükben érteni és élvezni. Valami 
mennyei ékesszólással beszél ő, melynek kedvessége 
minden fogalmat felülmúl. 

Amikor tehát szemlélődés közben az Úr igéivel 
találkozunk, indítsunk magunkban csodálkozást azok 
mérhetetlen szépségei felett, lehetőleg olyant, amely a 
szeretetnek és szent elhatározásoknak magvát rejti 
magában. 

Az Úr szavai végül hatalmasak. 
Egy mondat belőlük elég volt, hogy Szent Antal 

mindent elhagyjon, a pusztába vonuljon és szentté 
legyen. Midőn ugyanis egy szentbeszédben azt haIlotta: 
"Ha tökéletes akarsz lenni, menj, adj el mindent s add 
a szegénynek, aztán jer, kövess engem", elment, és úgy 
cselekedett, ahogy mondva volt. Egy másik monda
tocska: "Ne legyen aranyatok, ezüstötök, se dupla ru
hátok, cipőtök", elég volt, hogy a világnak Assisi Szent 
Ferencet és nagy művét adja. 

6, mily hatalmasak az Úr igéi. Nincs az a lesujtott 
lélek, amelyet az isteni ige felemelni ne tudna, nincs 
az a kihült szív, amely fel ne melegednék, ha az isteni 
ige szól hozzá. Mert az Üdvözítő nekünk az ő isteni 
igé iben nemcsak vezér/ény t ad, hanem erőt is lehel 
általuk belénk. 

Ámde azt se felejtsük soha, hogy az Úr igéi, bár
mily ragyogók, szépek és hatalmasak, de azok 
mélyébe még sem hatolhatunk, ha csak a magasságból 
jövő fény bennünket meg nem világosít, mint ahogy 
ezt maga megmondja Urunk búcsúbeszédében: "A 
vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én ne
vemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és 
eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek" 
(Ján. 14, 26.). 

Miért is, valahányszor az Evangélium igéit olvas
suk, vagy a szemlélődésben Urunk igéivel találkozunk, 
gyakran emeljük szívünket Istenhez, felvilágosítást 
kérve a magasból, s azt a tüzet, amely az Emmausba 
menő tanítványok szívében is kigyulladt: "Nemde 
szívünk gerjedez vala bennünk, amint szólott az úton 
és megfejtette nekünk az írásokat" (Lk. 24, 32.). 
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Cselekedetek. 

Négy gondolat lehet a cselekedetek szemléletében 
segítségünkre. 

1. Az eseményeket - mint már említettük, - ne 
úgy játszassuk le szemünk elött, mint a régmult idök 
emlékeit, hanem mint jelent, s olyat, amelyben mi is 
tevékeny részt veszünk. 

2. Kell, hogy a cselekedetek szemlélete minket 
Krisztus Urunk benső ismeretére vezessen, amely 
mennyei bizalmassággal kapcsolatos bőséges kegyelem 
forrása. 

3. Az isteni mintakép szemlélete indítson minket 
csodálkozásra, amely viszont szeretetet ébreszt szí
vünkben. És ez nem is oly nehéz. Az evangéliumnak 
pompás jelenetei s azok főhőse az Úr, kit ne indíta
nának lelkesedésre, imádó, szerető csodálkozásra? 

Gondoljunk csak Jézusra, aki oly atyai szeretettel 
gondoskodik a pusztában éhező ezrekről, vagy amint 
annyi irgalommal fogadja vissza Pétert, téríti meg 
Magdolnát, a szamaritán nőt. Főképpen Urunk szenve
dése fejti ki lelkünkre ezt a hatást. 

Magát Pilátust is megkapta, csodálkozásra indí
totta az a fenséges hallgatás, amellyel az Úr a rágal
mak özönét fogadta. 

4. Végül az Úr cselekedeteinek szemlélete, köve
tésre, odaadó utánzásra lelkesítsen minket. Maga az 
Úr szólít fel erre minket, amikor így szól: "Példát 
adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti 
is úgy cselekedjetek" (Ján. 13, 15.). 

A jászolban nyugvó üdvözítő miközben szemlélem, 
példájával, mint hangos szóval hívogat: "Boldogok a 
lelki szegények" (Mt. 5, 3.). Mert kincs a szegénység, 
a mennynek ára. A tövissel koronázott isteni Király 
pedig mintha csak azt kiáltaná felém: "Boldogok, akik 
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa" (Mt. 5, 10.). És ilyenkor elérkezett 
az idő, hogy megfelelő üdvös feltételeket is formáljunk 
és imában ajánljuk azokat az Úrnak. 

Még egy utolsó kérdés, amely főleg azokat érdekli, 
akiket Isten netán magasabb imára édesget, készítget. 

Miközben szemlélődünk, lehet-e, szabad-e lelki 
szemünket messzebb, mélyebbre is irányítani, s az egész 
misztériumnak (a megtestesülésnek) belső, titkos 
rúgóit, a teljes Szentháromságot, annak bölcs és szent 
terveit is fontolgatni? 

Nagyon természetes! Maga Szent Ignác adja meg 
erre az irányítást, amikor a megtestesülésről adott 
szemlélődésben így beszél: "A három isteni Személyt 
szem Iéi em majd, amint isteni fenségének trónján ül, s alá 
tekint a világra, a nagy vaksággal sujtott népekre, látja, 
mint halnak az emberek, s hullanak a pokolba ... " 

Mi sem áll tehát annak útjában, hogy mi is a 
magasba irányítsuk tekintetünket, s úgy lehet, hama
rosan felkiáltunk az apostollal: "Mekkora a mélysége 
az Isten gazdagságának, bölcseségének és tudásának I 
Mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei és felkutat
hatatlanok az ő útjai" (Róm. 11,33.). 

És hang csendül majd meg a magasból lelkünk
ben: "Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta ... " (Jn. 3, 16.). 

Vagy pedig: "Isten azzal bizonyítja hozzánk való 
szeretetét, hogy ... amikor még bünösök voltunk, 
Krisztus meghalt érettünk" (Róm. 5, B.) .. És talán 
szétcsap szívünkben a szeretet s felkiáltunk: "Mi tehát 
szeressük Istent, mert lsten előbb szeretett minket." 
(I. Jn. 4, 10.) 

BETLEHE M ASZK~ZISE. 
IRTA: HAGY TÖHÖTÖM S. J. 

Az öröm és szenvedés aszkézisének is nevezhet
nők. S mert a betlehemi esemény az egész keresztény
ségre lényegesen kihat, ezért magát a kereszténységet 
is az öröm s a szenvedés aszkézisének nevezhet jük_ 

Se nem optimizmus ez, se nem pesszimizmus. Mert 
tudjuk, hogy az istálló hideg volt és bűzös, a szalma 
kemény volt és szúrós, tudjuk, hogy emberi szívtelen
ség vetette ki a szent családot a város szélére és 
még sok minden mást is tudunk mi Betlehem nyomo
rárói és mindezek ellenére mégis glóriát zengünk és 
uiiongunk, mert a sok szomorúsággal fűszerezett 

történet lényegében meglátjuk a legnagyobb örömet: 
a Megváltó születését! A kereszténységben is elfo
gadjuk a szenvedés-vállalás kötelezettségét, a jóvá
tétel szigorát, a bőjtöt és önmegtagadást, sok min
dent elismerünk még. De mindez nem homályosítja el 
szemünket, hogy a kereszténység lényegében ne 
lássuk meg a legnagyobb örömet: a megváltás tényét, 
a helyreállított természetfölölti rendet, az lsten-fiúság 
végtelen örömét. 

Ez a csodálatos kettősség: a szenvedés és öröm 
közössége, a betlehemi jászoltól indult el, hogy attól 
kezdve minden igaz ember lelkének állandó alap
összetevője legyen. Az egyiptomi futás keserűségét 

mennyire átszínezte a megmenekülés öröme. Az el
veszett tizenkét éves Jézust is örömkönnyek között 
találták meg bánkódó szülei. Jézus egész életét is 
ez a szent dilemma: az öröm és szomorúság szőtte 

át. A feltámasztott Lázár sírjánál könnyeket hullat, 
pedig tudta. hogy élni fog. A hozsannás, lelkes jeru
zsálemi bevonulás örömünnepén is sírt. S ki ne érezné 
a magasabb örömöt és diadalmas felkiáltást a keresz
ten gyötrődő Krisztus szavában: Bevégeztetett I 

Az egyház is ugyanezt fejezi ki liturgiájában. 
Nincs olyallelujás ünnepi nagymise, hogya pap ne 
verné a mellét: mea culpa ... Domine, non sum 
dignus ... ! De másrészt oly sötét fekete gyászmise 
sincs, ahol a pap Hosanna in excelsis-t ne énekelne 
s fel ne mutatná a hófehér szentostyát. A bűnvalio
más bánatkönnyeit is nehéz elválasztani a megbo
csátás felett érzett öröm könnyeitől. Még a koporsó 
mellett is szinte zavarban van az egyház, mert hol 
nagy szenvedéseket és égető tüzet emleget, hol pedig 
bőséges megváltást és örök boldogságaI. Harangjait 
is egyformán megszólaltatja a gloriás éjféli szent
mise előtt és az elhunyt testvér utolsó útján. 



Utuak 

Oröm és szenvedés I Van ebben valami mélységes 
gondolat. Kifejezzük vele egész emberi mivoltunkat. 
Hiszen már születésünkkel is fájdalmat és örömet 
okoztunk egyszerre. Gyarló, bűnösök vagyunk, el
esettek és gyöngék: tehát nincs számunkra igazi, 
egyetemes, mindent elborító öröm. De másrészt lsten 
gyermekei vagyunk, megváltottak, gazdag örökösök: 
tehát nincs számunkra igazi, egyetemes szomorúság. 
~Ietünk is sok csapást rejteget magában, szomorko
dunk is miattuk, de ujjongó öröm kell, hogyelöntse 
lelkünket, ha Istenre gondolunk, aki ezeken túlsegít 
bennünket s aki koronát készít számunkra. 

Oröm és szomorúság. Ez a kettősség teszi a 
keresztény életet oly kiegyensúlyozottá, igazán 
nemessé. Az igazi keresztény nem tépi a haját jaj
gatva, hanem csak sír, de nem is hahotázik, hanem 
csak nevet. A "sötét" középkorra sok mindent rá
fogtak. .. Hogy elvette az emberek életkedvét. 
Siralomvölgynek prédikálta a földet. Szomorúság 
ülte meg a lelkét. S megokolják mindezt azzal, hogy 
velejéig katolikus volt. Akkor az emberek élték a 
kereszténységet. 

Ebben az utóbbiban igazuk van, csak az előbbi
ben nem. Mert a középkor vol!ásos emberének lelke 
tökéletesen kiegyensúlyozott volt: az öröm és szo
morúság mély egységében élt. Legtipikusabb meg
testesítője, akiben az egész középkori gondolat végső 
kifejezéshez jutott, az örökké mosolygó, dalos Szent 
Ferenc stigmákat hordott, fiaira pedig drága örökség
képpen a jászol és a szent kereszt különös kultuszát 
hagyta. A középkor gondolatát viselő gótikus dómok 
is homály tól letompított vidám tagoltságukkal, nagy, 
sötétes ablakaikkal és ezernyi vidám tornyukkal ezt 
a kettősséget fejezik ki. Maga a gregorián dallam 
pedig örök egyensúlya keresztény szomorúság és 
fenkölt vidámság közölt. Komoly lejtései sokszor 
szinte gyermeki vidámságot fejeznek ki. A gótikát és 
gregorián zenét is a középkor termelte ki. Harmónikus 
lelkét adta beléjük. 

ts hogy vagyunk mi, modern emberek, a keresz
ténységnek ezzel a mélységes lélektani követelmé
nyeivei ? Nem mozgunk mi csak az egyik szélsőség
ben, a helyett, hogya kettőt egyesítenők magunkban? 
Nagyon meglehet! Duhajkodunk, vagy kétségbe
esünk. ~s vágyódunk az igazi boldogság után. De 
elfelejtjük, hogya földön igazi és teljes boldogság 
nincs, hanem csak helyes egyensúlya boldogság és 
szomorúság, öröm és fájdalom között. Ez a keresz
ténység igazi mélysége és titka. 

De kitöl tanulhatjuk meg ezt? Elmegyünk a bet
lehemi istállóba. trezzük a csípős hideget, megta
pintjuk a szúrós szalmát s ránézünk a mosolygó 
Kisdedre. Leckét veszünk Tőle. 

4. szám. 1935. 

.Il: eHlberi értékek 
s:drnya. 

Sok dologról azt szoktuk mondani a világban, hogy 
elkopottak már, A lelki értékek és a vallási élet cse
lekedetei közül legtöbbször az imádságra mondják ezt. 

Már pedig valószínütlen az, hogy az imádság, ez 
a lelki-életnek az alapja és amint címünkben mondjuk, 
az emberi értékek szárnya, elkoptatott lenne. Ne fe
lejtsük el, hogy az életnek vannak olyan szükségletei, 
amelyek mindennaposak és nélkülük nem tudunk meg
lenni. Ezeket soha nem lehet elkoptatni. Soha nem 
mondhatja senki, hogy a levegő unott dolog számára, 
soha nem akadt még senki, aki azt állította volna, hogy 
torkig van a kenyérnek ízével. Levegő és kenyér nél
kül nem tud élni az ember. 

Éppen így a lelki-életben sem lehet nlegélni az imád
ság nélkül. Akik unott dolognak és elcsépelt valaminek 
állít ják be az imádságot, rendesen nem az ima idő
multságáért teszik, hanem azért, mert ők nem ismerik 
az ima szeretetét és nem ízlelték meg az ima végzésé
nek helyes módját. 

A lelki-élet vezetőinek egyik alapkötelessége tehát, 
hogy az ima szeretetébe és az imádkozás helyes mód
jába belegyakorolják védenceiket. Ezzel az egész lelki
életnek szárnyat adnak, de főképp megtanít ják őket, 
hogy miként kell a napi élet cselekedeteinek, érzelmei
nek ugyancsak szárnyakat ragasztani és őket az Isten 
felé küldeni. 

P. Doyle, a híres lelkivezető bravúros ügyességgel 
végezte ezt a munkát. 

Az imára vonatkozó mondásaiból álljanak itt a 
következők: 

"lktasson több imádságot az életébe, ha meg tudja 
tenni:' "Fordítsa az egész időt a vallási gyakor/atokra:' 
- ezt variálja állandóan utasításaiban. Sohase táp
lálta azt a csalóka reménységet, hogy valaki eljut az 
elmélkedő imádság könnyü módjára. "El ne felejtse, -
írta egyszer, - hogy az imádság a legkeményebb testi 
vezeklés." - Más helyen ezt mondja: "Az imádság 
nem természetes dolog, vagyis: természetfölötti, s azért 
mindíg nehezünkre kell, hogy essék, hiszen kiemel ter
mészetes elemünkből. De azért csak imádkozzunk foly
vást." - "Hogy megtanuljuk, annak csak egy módja 
van, - szokta volt mondani, - s ez az, hogy sokszor 
imádkozzunk; hogy a napírendünkben tapasztalt hé-' 
zag okat lohászokkal, imádsággal töltsük ki." - "Ma
radjon lsten jelenlétében, ha a házban jár, s iparkod
jék megrögzíteni az imádság közben esetleg kapott 
megvilágításokat." Más oldalról iparkodott az imád
ságot mások számára olyan könnyüvé, lesztelenné, bi
zalmassá tenni, amilyenné csak tudta. Nem írt elő 
merev módszert, nem tett kísérletet, hogy mindenkire 
rákényszerítse ugyanazt a sémát. "Kövesse a Szent-
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lélek vonzását, mert a lelkek nem vezettetnek mind 
ugyanegy úton", volt okos engedékenységről tanúskodó 
tanácsa. 

"úgy látszik, beleesett a sátán ismert csapdájába; 
t. i. az imádság helyébe a munkát teszi, s abba fekszik 
egészen bele. Igy kiszárad a lélek, a test pedig annyira 
kimerül, hogy lehetetlen lesz Isten igaz szolgálata. For
dítsa a kiszabott időt teljesen a vallási gyakorlatokra. 
Iparkodjék megtakarítani egy percet s vasárnap fél
órát a maga számára; sétáljon, akkor nyugodtan föl 
s alá és tanulmányozza lelkiállapotát. Jegyezze meg, 
hol kezdődött hanyatlása, stb. Aztán szedje össze magát 
ismét, a helyett, hogy a következő lelkigyakorlatig 
várna azzal, hogy újra fölemelkedjék." 

"úgy látszik, az utóbbi időben nagyban hiányzott 
önben a bizalom Isten iránt, s elfogta a reménytelen
ség, hogy még valaha is szentté lehet. Pedig, kedves 
gyermekem, az nem lehetetlen és nem reménytelen 
dolog mindaddig, míg Isten kegyelméből hatalmunk
ban van imádkozni. Ismeri P. de Ravignan-nak követ
kező szavait: "Higgyenek nekem, kedves barátaim; 
higgyenek egy harminc esztendős lelkipásztori mun
kában érett tapasztalatnak. Allítom, hogy minden csa
lódásnak, minden lelki fogyatkozásnak, nyomorúság
nak, minden visszaesésnek, hibának, a legkomolyabb 
eltévelyedésnek egyetlen oka van: az imádságban való 
állhatatosság hiánya. Éljék az ima életét. Tanulják 
meg, hogy mindent belevonjanak az imádságba, hogy 
mindent imává változtassanak, - a fájdalomnak, meg
próbáltatásnak, kísértésnek minden nemét." - Addig 
sohase fogtam teljesen fel e szavak igazságát, míg ma
gam is nem kerültem sok lélekkel közeli érintkezésbe. 
Bátran merem állítani, hogy ha mindnyájan eleget 
imádkoznánk, - s itt a fohászok, könyörgések szív
ből fakadó,. állandó, egyenletes, soha el nem apadó 
árját értem, - egy sincs, aki bármilyen tökéletlen, 
lanyha, vagy bűnös: szentté, mégpedig nagy szentté 
ne lehetne. Én tökéletes és fájdalmas tudatában va
gyok annak, hogy magam az imádságot illetőleg még 
századrészét se teszem annak, amit tennem kellene, s 
amit lsten tőlem kíván." 

"Ami az imádságot illeti, igyekezzék a Szentlélek 
vonzását követni, mert a lelkek nem egy és ugyanazon 
úton vezettetnek. Nem lenne helyes, az egész időt szó
beli imádsággal tölteni el; kell lenni némi elmélke
désnek, megfontolásnak, mérlegelésnek is. Próbáljon 
meg "sütkérezni Isten szeretetében", vagyis térdeljen 
le csendesen az Oltáriszentség elé úgy, mint ahogy 
a meleg napsütést élvezné, - s ne akarjon semmi egye
bet tenni, mint szeretni Őt, miközben állandóan szeme 
előtt tartja, hogy az Ő lábainál van. A kegyelem hullani 
fog lelkére, különösen, ha száraznak, vagy hidegnek 
érzi azt, - és gyorsan fog gyarapodni a szentségben." 
(1913 V.) 

"Azt kérdezi: hogyan csinálja, hogy jól imádkozzék. 
A felelet ez: Imádkozzék sokat; imádkozzék alkalmas 
és alkalmatlan időben, hajlama és kedvetlensége elle
nére, - másként nem megy a dolog. Mennyire az imád
ság embere kellett, hogy legyen Szent Jakab apostol, 

Utunk 

( ma van éppen ünnepe,) hogy térdei a teve térdeihez 
lettek hasonlóvá! Mikor fogjuk mi szerzetesek egyszer 
végre megérteni, mily hatalmat ad kezünkbe az imád
ság, az állhatatos, soha meg nem szakadó imádkozás! 
Ha ezzel tisztában lenne, nem "írigyeine lelkipásztori 
tevékenykedésemért". Ha ön valóban akarná, többet 
tehetne egy papnál, ki nem az imádság embere, - habár 
nem is lenne meg az az elégtétele, hogy az eredményt 
már idelent lássa. Nem tűnt fel önnek soha, hogy mikor 
az Úr a földekre utalt, melyek már készek az aratásra, 
nem arra szólította fel apostolait, hogy menjenek be
hordani, hanem: hogy menjenek imádkozni?" 

"Ön köteles szívvel-lélekkel átadni magát Istentől 
rendelt munkájának. Am az ördög afra törekszik rá
bírni, hogy annyira átadja magát a tevékenységnek, s 
annyi gondot és törődést okozzon annak eredménye, 
hogy - mint maga is mondja - jóformán már csak 
neve szerint szerzetesi személy. Am, ha egyszer fel
ismertük csapdáját, - mint Szent Ignác nevezi, - a 
győzelem már félig a miénk. Egyenesen az ellen kell 
tennie, amint ő akar öntől. De hát hogyan? Először is 
igyekezzék hitét újra elevenebbé tenni s mindenben, 
ami történik, legyen az nagy, vagy kicsiny, Isten kezét 
látni. E mellett ne felejtse el, hogy Istent sokszor job
ban dicsőit jük munkánk eredménytelenségével, mint 
eredményességével. Ezzel elejét veszi az ingerlékeny
ségnek, s minthogy természetesen megtette, ami öntől 
csak telt, a bosszankodást is kevesbbíti; - bár leg
többünk számára lehetetlen ettől a gyengeségtől tel
jesen megszabadulni. Másodszor: alapos erőfeszítésre 
van szüksége, - s kivált kezdetben nem kis dolog ez, 
- hogy a vallásos gyakorlatokra kijelölt idő minden 
pillanatát valóban arra is használja fel s kizárjon min
den nem odavonatkozó gondolatot. Semmi sem képes 
annyira megnyugtatni a lelket, mint az imádság; kü
lönösen, ha a nap folyamán is iparkodik elébemenni 
Isten kegyelmének azzal, hogy igyekszik megőrizni az 
állandó együtt/étet Azzal, ki szívében lakik. Győznie 
kell mindenáron, meg kell óvnia lelke béké/ét, - kü
lönben hiábavaló minden küszködés a szentségért. 
(1911. okt.) 

"Olyasvalaki számára, aki az Istennel-egyesülés 
útján már előrehaladott, nem jelent különös akadályt. 
bármilyen nagyfokú elfoglaltság, vagy szétszóródást 
okozó munka. Az ilyen megtanulta már, hogyan járjon 
a világi gondok hullámain a nélkül, hogy azok elnyel
jék. Az ilyen nem járul hozzá, hogy teljesen igénybe 
vegyék olyan dolgok, miknek csak múló értéke van. 
Persze másként van ez azoknál, kik kezdők a lelki-élet
ben. A munkával való túlhalmozástól nemcsak sok 
gyenge test roskadt össze, hanem még sokkal több lé
lek ment tönkre, mert a szeretet az imádság s az isteni 
dolgok iránt kiszáradt bennök, ha ugyan egészen el 
nem pusztult, s nem egy "szentnek" induló maradt így 
szomorú roncsként vissza az élet útján. 

Nagy felelősség nyugszik azok vállán, akik a kész
séges munkás vállaira lehetetlen terhet raknak, - mert 
nadyobb figyelmet fordítanak saját jótékony vállalko
zá;uk anyagi eredményére, mint azok lelki haladá
sára, akiket Isten gondjaikra bízott." (1916.) 
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ÖSSZJÁTÉK A CSALÁDBAN. 

Ezt az elmélkedést a karácsonyfa alá szánjuk és
pedig azoknak, akiket.a Gondviselés a "Nagy szent
ség" aranykarikáival egy életre összekötött. A férj 
is és a feleség is üljön egy percre a karácsonyfa 
alá és ott olvassák el mindketten ezeket a sorokat. 

A betlehemi barlang családi jelenete a karácsonyt 
a családi otthon ünnepévé tette. Tagadhatatlan, hogy 
Dagy szerepet játszik a karácsonyban a tél is. A tél 
adja a hátteret. A zuzmarás fák mindenkit a kályha 
mellé űznek. A meghitt szobasarkok megélénkülnek 
s a családi körben megkezdödik az - élet. 

A családot olyan orgonához hasonlithatjuk, amely 
mellett ketten ülnek s ketten játsszák a Boldogság 
Himnuszát. Sajnos, a családi élet "négykezes" orgona
játéka ma sokszor hangzavaros. Hiányzik a játékban 
a közös iltem. Többfélék az elvek. Szétágazó k a 
vélemények. Mi sem természetesebb tehát, ha egy
részt a modern városi élet lármájában itt is ott is 
elnémul a boldog családi otthon egy-egy melódiája. 

Karácsonykor a legzavarosabb családi otthonban is 
megszületik az összeszelídülés. S mindez a gyermek
ért! Mert a gyermek szeretetre éhesl A gyermek 
dalra és énekre éhesl A gyer~ek csókra éhes I S 
mit tehetnek a szülök? . .. Osszenéznek . " A 
többit aztán elvégzi már a karácsonyi eszme. Kará
csony elött a haragos házastársak is megbeszélik a 
szent este programmját s megveszik a titkokat hordó 
karácsonyfát. 

Ime, a karácsonyfa titokzatos missziója I A szent
este jól jön a szülöknekI Amire ugyanis a békéltetö 
családi diplomácia képtelen, azt elvégzi ~ gyertya
fényes fenyőfa pólyás kis Fejedelme. Osszebékíti 
az embert. 

A családi zavarok forrására rendesen az "Érchegy
ség"-ben akadunk rá. Ez az érchel!ység a Pénz. A 
mai "hideg házasságok" jókora százalékát a számí
tás és az érdek szüli. A legtöbb mai házasságnál 
az örömszülők : az Arany és az Ezüst. Csak terlDé
szetes dolog ilyen esetben, hogy ahogy fogy az Erc
hegység, ugyanúgy fogy a Boldogság is. S az utolsó 
bujdosó pengő aztán rendesen már ahhoz az ügyvéd
hez vándorol, akihez a válóper kerül. 

Ahol az "érdek" jeligéje alatt kötik a házasságot, 
ott nem lehet családi összhangról beszélni. Az ilyen 
családi otthon a nő számára csak műhely, a férfi 
számára csak vendéglő. Az ilyen léleknélküli 
házasságokban nincsenek közös célkitűzések, nincse
nek egyszövésü álmok, nincsenek megbeszélések, 
nincsenek közös utak. 

Az egyház nem ilyen családi otthonokrólálmodik. 
A házasságokat áldó egyház a "lélek" jeligéje alatt 
asszisztál a jegyeseknek. A jó házasságok ugyanis 
csak a lélek jegyében szűletnek. A házasság lelke, 
a lelkek házasságkötése. 

IRTA: DR. SCHMIEDT BÉLA. 

Ahol a jegyesek egymás lelkét is mérlegre teszik, 
ott valami titokzatos kötőanyag fűzi szorossá a 
családi élet várfalait. Hogy mi van ebben a kötő
anyagban? Van benne nagyadag szeretet, több gramm 
tisztelet, nagymennyiségű figyelem és mértéknélküli 
gyöngédség. S mindent bearanyoz a lelkiség. 

A világ ennek a misztikus kötőanyag nak már a 
recept jét is elvesztette. Az egyház azoqban gondosan 
őrzi kétezeréyes öreg imakönyvében. Orzi és kézről
kézre adja. Es akik e szerint rendezik be életüket, 
azokra négy falról mosolyog a boldogság s azoknak 
a hajlékában olyan fölös mértékben forrásozik a 
béke, hogy betölti az egész házat s jut majd abból 
abba a legkisebb és legcsendesebb szobába is, ahol 
egy nagyanyó és egy nagyapó számlálgat ja élete 
hátralevő napjait ... 

Ahol a házasság az egyház receptje szerint készül, 
ott nem lesz majd nézeteltérés sem. Sajnos, ma a 
házasságok!!t sokan az összeütközések szegletkövére 
építik fel. Ugy van, ahogy az egyszeri férj mesélte 
a barátjának: 

- A mi házasságunk utcai ismerets~gből fejlő
dött. 

- Hogyan? .. 
- Mente!p a járdán. O pedig nekem szaladt az 

autójával. Es hogy fel ne jelentsem, hát inkább 
hozzám jött feleségül. 

- Hát akkor most meg miért akar válni tőled? 
- Annak egy újabb összeütközés az oka. 
- Megint neked ment? 
- Ellenkezőleg, most meg én mentem neki! 
Ne mondja senkisem, "még nem tartunk itten"! 

Igenis már közel járunk ehhez a világrendhez. Aki 
nyilott szemmel jár, az előtt nem titok, hogy léket 
kapott a "Nagy Szentség" hajója. A házasok a házas
élet apró gondoláiban helyezkednek el, ahelyett 
hogy biztos hajóra szállnának. Senkisem akar messze 
utazni! A mai modern házasokat egy titkos eszme 
űzi-hajtja: átugrani egy másik gondolába ... 

Ennek a beteg szellemnek ellentmond a karácsony
fa, és a karácsonyfa alatt álló Szent Család p~ldája. 
A betlehemi család szörnyű sze~énységgel küszkö
dött. Nélkülözött. De azért nem törte meg sem Szűz 
Máriát, sem Szent Józsefet semmisem. Hősként 
álltak a sovány szelek fergetegében s az eredmény 
az lett, hogy titokzatos összjátékukkal dalt varázsol
tak arra az orgonára, melynek neve: Család. 

S ez a dal a - Gloria I 

Blazovich O. S. B.: A LEGFÁJÓBB VÁLSÁG 

a modern családi élet problémáiról ír 
mesteri kézzeL Ára 1'50 
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december 15. Utaalr. 

Szilveszter-esti angyaljdrds 
Jdkob létrdjdn. 

Az ószövetségnek egyik nagy bölcse jézus, Sirák. fia, 
nagyon szemléletes leírást ad könyvében a keleti 
emberrQl azon alkalomból kifolyólag, amikor kölcsönt 
kér valakitől. Azt mondja: kezét csókolja, hízeleg annak, 
akitől a kölcsönt várja és alázatos szavakkal ígéri meg 
neki annak visszafizetését. De mikor megkapta, akkor 
a felszólításra, hogy adós fizess, adja a sértődöttet és 
hivatkozik a rossz időjárásra, hogy ő nem fizethet, s 
ha fizet is, hát legfeljebb a felét adja meg a kölcsön
nek. Azt is morogva. Néha, mondja a bölcs, szitokkal 
és átokkal fizet a jótett és hála helyett s gyalázattal 
illeti a hitelezőit. 

Ez a jellemző leírás, azt gondolom, minden idők sok 
adósára ráillik, nemcsak az emberi hitelezőkkel szem
ben, hanem talán még inkább a nagy Istennel szemben, 
akinek minden ember adósa s aki az egész világnak hite
lezője, akitől minden lelki és testi jót kaptunk kölcsön
be, hogy azokat felhasználjuk a magunk javára és lsten 
dicsőségére. De azután jogosan elvárja, hogy legalább 
is hálával. imádással, hódolattal fizessünk meg Neki a 
kapott jótéteményekért. De sokan vannak ugyebár a 
világon hálátlan emberek és pedig talán azok vannak 
a legtöbben, akik a legtöbbet kaptak Istentől és a leg
kevesebbet adják vissza Neki a hálából, hódolatból és 
imádásból a vett jótéteményekért. 

Hogy bennünket ilyen vád ne érhessen, járjunk Urunk 
jézus útján, aki a hálaadást jelentő Eucharistiában 
örök hálaadásként él közöttünk: legvünk mi is hálás lel
kek lsten iránt. Kiváltképpen az évzáró szent Szilveszter
estén Istennek színe elé vigyük a mi szívünket, mint 
valami ezüst turibulumot és azt képzeletben rakjuk meg 
lsten jótéteményeinek szénparazsával, s tüzesre izzitsuk, 
melegitsük a mi szeretetünk lángjával. Es amikor a leg
jobban lobog, akkor hintsük reá a mi áhitatunkat, hódo
latunkat és fŐképpen a mi hálánkat, mint tömjénszemeket, 
hogy azok illatos füstáldozatként szálljanak fel lsten 
trónja felé a mi "Te Deum laudamus"-unkban, a mi 
hálaadó imánkban, énekünkben és egyéb vallási gyakor
latainkban. 

Van miért hálát adnunk a nagy Istennek. Ha az év
záró szent Szilveszter-estén visszatekintünk az elmult 
esztendőre, valahogy úgy érezzük magunkat. mint a 
bibliai jákob, mikor menekült üldöző testvére elől. 
Betelben megpihent és kőre hajtotta fáradt fejét, Je 
azért mégis biztonságban nyugodott, mert álmában 
látta, hogy az ég felé emelkedik egy létra, vagy lépcső 
és annak legfelső fokán ott van az lsten, aki kiterjeszti 
feléje áldólag szent kezét és leküldi hozzá angvalait. 
Ott jártak azokon a lépcsőfokokon fel-Ie és védték, 
oltalmazták minden bajtól és veszedelemtől menekülő 
útján. Ennek az álomnak a hatása atatt azután bátran 
és biztonságban folytatta további útját a menekülés, 
száműzetés földje felé, mert érezte, hogy vele van az 
lsten. 

Mi is minden esztendő kezdetén kemény kőre, sziklára 
fektetjük fáradt fejünket. A mi fejünk vánkosa, derék-

Irta: Tótfj KdlmdD dr . 

. alja szintén nagyon köves és kemény. Ez a klizdelmes 
élet az a kemény vánkos, amit folytatnunk kell a kenyér
ért és életért, egészségért és jólétért, testünknek, lel
klinknek fenntartásáért. Minden anyagi, gazdasági, 
pénzügyi, politikai nehézség, minden lelki kisértés és 
veszedelem, egy-egy ilyen kemény kő, a mi fáradt 
fejlink számára. De mintha csak mi is égig érő létrá
ról álmodtunk volna, vagy legalább is most vissza
tekintve, mintha mi is arról álmodnánk. Előttünk is egy 
lépcső emelkedett az ég felé, 365 foka volt annak a 
lépcsőnek. E lépcsőnek a legtetején ott állott az lsten 
és mi felénk is kiterjesztette áldólag atyai kezeit és 
leküldötte hozzánk is angyalait, akik jártak fel-alá eze
ken a lépcsőfokokon és osztogatták számunkra pazar 
kézzel Istennek nagy jótéteménveit. 

Ha ezen 365 fokból álló lépcsőre rátekintlink és az 
ott járó angyalokat szemligyre vesszük, mindenekelőtt 
szemünkbe tűnik az életnek az angyala. Az az angyal, 
aki lsten nevében tartotta, gondozta, ápolta bennünk az 
életet a mai szent esté ig. Mi is az élet, amit ez az angyal 
hozott és gondozott bennünk? Az élet forró tüzes vér, 
amely a mi ereinkben csörgedezik és ez a csörgedező 
tlizes vér hajtja azt a 
kis patakot, amely a 
szivet táplálja, ~ ha ez 
elapadna,nem pótolhat
ná azt a tengereknek 
árjasem.Azélet a ttizes, 
forró vágy, amely a mi 
szivünket dobol!tatja és 
megtölti tömérdek sok 
óhajjal, sóhajjal mind· 
addig, amig valami nagy 
kívánnivaló van a ma
gunk részére ebben az 
életben. Az élet az ere
inkben feszülő munka
erő; az élet a napsu
gár és a gvöngéd 
s7ellő, amely arcunkat 
simogatja; az élet az a 
madár-dal és virágillat, 
amelv gyönyörködtet 
bennünket. Ez és sok 
minden egyéb teszi ki 
Istennek azt a jótéte
ményét, melyről azt 
mondjuk, hogy élet. 

Erről az életről a 
Bölcseség könyvének 
írója nagyon borongós 
képet fest. Allegórikus 
képekben mutatja be 
annak mulandóságát é~ 
vált01:andóságát. Be
mutatja. hoey az élet 
olyan, mint az árnyék: 
egy pár perc alatt 
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Utunk 

vége lehet; olyan, mint a hajónak az útja a nagy tenger
ben. Alig hogy elment, nyoma sem marad az ő ottlétének. 
Olyan, mint a madárnak repülése: amint néhány szárny
csattogássaI eltávozott a messziségben, nem marad 
semmi utána. Olyan az élet, mint a füst, amelyet a leg
kisebb szellő is elfújhat. Olyan az egyes emberek élete, 
azt mondja az ószövetségi bölcs, mint az egy napos 
vendégnek az em/éhezete. S ezért a mulandó és válto
zandó tüneményért futnak itt a földön milliók és milliók, 
számra kb. kettőmilliárd ember, futnak ezután a tarka
barka pille után, de az kisiklik a kezükből. 

Mi nem jártunk úgy - Istennek hála - mint azok 
a szegény emberek, akik tele életkedvvel, tele örömmel, 
tele karácsonyi várakozással beszálltak egy vonatba. 
Kezük telve ajándékokkal, melyeket szerelteiknek akartak 
hazavinni és vonat juk összeütközött az éj sötétségében 
egy másikkal és kétszázöt ember maradt ott halottan és 
még kettő-háromszáz ember veszedelmesen megsebesült, 
amint ez pár éve történt karácsony előtt Párizs köze
lében. Valaki nekiindul az életnek és az utcán járva 
reáesik egy tégla és agyoncsapja azt. Nekiindul az élet: 
nek és az éjtszaka sÖletségében ellenség üti agyon. MI 
pedig élünk most is ezer veszély ellenére, birjuk most 
is Istennek ezen nagy jótéteményét, pedig mialattunk 
sem szilárd ez a föld, hisz ez a föld olyan bolygó, 
amely nincs felakasztva, nincs alátámasztva, hanem 
harminc kilóméternyi másodpercnyi sebességgel robog 
a világürben és minket mégsem szór le magáról, mégis 
úgy élhetünk rajta, mint ahogvan a gyermek pihen az 
édesanyja ölében. Míg az a kis gyermek szöszke fejecs
kéjén érzi anyjának simogatását, nem fél semmi komoly 
veszélytől. Mi ís a mi fejünket ott éreztük lsten kezé
ben és érezzük, hogy még az édesanyánál is nagyobb 
a nagy Istennek a szeretete, aki az ég madarait is 
gondozza, és ruházza. Ez a nagy lsten úgy tapasztott 
magához bennünket 365 napon át, mint ahogya világ
óceánt járó nagy hajó a maga nagy testéhez tapasztja 
az útjába kerülő gyöngE; kis kagylót, hogy el ne pusz
tuljon annak az élete. Ugy ölelt keblére minket a nagy 
Isten, mint ahogya világürben végigszáguldó üstökö
sök a porszemet. Mint ahogya szél végigsimitja a 
földet és a virágmagvakat magával ragadva viszi gyön
géden és ott ejti le, ahol a magból erőteljes növény 
fejlődhetik. Isten szeretete is így hordozott magával 
bennünket 365 napon keresztül. 

Te Deum laudamus! Mit adjunk Neked, Istenünk 
hálául az élet nagy kincséért? Nem tehetünk egyehe.t, 
minthogy a zsoltárossal mondjuk: ln ananibus Tuts 
tempora mea: mennyei szent Atyánk, ezután is a Te 
kezedbe tesszük le homlokunkat és nem félünk, hogy 
veszély ér bennünket, mert Te őrköd öl feleltünk minden
ható joságoddal és szereteteddel. 

Azon a 365 lépcsős létrán láttunk fel alá járni más 
angyalokat is. Láttuk ott ól kenyérosztó angyalt, aki 
Isten nevében megadta nekünk a mindennapi táplálé
kunkat. Talán nem mondhatjuk el valamennyien ezen 
évzáró szent estén: hálát adunk neked lsten azért, 
mert megtöltötted csüreinket, istállóinkat, pénztárcán
kat. De azt mindenki elmondhatja, aki még él: hálát 
adok neked, nagy Isten, hogy megadtad nekem a 
mindennapi kenyeret. Mert ha meg nem adta volna 
ezt, az élet fenntartásához szükséges kenyeret, akkor 
most nem élhetne és nem mondhatná velünk együtt: 
Te Deum laudámus. 

De nemcsak kenyérből él az ember, hanem mint 
ahogyan az Úr jézus is mondja, mind abból, ami Isten-
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től, Isten igéjéből származik. Mint Szt. Pál mondja, 
nisten országa nem étel és ital, hanem az igazság, beke 
és öröm a Szentlélekben.· Isten országanak e drága 
adományaiban is bőven volt részünk. Ott láttuk azon 
a nagy-nagy lépcsőn az igazság angyalát, azon igaz
ságét, amely a földet az éggel összekapcsolja. Annak 
a nagy lépcsőnek 365 fokán láttuk fel-alá járni az 
örömne~ az angyalát, a békés boldogsagnak angyalát 
is. Az Ur jézus Knsztus nem hiáha mondja, hogy az 
lsten orszaga a mennyei lakomához has(.nló, ahol ~em 
búsul, nem szomorkodik senki sem. Az Ur jézus Knsz
tus nem hiába kezdte meg prédikációit a boldogság 
hirdetésével. Ezzel azt akarta tanítani, hogy amint 
némely oldat csak a napfényben veszi fel magára a 
kristályos formát, a mi lelkünknek is, hogy mennyei 
fényességbe vagyis kegyele!"be öltözhessék, szüksége 
van örömre, boldogsagra. Es egy jó katolikus ember 
telve is van ezzel az örömmel és boldogsággal. 

Nem is lehet jó katolikusnak mondani azt, aki nem 
örvendező, aki nem boldog lélek, aki nem olyan boldog, 
mint az a kis méhecske, amely a maga kaptárában 
mézben, édességben hempereg, mézben fekszik, mézben 
lélekzik. A keresztény katolikUS ember lelke is a 
boldogság mézét élvezi nap, nap u1án akkor, am.lkor 
annak a nagy Istennek méltó ajándékot adhat sziveben 
a szentmisében. A boldogságnak szlnmézes kaptárában 
hempereg a lelke al<knr, amikor az Ur jézus Krisztu~sal 
ott az Oltáriszentségben egyesülhet. A boldngságnak 
mézét élvezi akkor, amikor lelkében felemelkedhettk 
ájtatos imáival ahhoz a nagy Istenhez. De akkor .is, 
amikor szenvedésekben és áldozatokban a lelke SZIn

változáson megy keresztül. Ebből a sok lelki örömből 
is, - úgyebár, kiVt::sszük a részünket 365 napon keres~
tül és ezekért is hálával emeljük fel a fejünket es 
karunkat a nagy Istenhez és mondjuk: 'Téged lsten 
dicsérünk és Tenéked hálát adunk. 

Azon a 365 fokú lépcsőn láttuk feltűnni a kereszt
nek angyalát is. Nem a horogkeresztet, nem azt a 
keresztet tartja, amely telve van befelé görbülő fogak
kal, kajmókkal : a kap7si önzés jelvényeivel, amely 
megtagadja és kiirtja eletprngrammjából a szeretetet. 
Hanem igenis annak a keresztet hord(Jzó angyalnak a 
kezében Jé7us keresztjét látjuk és odaemeljük szemün
ket a szent kereszt hez és annak a kere~ztnek kitárt 
karjain az Ur jézus karjai is ölelésre tárulnak. Jélus 
keresztje kitárulásával az embereke1 magához hívja és 
magához öleli, és az embereket a hukástól védi. Az 
embereknek lelkébe kegyelmeket kölcsönöz és oszt. 
Ezért is f!agy hálával tartozunk mi a nagy Istennek, 
hogy az Ur jézus keresztjének az árnyékában járhattunk 
és azt a fát megrázhattuk és arról hullott számunkra a 
kegye.imek aranyaimája és ázzal betölthettük a lelkün
ket. Es attól megszinescdett lelki arculatunk, ettől a 
lelki tápláléktól átváltoztunk Istennek, a Magasságbeli
nek fiaivá. Hogy keresztém ek vagyunk; ezért is forró 
l1álát kell adnunk. Hálásaknak kell lennünk, hogy l,lz 
Ur lsten ide a földre állította, ide ültette közénk az Ur 
jézusnak keresztjét, a megváItásnak S7ent fáját, és 
onnan szórja számunkra a megváltás gyümölcseit, bol
dogító aranvalmáit. 

Az Úr Jézus keresztjével sokszor úgy bánnak az 
emberek, mint a karácsonyfával. Mt is feldíszítik, minden 
széppel és jóval megrakj:ík, de csak egv időre, aztán 
egy hét mulva, két ht'! mulva lefoszt ják minden díszét 
és azután tűzbe vetik és elhamvaszt ják azt. Krisztus 
keresztjével is ugyanezt tették PS megteszik ugyanezt 
Mexikóban, Spanyolországban, Oroszországban és más 
országokban, ahol a hitetlen korcsutódok, névleges 
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keresztények templomokat gyujtanak fel, ahol Kris1tus 
keresztjét elégetik, hamuvá égetik, miután évszázado
kon feldíszítették minden széppel, megrakták a szent 
kereszténységet minden jóval a hívő elődök. Hogy a 
karácsonyfát elégeti k, rendhen van, mert hiszt'n ez 
csak je,lkép, a Krisztus által hozott keg\ elmeknek jel
képe. Es minden jelképnek a sorsa a megsemmisülés, 
elrothadás, elsorvadás. De Krisztus keres7tje nem jel
kép csupán, hanem életetadó fa, amelyről a világ 
végéig kell szedni az embereknek a termés7etfeletti 
életnek a gyümölcseit. c.s jaj lenne a világnak és jaj 
lenne az emberiségnek, ha jézus keres1tfája, az életnek 
a fája kidőlne gondozás híján. vagy amitől lsten őrizzen, 
elsorvadna és megsemmisülne. 

Nekünk az Úr jézus keresztjéért vagyis a megváltás 
kegyelméért is hál,át kell adnunk az évzáró szent estén. 
De nemcsak az Ur jézus keresztjéért! A 365 fokos 
lépcsőn angyalok hozták a mi keresztiinket is. amit 
lsten rakott vállainkra, azért. hogy minket az önzéstől 
megtisztítson, hogy bennünket a mi bűneinkből ki
gyógyítson, mert a szenvedés és fájdalom magasabb 
világba emeli fel az embert. Egy hires orvostanár a 
budapesti kerepesi temetőben felállított síremlékére azt 
vésette: "A szivem vezelle a kést, a kezem csak fogta." 
Azt akarta mondani, hogy akkor is, amikor operált, 
akkor is, amikor embert'ket vágott, nem embertelen 
kegyetlenség ve7ette ke7ét, hanem a gyógyítani kivánó 
szeretet. Ezt hatványozottabb fokb~n el lehet és el 
kell mondani a nagy Istenröl is akkor, amikor sujt 
bennünket, akkor, amikor ophálja a mi lel~ünket a 
bajok operáló késével. Amikor s7envedésel<et és fáj
dalmakat küld reánk, ezekhen is az ő ahai S7eretete 
nyilatkozik meg. Tehát e1ekért is Te Deum laudámust 
kell az embernek énekelnie. 

Hollandiában láttam, hogy amikor tavasszal a gyönyörű 
szép tulipán-mezők kezdenek kivirágozni, a kezdő virá
gokat mind letépik és eldobálják. Ezt azonban c~ak 
azért teszik, hogy annak a virágnak a földben rejlö 
hagymája minél jobban kiérjen, hogyannál nagyobbá 
váljék, hogyannál értékesebb és értékesíthetöhb legyen. 
Valahogy igy te~z az lsten is az emberrel. Amikor ki
virágzik az ember lelke örömben, jókedvéhen, szerencsé
ben, ~ikerhen, akkor lsten ennek az örömnek virágját 
néha letépi és megsemmisiti, de csak azért, hogv az 
emberben rejlő belső erők, a léleknek az erői annál 
jobban kifejlődjenek é~ az örökkévalóság, a menny
ország számára értékesíthetök legyenek. Mért tehát ne 
féljünk a kereszttől, sem Kris7tus keresztjétől, sem a 
magunk keresztjétől, amelyet lsten a vállainkra rak majd 
a következő esztendőkben is. 

• 
Ezután is jákob példája szerint kőpárnán fogunk 

pihenni, az anyagi bajok, a lelki kisértések és szenve
dések kőpárnáján. Ezek sohasem fognak hiányozni 
számunkra, De, ha eleven a hitünk a gondviselő Istenben, 
ezután is érezzük és látjuk szent álomlátással, hogy 
erről a földről az égbe, talán egyszer, talán többször 
365 foko,; lépcső nyúlík fel és ennek a lépc:;őnek a 
végén ott van a nagy lsten, a mi mennyei Atyánk és 
kiterjeszti fölénk áldó kezét és elküldi továbhra is jó
tékonykodó angyalait, hogy fel-alá járjanak ezeken a 
lépcsőkön és vigasztalják, bátoritsák a könnyen csüg
gedő embert és erővel és lelki készséggel lássanak el 
mindenkit a további munkára, az élelhivatás gyakor
lására, hogy az élet végén szerencsésen az égbe jut
hassunk Atyánkhoz, Istenünkhöz. 

UtuDk 

~LET- ~S L~LEKSTILUSOK. 
IRTA: SZtVÓS DONÁT O. S. B. 

IV. Gyermeki lelkület. 
A karácsonyi idöben az Egyhá~ a betlehemi 

Gyermeket állítja a felnöttek elé. Es ez a Gyer
mek, ha majd felnö, ezt az életszabályt diktálja 
minden kor felnötljének: Ha nem lesztek olyanok, 
mint a gyermekek, nem mehetlek be Isten orszá-
gába! . 

De sokszor hallottuk ezt az aranyszabály t ! Es 
mégis milyen kevésszer értettük meg igazán! 

Gyermeki lélek. Nem annyit jelent, mint gyere
kes. Ez a "gyerekes" szó valami lealacsonyitó, 
komolytalanságot feltételezö fogalmat takar a fel
nöttek gondolatvilágában. Az Isten pedig nem 
akarhat ja, hogy "gyerekességekre" építsük fel a 
lelki életünket. Talán már jó elöre tíltakozunk 
azoknak minden lesajnáló 'jjkbiggyesztése és váll
vonogatása ellen, akik az Ur Jézus életszabályába 
valamilyen "gyerekességet" akarnak belemagyarázni. 

A gyermeki lélek nem gyerekesség, söt - mint 
majd látni fogjuk - még a felnött számára is 
nehéz, komoly férfimunkát jelent, mert ez a lélek
sli/us mar o lelkiélet meredekeit súrolja, hiszen az 
alapja a reális Istennek (és nemcsak az elméleti 
Istennek) átélése. Szóval: A gyermeki lelkületű 
embernek a viszonya az Istenhez olyan, mint a 
még ártatlan, naív gyermeknek a viszonya édes
anyjához vagy édesapjához. 

Részletezve .' 

1. A gyermek elött a szülö abszolút tekintély. 
Ezért szent a szülö minden szava a gyermek elött. 
Ezért tud fenntartás és hátsó gondolat nélkül 
hinni nekik. Ezért tud oly bájosan naívul, minden 
továbbkutatás nélkül n'egnyugodni azokban a 
feleletek ben, melyeket a szülö az ö sok-sok "miért ?"
jére ad - akár érti azokat, akár nem. Tehát a 
gyermek hite az abszolút tekintélyen és nem a 
több-kevesebb fáradsággal megszerzett tudáson 
'jlapszík. Egy példa: Egész kicsi gyermek voltam. 
Edesanyám Nagypénteken elvezetett engem is a 
a templomba Krisztus-koporsójához. Ott térdelt em 
édesanyám mellett. Egyszercsak odasúgja nekem: 
Nézd, meghalt a Jézus! Es én nem kérdeztem : 
Hogy lehet ez? Nem okoskodtam: Hogy halhatott 
volna meg ez a virágok és gyertyák között fekvö 
fából való Jézus-szobor? Nem fílozofáltam, hanem 
keservesen megsirattam azt a fából való Jézus
szobrot csak azért, mert minden további nélkül 
elhiltem azt, amit édesanyám mondott: hogy meg
halt a Jézus. 

Boldog, naív gyermekhit! Boldog gyermeki lélek! 
Nekünk felnötteknek azért nincs hegyeket át-
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helyezni tudó hitünk, mert hitünk alapja nem az 
Isten abszolút tekintélye és az erre támaszkodó 
gyermeki lélek. Mi a hit dolgában problémásko
dunk, kételkedünk, kutatunk és teológiai Summá
kat tanulmányozunk, ahelyett, hogy - gyermeki 
lélekkel hinnénk. És hányszor történik meg, hogy 
kutatásainkban és tudniakarásunkban eljutunk a 
misztériumok zátonyáig, ahol már sem a kutatás, 
sem a tudás nem segít, hanem csak az lsten tekin
télyén alapuló hit - és mivel ez nincs, hajótörést 
szenved a hitünk, melyet a kétszer kettő = négy
szerü tudásra akartunk alapítani. 

Ne értsen félre senki. Nem a tudást és kutatást 
akarom elítélni, hisz az segítheti, erősítheti a hitün
ket. Csupán csak azt mondom, hogy a hit nem 
egyenlő a tudással. Szent Tamásnak is volt tudása. 
De mielőtt prelekciókat tartott volna az egyetemen, 
előbb bement a .templomba és az Oltáriszentség 
előtt azt kérte az Ur Jézustól, hogy ne csak tudása 
legyen, hanem hite is. 

A gyermeki lelkületü embernek talán .kevesebb 
a tudása - de annál nagyobb a hite. Es boldog 
is ebben a hitében - sőt talán boldogabb, mint 
a sok tudással megszerzett hit birtokosa. Neki 
I);incsenek hitkételyekből zavart álmatlan éjtszakái. 
O könnyen tud magának megfelelni az élet nagy 
kérdéseire, hisz neki az Isten adta meg a feleletet. 
Ez nem gyötrődik a hitmisztériumok meg nem 
értése miatt, .. hisz azok igaz voltáért az Isten neki 
a garancia. Ot nem ingatja meg hitében a mult és 
a mostani század "márkázott tudósainak" és "nagy 
gondolkodóinak" hitetlensége. Neki nem probléma: 
az Oltáriszentség, a megtestesülés, a kegyelem, a 
rossz, a Szentháromság stb, mert ha nem is érti 
őket, térdre borul és a gyermeki lélek naivitásával 
imádkozza: Nem értem Uram. sed credo Domine 
- de hiszem Uram, mert te mondtad - erősítsd meg 
az én gyenge hitemet. 

Mennyi probléma oldódna meg mindjárt, ha 
ilyen gyermeki lélekkel tudnánk hinni I 

2. A gyermek teljes átadással bízik szüleiben, 
mert tudja, hogy azok csak jól akarnak neki és meg 
van győződve, hogy számára csak ők az egyetlen 
menedék. Erre a meggyőződésre támaszkodva sok
szor - legalább is mi felnőttek úgy látjuk -
szertelen is bizalmában, mert ő úgy látszik átéli 
a prófétának Istenre vonatkozó szavait: Még ha meg
öls~ is engem - remélek, bízom Tebenned. 

Es mi felnőltek? Mi ismerjük a verebekről, 
hajszálainkról, a mező liliomairól szóló gyönyörü 
parabolákat, mégis hányszor omlik össze bennünk 
az Isten jóságába, irgalmába és az isteni gond
viselésbe vetett bizalmunk! Hányszor vérzik nem 
a lábunk, hanem a szívünk, ha az élet tövises 
útján keresztet kell cipelnünk ! Hányszor roppanunk 
össze a keresztünk súlya alatt! Hányszor lázadunk, 
ha nem az élet napos oldalán sütkérezhetünk ! És, 
mikor az élet kifosztott, az emberek pedig meg
csaltak bennünket, egy darabig leülünk az élet 
országútja mellé és öröm-alamizsnát koldulunk a 
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diadalmas élet ujjongóitól. De csak egy darabig 
bírjuk. Aztán ebbe is belefáradunk . . . és ahelyett, 
hogy a gyermek abszolút bizalmával a gondviselő 
Istenhez mennénk, bizalmatlan, összetört szívünkkel 
a sötét kétségbeesésbe menekülünk és azzal a picike, 
de rémes golyóval nemcsak a földi, hanem az 
örök életünk végére is pontot teszünk. 

Szegény nagyok I De kicsike a ti bizalmat ok I 
A gyermeki lelküle~J1 felnőttnek sem mindíg vet 

az élet rózsaágy at. O is érzi az élet súlyát . . . 
Az ő életének a harmóniájába is beledisszonál a 
rossz ... Neki is vannak Olajfák-hegyi éjtszakái ... 
De a kísértés és próbáratevés nehéz óráiban nem 
sötétül el a lelke, nem roppan össze az isteni 
gondviselésbe vetett hite és bizalma, hanem a gyer
mek abszolút, sőt sokszor szertelen bizalmával 
menekül az Istenhez és ott imává szelídül a jajos 
panasz: Uram, én jajszó vagyok - Te örömujjo.n
gás . . . En panasz - Te vigasztalás... En 
,!,érzőszívű ember - Te a könnyek letörlője ... 
En kétségbeesés - Te megoldás . . . Én remegő
szívü gyermek -. T e Istenem, irgalmas és segítő 
atyám vagy . . . En bízom Benned, még ha meg 
akarnál is ölni, mert tudom, hogy még akkor is 
javamat akarnád . . . Uram, múljék el a nehéz 
óra . . . és ujjonghassak, hogy nem szégyenültem 
meg gyermeki bizaimamban . . . 

Hány exisztencia-összeroppanás, hány revolver
dörrenés, hány méregpohár, hány loccsanás a Duna 
hideg habjaiban ... maradna el ... hány össze
tört, feldúlt szív békélne meg, ha mi felnőttek 
ilyen gyermeki lélekkel tudnánk Istenben bízni? I ..• 

3. A gyermek legfőbb ereje a hátsógondolalnélküli, 
túláradó szeretet szülője iránt. Az Isten dobta kicsi 
szívébe ezt a törvényt, hogy gyámoltalanságában 
ne maradjon egyedül. Ezért oly édes a gyermek 
csókja . . . Ezért gondűző és gondbarázda símító 
ezüstcsengésű kacagása . . . Ezért fél megbántani 
szüleit . . . Ezért tud olyaranyosan bocsánatot 
kérni ... Ezért lágyul meg a szívünk, ha a 
bocsánatkérő gyermek könnyharmatos szemeit lát
juk ... 

Mert jósága mellett és túláradó szeretete ellenére 
is - jól jegyezzük meg - csak gyermek, ak 
hibákat és bűnöket is követhet el. 

De figyeljük meg bocsánatkérését. Esze ágába 
sem jut, hogy kételkedjék, hogy megbocsátanak-e 
neki. Természetesnek találja, hogy bocsánatot kérő 
szava meghallgatásra találjon, hiszen hiszi, hogy 
szeretik őt. És utána ujjong kicsi szíve a meg
bocsátás boldogságától. Arra sem gondol, hogy 
meg tudja-e tartani erősfogadását és nem kell-e 
a következő félórában már újra bocsánatot kérnie. 
Gyermeki szíve tele van szeretettel a bocsánatkérés 
pillanatában is és akkor úgy érzi, hogy nem is 
tudná megbántani mégegyszer őket. Hogy aztán 
utána mégis újra megbántja 7 . . . Istenem, tudja 
ezt a jó szülője is, de azt is tudja róla, hogy csak 
gyermek, aki most igaz szívvel javulást ígér ... 
és utána - újra csak gyermek lesz. . .: hibázó, 
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szerető, bocsánatkérő és a megbocsátás után kacagó
szívű gyermek. 

Boldog gyermeki lélek! . . . 

. És mi felnőttek? Mi az Isten gyermekei vagyunk. 
Ö úgy néz ránk, mint a szűlő gyermekére, de azt 
is várja tőlűnk, amit a szűl ő elvárhat gyermekei
től. Csakhogy mi már nem tudul1k úgy szeretni, 
mint a gyermek. De nem is tudunk úgy boc5.lnatot 
kérni, mint a gyermek. Mi nagyok lettűnk bűneink
ben, de nagyon is kicsinyek maradtunk bocsánat
kérésünkben. 

A szeretetünk kihült és félünlt a gyóntatószék
ben térdreboruló bocsánatkéréstől. És mivel nem 
az igazi Isten-szeretet az alapja a bocsánatkérésünk
nek , hanem igen sokszor a büntetéstől való oppor
tunista félelem - amit a még igazi gyermekszív 
nem ismer - ezért nem lesz lélekformáló a gyóná
sunk. Miért nem megyünk szívesen gyónni? Miért 
sablonos oly sokszor a bánatunk? Miért akarunk 
erősfogadásunkkal 50 o/o-ra kiegyezni az Istennel? 
Miért nem hisszük erősen, hogy őszinte bánatunkra 
igazán megbocsát az Isten? Miért kételkedünk, 
hogy Isten segítségével meg tudjuk tartani erős
fugadásunkat is? Miért ne~ érzünk igazi lelki békét 
a gyónásunk után? . . . Es még folytathatnám a 
miért-eket, pedig a felelet mindíg ugyanaz lesz: 
Azért, mert mi felnőttek nem tudjuk a gyermek 
odaadó szívével szeretni az Istent - és nem 
tudunk a gyermek kőnnyes szerdetével bocsánatot 
kérni ... 

A gyermeki lelkületű felnőtt a gyónásban az 
irgalmas Isten szeretetének csodáját bámulja és 
vágyódik utána. Tudja, hogy ember és tudja, hogy 
ebből az is következik, hogy egyszer fönt van a 
hullámhegyen, de az is, hogy onnét nagyon könnyű 
lejutni a mély hullámvölgybe. De mikor a lelkiélet 
hullámhegyén van "Deo gratias"-t dalol a lelke, 

. és mikor lezuhan a hullámvölgybe, átéli a "De 
profundis"-t. Nem aggodalmaskodik, hogy meg 
tudja-e tartani erősfogadását, mert hiszi, hogy az 
Isten szereti őt és erőt ad majd neki a jobbulásra. 
A gyónás után ujjong a lelke és ha lelkére vetőd
nek a jövendő bűnök árnyékai, a szinte gyermekien 
vakmerő bizalomtól imává szelidül a félelem: 
Atyám, én csak ilyen vagyok - félnem kellene -
de kérlek, erősítsd meg az én gyenge jóakarato
mat és akkor bízom, hogy ez a Tőled megerősített 
jóakarat szentté tesz engem ... 

Mennyivel több ember tolongna a gyóntatószékek 
körül . . . és mennyivel több szent lenne a fel
nőttek között, ha gyermeki lenne a lelkünk . . . 

4. A kép kiegészítésére még csak néhány vonást 
szeretnék iderajzolni. 

A gyermek nem tud gőgös le.nni, mert öntudatla
nul érzi, hogy nincs mire. - Es mi?! . . . 

A gyermek bajaival szüleihez men~kül. mert 
tudja, hogy rajta csak ők, segíthetnek. - Es mi?! ... 

A gyermek abszolút bizalomp1al tud kérni, még
pedig mindent a szüleitől. - Es mi ... tudunlt-e 
így imádkozni?! . . . 

Utunk 

A gyermek nem tud farizeuskodni; úgy és azt 
adja, amint és amije van. - És mi?! 

A gyermeknek másokkal szemben való viszonyát 
nem a rideg etikettszabályok irányítják, mert az 
emberekkel a pillanatnyi szeretet szabta formák
ban érintkezik (még akkor is, ha ezért a felnőttek 
"neveletlennek" mondják is). - És mi?! 

A gyermeket a jövő nem izgatja, a karriér nem 
érdekli, és ezért nem áldozza fel szüleit; mert 
számára egyetlen karriér a vágy, hogy viszont
szeressék. - És mi?! . . . 

A gyermeki lelkület a lelki élet magaslatait 
súrolja. És mégis mindegyünkre áll az isteni élet
szabály: Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerme
kek, nem mentek be Isten országába. 

-
"A SZENT ÁRNYÉK." 

Réges-régen élt egy jóságos szent. Egyszerű szívvel 
haladt át az életen. Erényeit soha száinon nem tartotta, 
mint abogy a virág nem tartja számon illatát, a csillag 
ragyogásat. 

Két szó foglalta magában minden napját: adott és 
megbocsátott. De e két szó ajkát soha sem hagyta el. 

Gyönyörködve szemlélték az angyalok s kérték az 
Urat: - Adj neki csodatevö hatalmat! 

- Kérdezz~tek- meg töle milyent akar, megkapja. 
válaszolt az Ur. 

- Akarod-e, hogy kezed érintésére a betegek meg
gyógyuljanak? - kérdezték a szenltöl az angyalok. 

- Jobban szeretem, ha maga lsten gyógyítja meg 
öket. - hangzott az elutasító válasz. 

- Akarod·e, hogy szavad megtéritse a nagy bűnösö
ket és jó útra vezesse az eltévedteket ? 

- Én imádkozom értük, de az angyalok hivatása nem 
ily szegény halandóra van bízva . 

- Akarod-e, hogy erényeid ragyogása magadhoz vonja 
a lelkeket s így megdicsöíthesd Istent? 

- A jó Istennek elég más eszköze van megdicsöíté
sére. S ha magamhoz vonnám a lelkeket, Istentöl távo
lodnának. 

- De hát akkor mit kérsz Istentöl? 
- Hogy Isten soha meg ne vonja tölem kegyelmét. 

- felelte mosolyogva a szent. 
- De csodatevö hatalmat kérned kell, mert így akarja 

az Isten. - sürgették az angyalok. 
- Hát legyen, - szólt a szent, - hadd tegyek nagyon 

sok jót, de én magam sohase tudjak róla. 
Az angyalok csodaeröt kértek a szent árnyékának. 

Ha úgy esik az árnyéka, hogy ö nem látja, gyógyItsa 
meg a betegeket, enyhitse a szenvedöket, vigasztalja a 
szomorkodókat, akikre ráesik. 

S úgy is lett. Ha a szent árnyéka oldalt vagy háta 
mögé vetödött, a letaposott utak kizöldeltek, a hervadt 
virágok kivirultak, a sápadt gyerruekannk kipirultak, a 
könnyez ö szemek örömtöl ragyőgtak. 

S a szent egyszerű szívvel haladt át az élelen. Eré
nyeit számon nem tartolla, mint ahogy II virág nem 
tartja számon illatát, s a csillag ragyogását. 

A segítésre szórulók c$etidben követték, de éSoda
tetteit soha nem emlitet!ék, lassan-lassan a ne-tét- is 
elfeledték s csak úgy em'e!!ették~ ASzént Arjy3. 
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Tiszteld a megtestesült Igét! 

A párás mezők felől lábujjhegyen 
Betlehembe summt már az éjtszaka. 
Egymás után mind kinyílt l.(z égnek 
sok apró csillag-ablaka. Es nagy 
csendesség volt. 

Egyszerre csak vakítóan futott fel 
az égnek ormára egy üstökös, a siva
tag csillaga. Csovájával rászitúlta 
világosságát egy Időrágott istálló 
rogyadozó tetejére. S ez a mennyből
omlott égi fény aztán visszaverMött 
lsten trónusaig, honnét e fénybőlvert 
sugárúton angyalok ~uhantak szellem
szarnyakon az istálló szalmás jászo
láig. Mert ott feküdt rongyokba 
burkolva egy kis csecsemő: a világ 
Megváltója. 

Kvzben álmukból felriasztott pusz
tajáró pásztorok futva-sietve erkez
tek, hogy az angyalok után a cS(Jdá
nak első élvezői ők lehessenek. Eg és 
föld talalkoz/ak. Angyaluk es emb .. rek 
boldogok voltak. Egymás ajkáról vet
tek le ennek a boldogsagnak szu vat. 
Pásztorok mondtak: "Dicsőseg a 
magassagban Istennek!" Angyalok 
folytatták : .Bekesség a földön a jó
akaratú embereknek!" Aztan együtt 
énekeltek ... 

* 
A betlehemi Kisdedről aquinói szent 

Tamás fogalmazasában flZt zsolozs
mazza Urnupjan a mi katolikus anya
szen/egyházunk: .Se nascens d~dit 
socium. " 

Csodalatosan tömör kifejezése 
annak, hogy születésével jézus sors
tarsunk ./elt földi zarafl(tokságunk 
idejére. Ele/lársunkká és sorstestve
rünkke válni, Neki örök vágya volt. 
E vágynoz lsten terve kezdettől fogva 
készen állott. Azon az el!;ő karácsony 
éjtszakáján e tervről a fli/yol csak le
hullt. Emberbe szállt, ki mennyben 
lakott. Messziről jött s ·az embasuTs 
kapujan at lépett e föld alázatába. 
Az embermentes ter ve hez semmi sem 
volt olyan felségesen isteni és kedve
sen emberi, millt a Messil,lsnak gyer
mekként való születése. Es az Is/en
fia evvel mutatta meg a legjobban, 
hogy ügyünket magaévá tette, hogy 
sorstanwnkká szegődott. 

Igaz, /lOgy ez a betársu/ása éle
fünkllö!, Tőle végtelen a/dozatot köve
telt. De mégis meghozta s minket 
evvel kirántott az erkölc.,i csőd kátyú
jabOl. Istennél val<J fizetesképtelensé
günket /wtlirtvlvn érdemeinek tőkéjé
ből sza ná Itu. Azóta nincs vvsból 
felettünk az égbolt. Azóta atyánk az 

lsten, aki eláraszt minket jóságának 
ezernyi hullamával. Eletünket bajtol 
óvja. jóra ösztönöz. A roskadozókat 
támogatja. Szentségeivel szívünke.f 
megJavítja. Lelkünk díszítéseit az O 
keze rakja fd. Ellensége voltunk? 
Barátjavá fogad minket. Arcatlan
kodtunk Vele? Elvisl1i a szeretet 
csodalatos türelmével. Segit az é/et 
terhdt könnyebbe rendezni. Ránk öm
leszti kegyelmeinek esőjét s ml napon
ta erezzük azt a nagy CSOdl!t, hogy 
nincs felettunk hatvlma gonoszllal(, 
rontasnak, balsors )egc ,ap/( odasának, 
ha könnyes arccal is, de teljes biza
lommal tudju.k Ist~n kezére hajtvni 
a fejunket. O, nincs elég szavunk az 
imvdvsra és hvlára L,ten iránt! 

Boldog Farmse Franciska egyszer 
arról elmelkt'dett, hogy az IstentőL 
kapott rengeteg kegyelme/ mivel hálál
hamá meg legmeltvbban? Es arra 
jött rá, hogy neki nincs semmi olyan 
értéke, amit ls/en dicső.,égere felajánl
hatna. Ahogy így nvgy s,omorúsá
gában ott térdelt az ullár előtt, meg
jelent neki a boldogságos Szűz Mária, 
aki az ő karjaiba terte a kis jézust 
és így ·szólt hozzá: Vedd e kisdedet, 
neAed adom! Csak vele és általa tu
dod igazán kifejani háladat és dicser
ni az Istent! 

Mondjam-e, hogy mi ebben a földi 
életben nem lehetünk sem annyira 
boldogok, sem annyira zül/öttek, hogy 
a megnatottságrwk lega/abb a mell g
sége át ne fusson a szívünkön, mikor 
a Szűz Anya a mi karjainkba is 
kínalja FIC,Il, h,)gy így közeledjünk 
Istenhez. Es /lOgyne ölelnénk féltő 
szaritással a sZIvünkhöz ezt az em
berrévált Istent, mikor csak Vele talál
hatja meg lelkünk elhelyezk!'dését a 
mennyorszvg magnetikuserővonalain. 
Ne feljünk attól, hogy így túlközel 
lesz hozzánk! Ez a gondolat csak 
azoknak kenyelmetlen, akik a testté 
lelt Igenek elébe helyezik ele/ük bál
vanyait, melyeket szívesebben szoron
gatnak a kezükben. 

* 
Albuquerque Alfonz, portugál ten

gernagy, kincses India megllóditója, 
egy alkalommal hajohadával szörnyű 
vihar/Ja került. Vala//Ol a Mulllbar 
partvidéken. A szél és viz rémületes 
nyomása alatt minden recst'gett és 
törött. A hajósok halálos neki feszü
léssel Mába szálltak szembe a meg
vadult elemek kel. Körüldttük tátotta 
már torkát a kikerülfletetlen IllIjótö-
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rés a maga minden borzalmávaL. S 
ekkor a tengernagy kezébe kapott 
egy kisdedet, ki ott volt velük a hajón, 
magasba emelte ég/elé, s így kdnyör
gÖlt Istenhez: 

. .. Uram, itt mindnyajan bűnö
sök vagyunk! Megérdemeljük ahalalt ! 
De ez a gyermek artatlan! Hát ezert 
az ártat/an gyermekert bocsass meg 
nekünk bűnösöknek és szabadíts meg 
minket! 

És a tenger eLcsendesedett, a hajók 
és emberek megmenekültek. 

Minden ember visz magával éLete 
hajójan ilyen csodaszerző, ártatlan 
csec~emőt. Ez: Be/lehem jézusa, Is/en
nek rongybagöngyölt orök Igéje, aki 
úiltarsw,kul hozzank csa/lakozott. 
Ártatlansaga feler az égig s kitölti 
azt a szukadl'kot,. meJy lsten és em
ber között nyílt. Es O mindíg kéznél 
van. Csak ott a buj, hogy az I'mber 
nem veszi kezébe. Es azért süllyed 
el a hajója, az élete, melyet a nagy 
vihar pozdorjává ver szél uz ösztönök 
szírUein, a szem'edélyeK zatonyan, 
mikor a bűn partvidéken cirkál. Alon
ban megmenekülhet, ha a ragadó 
árban való fulladozás eltévedt akara
tának még enged időt a megtérésre s 
ha bűntudllta az isteni kis útitárs 
utan kap, kinek lankadatlan égre
emelese közben azt sikongja bánato
san: Uram, ártatlan Fiadert bocsáss 
meg nekem! 

Még a legkérgesebb szívű ember 
is el/l/gyul a gyertyafényekkel, gyer
mekek énekével s a mef[ajándeko
zol/ság örömével sugárzó karacsonyi 
napok hangulatában. Mert az a fagy, 
mely máskor a SZÍvekre zuzmarázza 
hidegét; ilyenkor felenged. A szeretet 
napjának melegetől. E meleJ:nek 
nyomaban aztán rendaetf-Ielkűembe
rek támadnak. Olyanok, akik a jézus
kát a szemük flőlt, a szívükben és 
kezükben tartják. S akik ettől boldo
gok lesznek. 

Mi is kívánunk ebben a boldogság
ban elmerülni. De csak akkor lehet 
benne részünk, /w tudunk mámorosai 
lenni imanknak, amellyel hála[lkat 
tesszük le /sten trónusa elé az O jó
sdgának minden kincséért és ha a 
bet/elzemi Kisdeddel együtté/ö lelkünk 
keményen tud vezekelni mul/jáát és 
bot/Jsaiérf. 

Ez lesz bennünk a megtestesült 
Ige tiszteletének nagy, aszkétikus 
kivirágzása. 
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Ellentétes eDlberek. 

VIII. 
Bölcsek és balgák. 

Ha az embereket a bölcsek és balgák csoport
jába akarjuk beosztani, vigyáznunk kell, hogy 
mindenki csakugyan oda kerüljön, ahova való. A 
balgák karámját megl~hetősen tágasra kell tervez
nünk, bár egyáltalán nehéz lesz benépesíteni, mert 
önként oda nem megy be senki - kivéve néhány 
nagyon bölcs. S ép ezek nem odavalók. Viszont 
a bölcsek osztályába sokan felvételt kérnek, akik 
nem oda tartoznak, habár egyébként tiszteletreméltó 
helyet is érdemelnek. 

Nem bölcs az okos és ravasz. 

Például nem számítjuk a bölcsek közé azokat, 
akik egyszerüen okosak. Az okosság mindig igen 
hasznos tulajdonság, míg a bölcseség olykor meg
rendílően hasznavehetetlen e világon. Ezért sokkal 
több okos ember létezik, mint bölcs. Az úgy
nevezett ravasz embereket már épen nem osztályoz
hatjuk a bölcsek sorába. A ravaszság nagyon 
elterjedt az emberek közt. A legkisebb kibuvók, 
kerülőutak, rejtekhelyek feltalásának tehetsége ez, 
mely mindig fedezékre akad. Adottság: lehetőleg 
kis rizikóval egy célt elérni, mely, ha nem is 
szédületesen magas, de mindenesetre nagyon 
kívánatos. 

Az eszes és művelt sem bölcs. 

Bölcsek alatt az úgynevezett "eszes embereket" 
sem értjük, kik éles értelemmel, józanul, higkadtan 
gondolkoznak, de különben nem rokonsz~nvesek, 
míg a bőlcs embereket mindíg szeretjük. Műveltek 
és müveletlenek különbségére meg épen nem gondo
lunk. Ez a különbség külső életkörülmér:yek kérdése. 
Valakinek a műveltsége az iskoláktól függ és a 
szor~alomtól és sikertől, mellyel azokat végezte. 
De függ olykor a hivatalos bélyegzőktől és címek
től is, melyet az illetőre aggatnak. De a bölcseség 
nincs bélyegzők és címekhez fűzve, sem az iskolá
zottsághoz. Igaz, hogy néha müveltség alatt valami 
egészen bensőségest, fínomat, egyénit, jótékony
hatásút értűnk. Ez a müveltség már valamivel 
közelebb áll a bölcseséghez. 

A tanultság sem bölcseség. 

A szoros értelemben vett tanultság sem minden 
körülmények közt bölcseség, bármily tiszteletre és 
csodálatraméltó is egyébként. A valódi tudomány 
előtt mindíg meghajlunk és szívesen vesszük igénybe. 
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Tudósokat kérdezhetünk és mindíg gyors, alapos 
felvilágosítást kapunk tőlük - szakmájuk körébő I. 
Sokat tudnak, igaz, hogy néha kicsiny és szűk 
területen mozognak. 

A bölcs egyénektől elvárjuk, hogy tág síkokon 
mozogjanak, határtalan láthatárok távlataival. Ezért 
nem nevezzük még a kutatókat sem bölcseknek. 
Sokkal többek, mint a "csak tudósok". A kutató 
alkot. Szakmájában van egy távolba vezető út a 
végtelen titkaiba, melyek valamikép feltárulnak 
előtte. Bár útja csak keskeny ösvény, magas falak 
között. Az ösvény végén dereng a világosság, de 
két oldalt mégis csak falak vannak. A bölcs nincs 
befalazva. Számára minden olda.ól szabad a tér. 
Mehet, amerre akar, lelkében tág síkok vannak, 
nem szűk csatorna az. 

Mi a bölcseség. 

Némileg sejthetjük már, hogy mit várunk egy 
bölcstől. A bölcseség erő, mely a világosság, a látás, 
a megismerés síkjára tartozik. De több, mint éles 
értelem. Több, mint a megismerés telje és sokasága. 
Lehet, hogya bölcs egyáltalán nem tud sokat, talán 
csak egyet tud, de ebben az egyben szellemi 
közelségben vannak az összes sokféleségek. Meg
ismerései nem annyira élesek, mint mélyek. Behatol 
a dolgok mélyére, áthalad a felületeken és külső 
rétegeken. Megismerése a bensőbe hat, a mélyre, 
a kezdetre, a forrásra. 

A bölcsetég a dolgok mélyére hatol. Látja 
1!-.z összefüggését mindannak, ami szét van szórva. 
Osszefoglaló meglátása van a sokféleségek egyesí
tésére. Bölcsnek lenni annyit jelent, mint megérteni 
mindent. Innen van megismerésének tágassága. A 
bölcs tekintete nem akad meg a részleteken, nem 
fúródik egy dologba, vagy egy irányba, hanem 
mint a világítótorony fénye, bevonja az egész 
tengert és az összes partokat. 

Csendes bizalom jellemzi. 

Ez a tág, áttekintő meglátás a lelket megkíméli 
a sürgölődő, szorgoskodó rohanástól, kapkodás tól, 
az aggodalomtól, hogy esetleg valamit elmulaszt. 
A bölcs nem ismeri az aggodalmas szellemek rohanó 
munkásságát és idegességét. Tudja, hogy bár még 
mindíg tovább kell vándorolnia, de tudja azt is, 
hogy semmit el nem mula szt. Csendes biztonság
ban érzi magát, mint valaki, aki egy világos tér
ség közepette csendesen leülhet, mert onnan min
den sarkot átlekinthet. Nem kell gyanakvóan 
vizsgálnia a sötét szögleteket, hogy nem rohan-e 
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rá valahonnan veszély. Nem kell egyik dologtól a 
másikhoz tapogatóznia és sok vesződséggel egy 
útra figyelnie, hogy el ne veszítse a fonalat. A 
bölcs körül minden világos. Azért jellemzi csendes 
bizalom. Léte aggodalommentes a nagy végtelen
ségben, me ly körülveszi. S legyen ez a végtelen
ség magányos vagy számtalan dologgal telített, ő 
nem fél. 

Ez a félelemmentesség csak oly szívben található 
meg, me ly bizalommal, sőt szeretettel viseltetik a 
dolgok és az élet iránt. A bölcs mindíg szeretettel 
teljes is. Egyetlen lény re sem haragszik, egyet sem 
üldöz, mind úgy tekinti, mint hozzátartozóját, 
rokonát, barátját. 

Hallgatag, nyugodt. 

Mivel a bölcs annyira otthon érzi magát világos, 
tág látókörében, azért akaratában, cselekvésében, 
csendes, higgadt, nem heves és viharos. nem lármás 
és fecsegő. Tevékenysége hallgatag, halk, nyugodt. 
Elszánt és határozott. Nem rapszódikus és válto
zékony. Hasonló egy nagy folyam tovahaladásához, 
mely magában hordja útjának jogosságát és biztos
ságát. Alig lehet hallani az éjtszaka csendjében, oly 
halkan halad a tenger felé. Es mégis - ki képes 
feltartani vagy elterelni útjától? Míg a kicsi, de 
balga, s azért aggodalmasan rohanó hegyipatak oly 
lármát csap, hogy visszhangzik a körülötte elterülő 
erdőkben, hegyoldalakon. 

Határozottan cselekvő. 

A bölcs nemcsak elmélkedik, de erősen és ellen
állhatatlanul alkot is. Cselekvése nem robbanás, 
nem löki, rángat ja a dolgokat, hanem lebegő, lengő, 
mint ahogyan a csillagok lebegnek céljuk felé. A 
bölcs nem tipegve, botorkálva halad útján, hanem 
határozottan kilépve. Nem elkapkodva, hanem a 
kellő időben, nyugodtan indul, mert tudja, mikor 
jön el az ő ideje és hogy útjának mi a vége . . . 

Meglálásának világosságából, cselekvésének hatá
rozoUságából ered a nyugalom, érettség, kiegyenlí
tettség csodálatos benyomása, mely fenséges össz
hangban old fel benne minden feszültséget. S 
minden, ami belép ebbe a lélekbe, nem okoz 
megterhelést, alkalmatlanságot, nem hoz mindent 
ingásba, hanem halkan lép be és természetszerűleg 
megy helyére, ahova tartozik. A bölcs lelkében 
mindennek megvan a helye. Mint egy ház fogadó
terme, olyan a lelke, ahol minden belépő csendesen, 
irígység és aggodalom s harc nélkül ül közös 
asztalhoz. 

A szegények legszegényebbje. 

Szóljunk a balgák ról is? A szegények legszegé
nyebbjéről ? Nála hiányzik mindaz a gazdagság, 
amivel a bölcs rendelkezik. Hiányzik a messze 
távolba látó világossága, áttekintése. Felületes és 
befalazott, gondolkodása korlátolt, egyet-mást meg
lát, talán sok dolgot és esetet pedáns alapossággal 
is megismer, de nem látja, hogy hová tartozik 
minden. Nincs tudomása arról az összetartozásról, 
mely minden létet átfog, az égboltról, mely minden 
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fölé borul, az anyaföldről, mely mindent elvisel. 
Az egyes részletek ezért újra szétesnek, kihullanak 
kezéből. 

A részletek embere. 

Mivel a valóságnak mindíg csak egy kis részle
tét látja, ezt a parányi kis dolgot tartja leg
fontosabbnak s lényegesnek. S ha heves akarattal 
megáldott, mint sajnos, sok balga, hajszolt lényé
nek teljes erejével ráveti magát ezekre a szegény 
kis dolgokra. Cselekvése heves, indulatos, pusztító 
lesz. Fanatikus, ki egy kis dolog ellen felvonul 
puffadt akaratának egész hadseregével. Ez a balgá
nak világosan felismerhető képmása. 

A balgaság van túlsúlyban. 

Szerencsére nem gyakoriak az ily teljesen kifor
rott balgák. De az abszolút bölcs arculata is rit
kán látható. E szerint kifogásolni is lehetne talán, 
hogy az emberiséget a bölcsek és balgák csoport
jába osztottuk. S mégis helytáll, mert minden 
emberben feltalálható a bölcseség, vagy balgaság, 
ha nem is mint egyeduralom, de kisebb-nagyobb 
túlsúlyban. Nem tagadhatjuk, hogy kedves ember
társaink nagy részében a balgaság van túlsúlyban. 
A többieket a bölcsek közé sorolhatjuk, ha a 
bölcseség tiszta, átlátszó képe nem is sugárzik ki 
belőlük. Hisz a csodatevő kegyképek is ritkák. S 
a bölcseség is kegyelem, kiválasztottság, Isten
adottság. 

A bölcseség kegyelem. 

Hogy nem lehet egyszerüen megtanulni "a böl
cseség könyvéből", hogy nem lehet beszédek, prédi
kációk útján elsajátítani, szomorúan tapasztaljuk. 
Bölcs nevelés vagy oktatás kellő eredményéhez is 
bizonyos fokú bölcseség kell. Azt gondolhatnánk, 
hogy egy hosszú élet személyes, tanulságteljes 
tapasztalata bölcseséget ad. Elővigyázatossá, ügyessé, 
okossá tehetn~k, mint az állat is sok mindent 
megtanul tapasztalatból. De bölcs állat mégsem 
létezik. Az ember sem lesz bölcs, csak tapasztala
tokkal . . . A balga ember máskép reagál a tapasz
talatokra, mint a bölcs. Hisz a balga lelkében 
nincs központ, mely körül a tapasztalatok felépül
hetnének, azért mindig csak részletkérdések, a 
cselekvések szétszórt szabályai töltik meg. A bölcs 
lelkében van egy központ, mely a tapasztalatokat 
gyüjti és valósággá szövi, melyben a részletek egy 
egészet alkotnak . . . Ezért valójában csak a bőlcs 
tanulékony. A balga minél többet lát és tanul, 
annál jobban összezavar mindent. Nem látja az 
erdőt a fák tól. 

Igy tehát a bölcseségnek legkisebb morzsája is 
valóságos adomány, adottság, ajándék. De, mint 
Istennek minden adománya, ez a talentum is 
kötelezeltséggel jár. Az ember gazdálkodhatik, 
uzsoráskodhatik vele. Mert a bölcseség nemcsak 
részletadomány, hanem az egész egyéniségnek nap
sütésben ragyogása. S épen ez az egység mindíg 
saját hozzájárulásunktól, belső akarásunktól függ. 
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A bölcseség szeretet iB. 
A bölcseség egész felépítésében szeretet is. 

Szeretettel teljes bizalom az élet iránt. De a szere
tet végeredményben az ember legegyénibb, leg
sajátosabb tette, saját alkotása, saját sorsirányítása, 
saját kezében tartva. Hogy valaki szeret, önmaga 
fölé emelkedve, jóakarón és jóságosan, cselekvön, 
és alkotón s nem kö.vetelően és önzőn, ez végered
ményben tőle függ. Es ha ezt teszi, már benne 
van a bőlcseség kezdete és napkelte. Ezért meges
hetik, hogy valaki előtt úgy a saját, mint a min
denség életének titka feltárul, ha egy nagy tiszta 
szeretet ébred a lelkében. Ez a szeretet a titkos 
rejtekek kulcsává, a szabadságba vezető kapuvá, 
lelke fölé boruló átlátszó kupolává válik, amelyen 
keresztül látja az eget és földet. Igy megértjük, 
hogy az lsten. Lelke által a tanítványokra árasztott 
bölcseség miért áll oly közeli rokonságban a szent 
szeretettel, mely szívükben felgyúlt. 

Természetfeletti bölcseség· 

Még a természetfeletti bölcseségről kell beszél
nünk, melynek a természetes bölcseség a képmása, 
hajnalpirja, sőt első foka és bejárata. Hisz az isteni 
élet szellemének, a Lélek isteni bölcseségének csak 
át kell sugároznia az emberi szív bölcseségét, s 
már is szent bölcseséggé válik, melyért a yárakozás
teljes adventi napokban imádkozunk: ,,0, bölcse
ség, mely az lsten ajkáról áradsz, jöjj szívünkbe!" 

Az isteni bölcseségnek képe és hatása hasonló a 
teremtett bölcseséghez : "az egyik végtől a másikig 
ér és mindent erős, jóságos kézzel állít a maga 
helyére." (Bölcs. 8.) 

A Szentlélek ajándéka. 
De, amint a természetes bölcseség csak ritka 

esetekben jelenik meg teljes tisztaságában és erejé
ben, úgy a természetfeletti bölcseség is a Szentlélek 
első ajándéka. S ez az ajándék nem tartozik a 
hívő átlag nívój ához, hanem nekilendülést sejtet a 
rendkívüli, a csodálatos felé. A bölcseség is, mely 
már kezdeteiben olyan Isten kiválasztoUjaiban, 
mint egy torony, mint egy távolba ható kiáltás, 
mint a vitézség ereje, mint a fény, mely csodává 
szeretne válni. Néhányban ez a kiáltás teljesül, a 
távolbalátó torony felépül, s bete k int Isten mély
ségeibe, távlataiba, mint a mélységes, mindent 
átfogó Istenlátásnak sejtelme, mely egyetlen tekin
tettel mindent átölel. Ilyenkor a bölcseség csakugyan 
az isteni lét és az Istenbe felvett élet utolsó boldog 
titkainak megpillantása. 

Gyümölcse: a béke, előíze az örök békének. 
Szent nyugodtság, pihenés, tartósság, a szív indula
tainak elrejtettsége, mindent megértő kegyesség, 
melyben minden teremtmény számára hely van és 
gyengédség. Ily bölcsnek a békéje kiárad, sugárzik, 
a világ békétlen gyermekeire és dolgaira is, ameny
nyiben felfogják azt. 

Tudatos tudatlanság. 
Ezen a fokon megtörténhetik, hogy az ily bölcs 

tudatos tudatlanságba men~kül: "Nem akarok mást 

21 

Utank 

tudni, mint Krisztust és pedig a megfeszítettet." 
(Kor. I. 2. 2.) És ép ebből a tudatlanságból kifolyó
lag "hirdeti a világnak minden bölcseség titkát, 
mely Isten mélységeiben rejlik, melyet Isten örök
től fogva készenlétben tart dicsőségünkre." 
(I. Kor. 2-7.) 

Megtörténhetik, hogy az ily bölcs szándékosan 
korlátok közé szorítja magát, csak egyre gondolván, 
az "Egy szükségesre", de épen ebben a korlátolt
ságban játszva oldja meg a világ bonyodalmait. 

Már nem egyszer akadt ily együgyű, aki az 
isteni Gyermek iránti szenvedél~s szeretetből, 
maga is gyermekké vált és ép ezen gyermekded 
egyszerűségében sok felnőtt férfinak, asszonynak 
vál~ mesterévé, atyjává, vezérévé. 

Es maga a kereszt "balgasága" az isteni bölcse
ség kinyilatkoztatása volt, mely tehetetlenségében 
is diadalmaskodik, balgaságában is fényt teremt, 
mely a gyengét is alkotó vá teszi, s a halált az 
élet forrásává alakítja, az ideiglenes szenvedést 
örök boldogsággá változtatja: "Istennél még a balga
ság is bölcsebb, mint az emberek összes ereje." 
(I. Kor. 1-25.) 

€élekérés. 

A szentek lelki szépsége, az erényesek cselekedetei
nek értéke a legtöbbször nem kész adománya volt 
Istennek. Sok kiváló ember gyarló volt valaha, sőt 
természetes rossztulajdonságok tették egyéniségét 
hibássá. Az lsten kegyelmével párosult akarat küzdötte 
aztán le e rossztulajdonságokat és odaláncolta helyükbe 
az erényeket. 

Wagner, Lángoló szivecskék c. most megjelent kitűnó 
munkájának ép az az egyik értéke, hogy nem kész 
szentek életrajzát hozza, hanem a régi ember. hibáit is 
előtárja és aztán mutatja meg, hogy mivé lett az akarat 
által. Az egyik életrajzban pl. a kövelkezóket írja: 

.Anna éppen olyan idős volt, hogy első szavait ki 
tudta .monda.ni. Ekkor beteg letl. Szülei azt gondolták, 
hogy Igen sulyos a betegsége. Gyorsan orvost hívtak. 
A pi~i éppen ágya~skájában feküdt, amikor látja, hogy 
egy Idegen ember Jön be. Egyenesen feléje jön és meg 
akarja fogni. Ez semmikép sem tetszik neki. Nem 
h'agyja, hogy ót akárki megfogja. Elfordul és védekezik. 
Mit a.kar tőle ez az idegen ember? Egyszerűen nem 
ereszlJ magához. De az orvos sem hagyja magát, nem 
ijed meg. Többször volt már dolga önfejű gyerekekkel. 
Meg kt/I ót vizsgálni, ha segíteni akar rajta. Újra 
próbálkozik. De ezt Anna végre már még sem tűr
heti! Párnái közölt felül, kezét kinyujtja az ajtó felé 
és minden erejével és minden szigorúságával mondja: 

.Fogd a kalapodat és menj l" 
El az ember nem tetszik neki, és megmutatta, hogy 

itt csak az ó akarata dönt. Hogya papa és a mama 
mit akar, az mindegy. Nem tűrhette ezt az embert. 
Eszébe sem jutott, hogy ő engedjen. Hogy az az ember 
~egíteni akar rajta, az nem számított. Neki nem tetszett. 
Es amit akart, annak meg kellett lennie! ... 

Ilyen volt a kis Anna első éveiben. Mondd csak 
kétségbeesel-e, ha mondom, hogy ebből a kis akaratos' 
makrancos gazfickóból szent kislány lett? •.• " ' 
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Bangha Béla S" J.: Róma lelke. Budapest, 
1936. 218 oldal. Ara: kartonban P 3.- kölve 
p 5.-

A nagy jezsuita írónak római tartózkodásá
nak idejéből való dolgozatai alkotják e könyv 
derekát. Mellettük, többi utazásairól szóló tanul
mányai sorakoznak. Ez a könyv nem útleírás, 
de nem is elmélkedés és annál kevésbbé tanul
mány, hanem valamennyi együttvéve, de úgy, 
hogy mindegyik műfajból kivont P. Bangha 
egy érdeklődés t kellő értéket, egy élvezetet 
nyujtó finomságot és lekötő érdekességet. Vala
mennyit nagyszer ü fejezetté olvasztja fől az ő 
izzó lelkesedésével, sziporkázó szellemességé
vel és mindíg a lélek mélyébe benyúló lelket 
javíló készségével. 

A kőnyv kiválóságával párhuzamos a techni
kai kiállítása is. Izléses külseje, pompás mü
nyomatú kép-illusztrációja és a kiváló tartalom 
főképpen karácsonyi ajándékká teszi alkalmassá. 

Lenz S. J.: "A~ egek hirdetik." Budapest. 
1936. 212 oldal. Ara: kartonkőtésben P 2.50. 

Ilyen könyv még nem volt a magyar irodalom
ban. Flammarion csillagászati munkái sok érde
kes adatot tartalmaznak, de ezeket az adato
kat jobbadán a vallásosságtól közömbösítő éllel 
dolgozták föl. P. Lenz munkáj~ ugyancsak a 
csillagászat birodalmába vezet. Ertéke azonban 
kettős. Egyrészt bámulatos ügyességgel meg
érteti a laikussal is a tudományos tényeket, 
de másrészt mindent az Isten hatalmára és a 
természetben megnyilvánuló végtelen bőlcsesé
gére vezet vissza. 

A munka úgy, mint ismeretlerjesztő, de első
sorban pedig, mint apologetikus mű értékes. 

Jánosi József S. J.: Mária. A Mária-tiszte
let dogmatikája és lélektana. Mo!nár C. Pál 
fametszeteivel. Budapest, 1935. Ara: P 3.60. 

E munka az eddigi Szűz Mária-könyvektől 
eltérő új úton vezet minket Krisztus Anyjához. 
Elsősorban vallásbölcseleti mű, amely tudomá
nyos alapon igazolja Mária-tiszteletünk nem
csak dogmatikai helyességét, hanem észszerű 
bizonyíthatóságát is. Másodsorban valláslélek
tani munka és az ember lelki adotlságaiból 
magyarázza azt a viszonyt, amely a lelket 
Isten Anyjához fűzi. De harmadsorban művész
könyv is, úgy művésziesen csiszolt, eredetien 
szép sul usa, mint nyomdai kiállításának első
rendűsége miatt. (A szöveget Molnár C. Pál 
22 fametszete kíséri, Szűz Mária életének jele
neteiről.) Tartaimát röviden a fejezetek címével 
ismertetjük: l. Mária-tisztelet problémája. II. A 
Mária-tisztelet forrásai. III. Ecce Mulier (Mária, 
a nő). IV. A szeplőtelenül fogantatott. V. A 
Szü~.. VI-VII. Isten Anyja. VIII. Napkelte volt 
az O jövetele ... (Mária az eszmény.) IX. A 
bün nélkül való. X. Az idők előtt teremtett 
(Mária életútja). XI. A rejtett életű. XII. Fáidal
mas Szűz. XIII. Mária mennybemenetele. XIV. 
Kegyelmek Anyja. XV. Mária-Iel'lendák lélek
tana. (Blaskó Mária.) 

4. szám. 1935. 

HA MÁSKÉP TÖRTÉNT VOLNA? 
IRTA: DR. CZÉKUS GYÖRGY_ 

A történettudósnak is lehet fantáziája. Az igaz, hogy 
az események szövevényét nem szabad a képzelet fonalá
val másszínűre és más ábrájúra kihímeznie, mert akkor vé
tene az igazság ellen. Már pedig a történésznek az egyetlen 
célja, ~ogy az igazat megállapítsa. 

Amde a meg nem történt dolgoknak a meg
történtek - nem helyébe, hanem - melléjeállítása néha 
hasznos is. Segíti a történészt, hogy az egyes események és 
vezető személyek értékét jobban megállapítsa. Ha elképzeli 
az ember például, hogy mi lett volna Magyarországból, ha 
országbölcsője ringás a kor nem állott volna melletle Szent 
István, - tudatára jut, hogy mekkora értékünk nékünk ez 
a nagy király. Avagy ha nem lett volna szent, hanem szilaj 
és rablóhadjáratokon portyázó fejedelem ként élt volna, -
akkor ma már híre sem volna Európa néprajzában a ma
gyarnak. Vagy ha elgondoljuk, mi lett volna, ha Magyar
országon nem ver gyökeret a reformáció és nem hasítja 
ketté nemzetünk szikláját, ha nem állítja szembe magyart a 
magyarral és minden erőt a török kiüzésére fordíthattak 
volna? A vagy mi lett volna, ha a törökveszedelem akuttá 
válásakor, amikor a német fejedelmek Magyarország fegy
veres megsegítésére gondoltak, Luther nem tanácsolja nékik, 
hogy ne törődjenek a törökkel? Ha a történész számításba 
veszi mind e lehetőségeket, a reformáció értékét bizony egé
szen máskép kellene megállapítania, mint ezek nélkül. 

Nagyon ~rdekes annak elgondolása is, hogy mi lelt 
volna, ha az Ur Jézus életének eseményei nem úgy folytak 
volna le, amint ahogyan megtörféntek? 

Mi lett volna, ha az Úr nem gyujlja ki Kelet egére 
a betlehemi csillagot és 
nem küldi el angyalát, 
hogy útra unszolja és 
Judeába kalauzolja a Há
romkirályokat? 

Akkor nem lett volna 
anyaguk a csillagászok
nak, hogy kutassák, vi
tas sák , vagy tagadják 
ennek az égi jelenségnek 
egykori megtörténtét, 
vagy meg nem történtét. 
Akkor a híres Keppler, amidőn 1604-ben a híres "király
konjunkciót" (a Jupiter és Szaturnus pályájának a Halak 
pályájában a Földről észlelhető egyvonalbaesése) vizsgálta, 
nem számította volna ki, hogy Jézus születése körüli időben 
ugyanaz volt a helyzet és valóság, hogy egy rendkívül fényes, 
új égitestnek látszó jelenség világosította meg napokon keresz
tül a keleti égboltot. 

Akkor nem lett volna eggyel több példájuk a hittudó
soknak arra, hogy az Isten belső és külső kegyelmi indítá
sait a ,Háromkirályok esetével is illusztrálhassák. 

Es ha a Háromkirályok csak a csillag gyönyörű fényé
ben gyönyörkődtek volna csupán; ha nem ismerték volna 
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föl benne az ösi messiási kinyilatkoztatás bekövetkezett 
jeiét; ha a belsö kegyelmi indítás szavára vállat vonva 
tovább élvezték volna uralkodásuk kényeimét a helyett, hogy 
messze útra induljanak - akkor az áldoza to s készség helyett 
a kegyelem sugallatának megtagadására lenne eggyel több 
példán~. 

Amde mindez nem változtalott volna azon. hogy a 
betlehemi Kisded alakjában megszületett a világ Megváltója. 

És mi lett volna, ha Heródes udvarában nem úgy 
történik az eset, mint 
ahogyan egymásután kö
vetkeztek az epizódok a 
Háromkirályok jötlére? 

Mi lelt volna, ha a 
zsidó papok és bölcs 
irástudók nem lapozzák 
föl Micheás próféta 
könyvét és nem mutatják 
ki onnét, hogy a próféta 
jövendölése szerint Judea 
földjén, Betlehem váro
sában jön világra a várva 

várt Messiás? Akkor ma nem kellene csodálkoznunk a zsi
dók lelkének érthetetlen elhomályosulásán, hogy íme meny
nyire epekedtek a Szabadító után, milyen jól ismerték 
jöttének körülményeit és mégis Betlehem csak elhanyagolt, 
meg nem figyelt hely volt elöttük, akárcsak országuknak bár
mdyik városa. 

Mi lett volna, ha Heródes megtudva a Messiás eljöttét 
útraindul a Háromkirállyal a betlehemi istálló felé? Ha ö is 
leborult volna a szendergö Kisded jászolánál, letelte volna 
koronáját lábaihoz és díszk,ísérettel palotájába viszi és ott 
neveli Izrael Reménységét? Es a Szentek-Szentjének közelé
ben s~akít tivornyázó élelével, abbahagyja a hatalomra
törekvő politika cselszövényeit és életével odasimul Jézus
hoz? Akkor nem "Háromkirályok napját" ünnepelte volna 
évszázadok óta a keresztény világ, hanem a "Négykirályok"-ét. 
Akkor Szent Gáspár, Menyhért és Boldizsár mellett lenne 
egy "S~ent Heródesünk " is I Csak ennyi lenne! 

Amde mindez nem változtatott volna azon, hogy egy 
Gyermek gyenge testében földreszálloti az Isten! 

És mi. leU volna, ha nem a rongyos istállóban, nem 
zizegö szalmán fekve, 
nem a nyomor közepette 
találják meg a Háromki
rályok a Messiást? Mi 
leU volna, ha Heródes 

I udvarában. királyfi tes
I tébe burkolózott volna 
a földreszállott Isten? 

Akkor ma szegényeb
bek lennénk a betlehemi 
istálló szívhezszólé poé
zisével. Akkor ma nem 
szólhatnánk a nélkülözö

höz a nyomor Ist e.J;ltö I való megszenteléséröl. Akkor ma 
nem állíthatnók az Udvözítöröl, hogy életének elsö óráit is 
az önmegtagadás heroizmusával kezdte. Csak ennyi lenne. 
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Spillmann S. J.: A gyónási titok lildozata 
Budapesl. 1936 Korda r. t. kiadása. Ara: kar
tonkötésben P 3'-. díszkötésben P 4'50. 

Több mint két évtizede kifogyott már ennek 
a világsikert elért jezsuita író regényének 
magyar fordítása. Pedig ez a könyv átalakító 
erejű vallásvédelmi hivatást tölt be. Egy törté
net. regénybe földolgozva, azok közűl az ese
mények közül. amelyek igazolják. hogya gyó
nási titoknak az Egyház története folyamán 
csak vértanúi volLak. de árulói soha. 

A regénynek külön értéket kölcsönöz. hogy 
való és megtörtént esemény után készült. P. 
Spillmann csak a személyek nevét és a hely
színt változtatta meg. de az eseményeket a 
maguk törléneImi hűségében dolgozta fel. 

Egy fiatal francia pap házában meggyilkolva 
találják a község szegényeinek gazdag jótevő
jét. Alig. hogy felfedezték a gyilkosságot. meg
jelenik a papnál a sekrestyés és meggyónja 
neki. hogy ő a tettes. A gyilkos mindent úgy 
állított be. hogy a gyanú a papra irányul. El
fogják. meghurcol ják. halálra ítélik. majd örö
kös kényszermunkára viszik. A pap. aki tudja. 
hogy ki a gyilkos. hallgat. mert a gyónásból 
ismerte meg a gyilkos egyéniségét. 
Később a gyilkos lelkiismerete ébredezni 

kezd és megtérve bevallja bűnét. törvény elé 
áll és megtörténik az igazságszolgáhatás. 

A munka a mozidarabok lebilincselő érde
kességével pergeti az eseményeket. A magyar 
átdolgozó ügyesen modernizálta a regényt. ahol 
a régi regényíró-stílus szükségessé telle, modern 
lüktetésbe írta át az eseményeket. 

Ez a munka nemcsak nagyszerű szórakoz
tató olvasmány lesz. de valóságos apológetikai 
és missziós hivatást fog betölteni. 

Krane Anna: A véres csillag. Regény. -
FordíLotta : Ijjas Antal. Korda kiadás. 1936. 

A magyar közönség előtt ez már második 
regénye Krane Anna bárónőItek. a Magna 
Peccalrix világhírű szerzőj ének. 

A századforduló német katolikus irodalom
nak ez a nagysága most már magányosan és 
visszavonultan él. könyvei azonban új és új 
kiadásokban jelennek meg. nemcsak német 
nyelvterületeken. hanem Magyarországon és 
más országokban is. Van valami különös és 
érdekes Krane regényeinek az olvasóközönség 
számára való reneszánszában. Kétségtelenül 
nagy értékek jele. ha egy iró munkái nem 
pusztán egyszer aratnak sikert. hanem az utána 
következő nemzedékek számára is van mondani
valójuk. S ez Krane esetében természetes. mert 
ő minden könyvnek a témájául azt választotta. 
ami legörökebb : Krisztus Urunkat! 

Ami csodálatos volt az ő regényeiben: az a 
bibliai történetek és a fantáziájában megtereni
tett eseményeknek teljes összhangja! Az írónő 
áhitata a legkisebb részletében sem változtatta 
meg a bibliai eseményeket. elfogad la őket úgy. 
ahogy meg vannak írva az Evangéliumban. -
csak mellékszereplőket adott melléjük. költött 
alakokat. de többnyire olyanokat. akik maguk 
is feltűntek az Evangéliumban. de csak egy 
pillanatra. Nekik adott a költö bámulatos alkotó 
fantáziával életet és egyéniséget; de olyan 
tökéletesen. hogy az olvasó nem is tudja el-



Utuak 

képzelni, hogy valahogy máskép is történhetett 
volna ez. Mária Magdolnát, a bűnbánó asszonyt 
és a körülötte lejátszódó eseményeket szinte 
nem is tudjuk máskép magunk elé idézni I 

Most azonban arról a másik regényről van 
szó, amely szintén a Korda kiadásában lép a 
magyar közönség elé és amely Heródes küzdeI
mét mutatja a gyermek Jézus ellen. Amikor 
Krane bárónő írni kezdett, még virágában volt 
az irodalmi romantika ö maga is annak hatásai 
alatt indult s könnyű lett volna megalkotni 
neki egy tisztán romantikus figurát; de az ö 
Heródese azonban minden, csak nem romantiku
san eltúlzott. Az olvasó megbámul hatja ezt a 
Heródest, a maga hatalmasan dühöngő kole
rikus temperamentumával, amely csupa erő 
és csupa 'vér, de oly nagyméretű, hogy hozzá
képest silányoknak tünik fel környezetének egy 
csomó más figurája és hozzájuk képest ő maga 
néha egyenesen majdnem rokonszenves. Nem 
is természetellenesen gonosz és sátáni alakot 
akart ábrázolni az írónő, hanem a természetes 
embert, az erőszak és a hatalomvágy meg
szállott ját, aki éppen erőszakbó! és hatalom
vágyból mond ellent Krisztusnak. Es ez az ellent
mondás az ő szörnyü tr<lgédiája és boldogtalan
sága. Azért ad oda mindent és ennek őrületé
ben meg kell halnia. 

Heródes szörnyü és lenyűgöző alakja körül 
véres események kavarognak: dühödt féltékeny
ségében megölte a feleségét, a Hasmoneusok 
királyi családjából való Mariannet és annak 
fiait. Egész udvarát behálózzák egyik mellék
feleségétől született fiánák, Antipater hercegnek 
cselszövényei. E sokszor véres cselszövé
nyek köú~pén kel föl a sullogás, hogy csodá· 
latos esemény történt, Betlehemben megszüle
tett a megígért Messiás. Heródes a maga 
tényleg létezö hatalmát félti, Antipater pedig 
azt, amit örökölni fog és az egyik erőszakkal, 
a másik ravaszsággal tör a Csecsemő ellen. A 
Csecsemőnek ~incsen birodalma, nincsenek 
hadseregei és miniszterei, ő a lelkek felett 
uralkodik, az ő világa nem e világból való. 
A "nem e világból" való birodalomnak lesz 
egyik első, hüséges alatlvalója Jojada, a király 
testőre, aki viszont védi a gyermek Messiást, 
- s e párharc izgalmas leírása a regény. És 
noha e harcban Jojadának a saját nyilaival 
kell leterítenie feleségét, szembe kell szállnia a 
király legdühöngöbb óráival és ki kell álJnia a 
hóhérnak, Izbozethnek szörnyü kínzásait: mégis 
ő győzi Legyőzi Heródest és Antipater csel· 
szövényeit, az utóbbiba maga az álnok herceg 
gomolyodik bele és hal meg a hóhér bárdja 
alatt, Heródes pedig maga az utolsó pillanatig 
dacol és nyomorultul pusztul el hű és meg
bocsátó testőre előtt. 

A regény csupa drámaiasság, lüktető eleven
ség és feszültség. első oldalaitól kezdve végig. 
A fordító - Ijjas Antal - modemre hang· 
szerelte át a regény slllusát és igyekezett az 
események száguldását. lüktetését és szenvedé
lyes feszültségeit minél teljesebben és minél 
hüebben visszaadni. 

Blaskó Mária: Mária és Márta, Budapest, 
1935. 88 lap. Korda r. t. kiadása. Képekkel. 
Ára kartonkötésben P 1'50, dfszkötésben P 2'80, 

4. szám. 1935. 

De mi lett volna akkor, ha a Háromkirályok a 
betlehemi istálló, a koldusszegény Gyermek láttára kiábrán
dulnak a messiási gondolatból és visszacso~agoltatva ~iándé
kaikat, visszafelé fordították volna tevélket 7 Akkor ma 
a Háromkirályokban nem .a bizonyítékok előtt meghódoló 
hitet, nem a földies gondolkodásnak levetkőzés ét di~s~íte
nénk, hanem az emberi gőg és az oktondi, Istennél lS Job
bantudás beképzeltségének gyarlóságát ostorozhatnánk. Csak 
ennyi lenne! 

Ámde ez mit sem változtatott volna azon, hogya Fiú 
elhagyta az Eget és a bétlehemi istállóban földreszállott, 
hogy megkezdje a mi lelkünkért bemutatandó életáldozatát! 

És mi lett volna akkor, ha másképen végződött volna 
Heródesnek betlehemi 
gyermekgyilkossága ? Ha 
elérte volna célját és po
roszlói ott találták volna 
még a Szentcsaládot ? 
Ha valamelyik katona 
letépte volna Mária keb
léről a kicsiny Jézust és 
kardjával kioltotta volna 
életét 7 

Akkor szegényebbl 
lenne a világ a názáreti 
serdülő Jézus alakjával i akkor szegényebb lenne egy ellenállha
tatlanul imponáló férfié let mérhetetlen nagyságával, akkor sze
gényebb lenne a Kálvária-út lesujtott lelkeket fölemelő példá
jával. Akkor az Atyának új Mózest és új llIést kellett volna 
támasztania és ezek ajkán keresztül csak szóval és nem a 
szavait előttünk élő Jézus példájával kellett volna közölnie 
az új-s~övetség kinyilatkoztatását. 

Amde még ez sem változtatott volna azon, hogy az 
Istenfia emberré lett és érettünk mégis csak életét adta! 

Az emberi fantázia változtathatja a történelmi esemé
nyek részleteit. Fes~heti őket másra, elhagyhat belötük és 
hozzátehet, de az Ur Jézus akkor is Megváltónk marad. 
Lefoszthatja róla a harminchárom esztendő munkás élet
érdemét , eltakarhatja a háromévi tanítás utolérhetetlen 
bölcseségét, lefödheti a Golgota keresztjét, és ha mást 
nem hagy meg, mint hogy az Istenfia Kisdeddé lett és 
megha~t, még akkor is imádattal kell leborulnunk előtte. 

Es az emberi képzelődésnek, amikor a fantázia festette 
álomvilágból visszatér a való események emlékéhez, valami 
nagy vallomást kell tennie. Be kell vallania, hogy az Isten 
terveivel szemben, tehetetlen az emberi erő. Olyan az Isten 
akarata, mint a napsugár i az emberé pedig olyan, mint a 
színes lepke, avagy az undok légy. A napsugár lesüt a 
földre és világít, melegít. A lepke csak a sugarak fényébe 
vihet bele még valami tetszetős képet, a légy pedig undorító 
pontokat. Az Isten akarata is a maga fényességében érvé
nyesül és az emberi akarat csak díszítheti ezt, - ha jó,
mint a lepke a napsugaras tájat, avagy visszataszító pontot 
szúrha bele - ha rossz - mint a légy. 

Ha az események máskép történtek volna, akkor is 
az Isten akarata érvényesült volna. 
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P. FÉLIX: 
A JÓ ISTEN VIRÁGOSKERTJE. 

Szent Teréz, Szent Szaniszló, Limai Sz. 
Róza, Kis Sz. Teréz slb. életéből vett 
érdekes nevelőirányú történeteI!:. Képek
kel, szép címlappal. Ara fűzve 

BLASKÓ MÁRIA: 
MÁRIA ÉS MÁRTA. 

WÁGNER: 

Elbeszélés a bibliai Mária Magdolnáról 
és MárIáról. Fiatallányoknak elsőrendű 
ajándékkönyv. Képekkel, nagypn festői 
címlappal. Ara fűzve 

" kölve 

LÁNGOLÓ SZIVECSKÉK. 
Külföldön nagy sikert ért ifjúsági munka. 
Valóban élt, Istent szerető, erén yes élet
ben kiváló gyermeklánykák életrajza. 
Érdekes, megkapó, nevelő. Ára fűzve 

" kötve 

KRANE-IJJAS: 
A VÉREs CSILLAG. (Regény.) 

Heródes király megrendílő küzdelme a 
Messiás ellen. Telve izgalmas, m"grázó és 
meghatóan bájos jelenetekkel. Ara fűzve 

" kötve 

SPIELMANN S. J.: 
A GYÓNÁSI TITOK ÁLDOZATA. (Regény.) 

Világhírü, nagysikerű filmre is feldolgo
zott regény. Izgalmas, lüktető erejű fel
dolgozásában az a legmegrázó\;lb, hogy 
való történeten épül fel. Ara fűzve 

" kötve 

WÁGNER: 
AZ ÉLET KIS MŰVÉSZEI. 

Szenlélelű fiúcskák életrajza, élvezetes 
feldolgozásban. Ára fűzve 

" kötve 
WÁGNER: 
A NAGY KIRÁLY KATONÁI. 

Szenlségre törekvő, erős jellemű fiatal
emberek életrajza. Nevelőhat~sa első
rendű. Ara fűzve 

" kötve 

FIATAL LÁNYOK AJÁNDÉKA: 

GERELY JOLÁN MŰVEI: • 
MŰVELT LEÁNY 

a jó modor tankönyve Ára 

HIVATÁS VAGY ROBOT 
a munka természetfeletti értékelése. Ára 

ADD NEKEM ASZIVEDET 
a férjhezmenés nagy kérdéséről Ára 
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A nagynevű katolikus írónő 1935-ben Irt leg
utolsó munkája. Ez a könyve serdülő leányok 
fiatalabb osztályának való és 8-16 évig terjedő 
leány.oknak figyeimét leköti. Főszereplője egy 
az Ur Jézus korában élt szenlföldi leányka. 
Napjai a bibliai Máriának és Mártának közelé'
ben telnek. Ezek az ő ideáljai, akiknek életét 
utánozni szeretné. Ennek az utánzásnak törté
netét, sikerét dolgozza fel az író nő egy élve
zetes és bravúros elbeszélésben. 

P. Félix: A jó Isten virágoskertje. Buda
pest, 1936. Korda r. t. kiadása. Képekkel és 
színes kartonkötésben P 1'-. 

Mesterien megirt rövid elbeszélések. Mind
egyiknek egy-egy, az ifjús.ág előlt példaképül 
beállítható szent a hőse. Ugy van azonban ki
dolgozva valamennyi történet, hogy nem erköl
csi oktatásokat, hanem az eseményeket moz
galmas alakban és a gyerekek lelkét megkapó 
érdekességgel dolgozza fel. Mindenegyes feje
zetnek erkölcsi, nevelő és lélekjavító célzata 
van, amelyet azonban a gyermek nem vesz 
észre. E munka 6-10 éves gyermekek neve
lésében elsőrangú szolgálatot fog tenni, de 
idősebbek is nagy élvezettel olvassák. 

Wágner: Lángoló szívecskék. FordItotta a 
Bpesti Növendékpapság Magyar Egyházirodaimi 
Iskplája. Budapest, 1935. Korda r. t. kiadása. 

Ujabban rendkívül divalba jötlek a gyermek
szentek életrajzai. Sajnos azonban nem egy 
torzirányzatú gyüjtemény került ki a sajtó alól. 
Olyan gyermekek életrajzát is feldolgoz ták, akik
nek napjaiban csak a természetes jóság tün
döklött fel és az erkölcsi erő nem került sze
rephez. 

Wágner munkái a német irodalomban éppen 
azért arattak világsikert, mert nem elégedett 
meg az ilyen sablonos, vagy csodákat magá
ban foglaló életűek előtárásával, hanem hús
ból-vérből való egyéneket dolgozott föl, akik 
eseményeket tárnak az olvasó elé és ezekből 
az eseményekből az akarat és szeretet csele
kedetei világItanak. 

A Korda már a harmadik kötetet adja közre 
ezekből a kiváló munkákból. A most tárgyait
ban szentéletű, rendkivül bájos gyermekleány
kák élelrajzát mutatja be. E munkának nagy 
hasznát fogják venni a zárdai nevelők, de min
denki, aki a leánygyermekek lelkével foglal
kozik. 

S:erkes:tiJJ U:eDetek_ 

H. K. K. A külföldi könyveket belső munka
társaink és cikkiróink ismertetik. - V. B. Az 
első a kötelesség. Bármily nagy dolgot tehetne 
esetleg, a kötelesség terhére nem teheli. A 
cél nem szentesiti az eszközt. - R. I. eikkét 
nem közölhet jük, mert erős fajgyűlölet érez
hető ki belőle. Az igaz, I:ogy az Egyház a 
neofitákat csak külön fölmentéssel szenteli 
föl. Évszázados tapasztalat késztette erre az 
állásponIra. - K. E. Erre a kérdésre kimerítő 
választ talál Müller Mi~,ztikájában. - P. P. 
Mi elhisszük, hogy az On viselkedése jellem
beli és vérmérsékleti adottság, azonban nem 
mentesithetjük a bűntől, hogy ezen hibáit nem 
iparkodik minden lehető eszközzel leküzdeni. 
A saját cselekedeteinek hibái mellett a fele
baráti szeretet is megköveteli ezt, mert hibái 
miatt mások is szenvednek. 







Ut k " aszkétikus folyóirat. Megjelenik a szünidő kivételével minden hó lS-én.
" un Felelős szerkesztő: dr. Czapik Gyula. - Kiadja: a Korda Rt. (Igazgató: 
dr. Czapik Gyula.) - Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Mikszáth Kálmán-tér 3. szám.. 
Csekkszám: 42.881. Telefon: 361-85. Fiókkiadóhivatal: Korda-fiók, Szeged, gróf Apponyi-utca 
20. szám. - Csehszlovákiai főbizományos: Szent József kőnyvkereskedés, Pozsony. Előfizetése 

portóval 28 cseh korona. 
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KIADÓHIVATALUNK KÉRÉSEI: 

l. Akinek elófizetése febr. l-én lejár, 
lapunk mai száma mellett postabe
fizetési lapot talál mellékelve. Kérjük, 
használja föl és küldje be előfizetését. 

2. Azoknak címszalagjára, akik hátralék
ban vannak előfizetésükkel, e hátra
lék összegét vörös tintával följegyez
tük. Nagyon kérjük őket, küldjék be 
az elófizetést, mert lapunkat ebből 

kell előállítanunk. 

3. Azok a hátralékosok, akik tartozá
sukat febr. IS-ig nem küldik be, a 
februári számot már nem kapják 
meg. 

JI: úl, amely Sault Damaszkuszba vitte, kemény 
és határozott célú volt. Az ifjú farizeusok e csupa tűz 
képviselője nem azért indult oda, hogyazsidóságra 
visszatérítse az új keresztényeket, hanem hogy rab
láncra fűzze őket és oqf1vonszolja eszmetársai elé a 
megkövezések piacára. O nem ismert alkudozást és 
nagyakarásában csak egyetlen eszközt látott Izrael 
fenyegetett egységének megmentésére: az erőszakot. 
JI: ulai azonban, amely az erőszak jegyében in
dult, erőszak szakította félbe és utána a megértés és 
megértetés szándéka folytatta egy életen át. Sault 
ledobta lováról az égi Erő, lelkéből kitépte a gyűlölet 
fullánkját a kegyelem és a Krisztus igazságának vi/á
gitása mellett új utat mutatott számára. Saul vissza
fordult a gyűlölködő erőszak útjáról és Szent Pállá 
alakulva át, reá tért a szeretet ösvényére, amelyen járók 
szintén erősen akarják céljukat, de nem kötélből ké
szült bilincsek által, hanem az igazság megismertetésé
vel és a jóság megkedveltetésével. 

Utunk hasábjairól ez a szentpáli lelkület szól az olvasókhoz. Ez a lap 
is nagyot akar: mindenkit, akihez csak eljut, megnyerni a Krisztus
nak. E munkát két eszközzel szolgálja.' felvilágosít és vonz. Az 

igazság fáklyáját gyujtja meg cikkeiben és a Krisztus tanításának sziklaszilárd tényeit tárja 
elő úgy, ahogyan vannak. Amde az igazság erejének megmutatása mellett reátereli a figyel
met arra is, hogy e tanítás szépséges, hogy szíveket vonzó és lelkeket boldogító. Teszi pedig 
ezt nem a tanítómesteri fölény kiéreztetésével, hanem azzal a szeretet/el, amely a krisztusi 
lelkület velejárója és amelyből nem érzik ki a tudós és tudatlan közti lelküle/különbség. 

Ezért szeretik oly sokan lapunkat és ezért is van akkora sikere. Ez a lelkület aztán hálássá 
is teszi olvasóközönségünket, - látjuk abból, hogy aki csak olvasója az ., Utunk"-nak, egyben 
terjesztő apostola is. Hálás köszönet megértő jóságukért! 

Századunk lelki életének u r a I k o d ó i r á n y a: 

A M I S Z T I C I Z M U S A gazdasági nehézségek. a népek lelkében felgyülemlett indulatok arra 
készlelik az embert, hogy a földi kapcsokból mindjobban és jobban 
kibontakozzanak és a lelki problémák és a rendkívüli lelki jelcnspgek 

felé forduljanak. Természetesen a kevésbbé ismert terület alkalmlll szolgál arra. hogy sokan eltévelyedjenek. 
Egyetlen irányzatnak sincs olyan félrecsúszása, mint a miszticizmllsnak. Eppen ezért nagy szolgálatot tell: 

P. M Ü L L E R L A J O S 
a nagy jezsuitaaszkélikus író, a szegedi 
leológiai főiskola igazgatója, amikor 

M SZTIKA 

cimen egy hatalmas munkát írl. Könyvében il tárgykör alap
\ető eszméitől és ismereteitől kezdvc a Icgrészletesebb kér
désekig felöle!, megértet és józanul értékel minden szüksé
gest. Világosság, könnyedség és szigorúan tudományos, 
egyházias szellem a jellcmzője a k i v á I ó m u n k á n a k. 

Ára: fíízve P 9'50, kötve P U"SO. 
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lEZUS KRISZTUS APOSTOLA. 

Ha Szent Pál ma élne, ugyanaz lenne, mint 1900 év 
előtt volt. Benne ·oly teljességgel engedelmes készséget 
talált a kegyelem - "az lsten kegyelme mibennünk 
nem volt hiábavaló", írta önmagáról, - hogy 
törékeny és beteges kis testébe szorult nagy lelkéből 
fönséges példányt formálhatott. Olyant, amilyen egy 
örökkévalóságra remeke a szentek égi gyüjteményé
nek. Olyant, aki beleillik minden környezetbe és még
is kiválik minden környezetből. Lelkének tulajdonsá
gain nem kellett volna változtatn i semmit, ha az lsten 
újra elküldte volna a reneszánsz korába, avagy a 
francia forradalom őrjöngő Párizsába, 9kár a ma 
csüggedt világába. 

A mai világba?! 
Igen! Ma is tökéletes és csodálatos 

lélek lenne ez a Szent Pál és nem kel
lenne tüzesebbre hevíteni istenszere
tetét, nem kellene élesebbre csiszolni 
toll át. Csak a mai világ ruhájába kel
lene beleöltöznie ugyanazzal a lélek
kel. 

!:rdekes ötlet! Szent Pál a mai világ
ban! 

Talán még névjegyet is csináltatna? 
Bizonyosan. Hiszen életében zsidó lé
tére megszerezte az akkor divatos 
magas görög műveltséget is és alkal
mazkodott annak formáihoz. Aztán ezt 
a néviegyet küldené be, amikor be
állítana a modern aeropagosokba: a 
parlamentek gyűléstermébe - mert 
megtenné! - hogy ott prédikálja a 
sok modern pogánynak az "ismeretlen 
Istent", - mint annakidején a görög 
gyűléstéren. 

!:s vajjon milyen szöveg állana azon 
a névjegyen? 

Azt hiszem, hogy ugyanaz, mint 
amit szentírásbeli leveleinek első sza
vaiul írt: 

"P a u I u s, a p o s t o I u s J e s u 
C h r i s t i: P á l, J é z u s K r i s z t u s 
a p o s t o I a." 

Mert ezekkel a szavakkal mutatta 
ő be magát hívőnek és hitetlennek. Ezt 
vallotta címének, foglalkozásának, di
csőségének. !:s ez a cím valóban ki
fejezte egyéniségét. 

Apostol? Mi a tartalma ennek a 
szónak? 
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Lélek, akinek minden és pihenésnélküli törekvése, 
hogy megnyerjen egy szent célnak mindenkit. 

!:s Szent Pál ilyen volt, hogy mindenkit meg
nyerjen Krisztusnak. Ezért iár és pihen; ezért kér és 
parancsol; ezért susog édesen és kiált dörögve; ezért 
éhezik és ezért vendégeskedik, ezért lohol végig az 
egész ismert világon; ezért lép be kunyhóba, feje
delmi palotába és tömlöcbe; ezért áll ki a gyűlés
helyre és vádlottul a bíró elé; ezért hajtja végül fejét 
a pallós alá. Ö maga írta önmagáról: " ... én bár 
mindenkitől független voltam, magamat mindenkinek 
szolgájává tettem, hogy többeket nyerjek meg. Bizony 
a zsidóknak olyan lettem, mint a zsidó, hogy a zsi-

Kembr ... dl: Szaat Pti apo.tol • (Oll.illb .... 
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dókat megnyerjem; azoknak, kik a törvény alatt van
nak, mintha a törvény alatt volnék, ... hogy azokat, 
kik a törvény alatt voltak, megnyerjem; azoknak, kik 
a törvény nélkül voltak, mintha a törvény nélkül vol
nék, ... hogy megnyerjem ... A gyöngéknek gyönge 
lettem, hogy a gyöngéket megnyerjem; mindenkinek 
mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindent 
pedig az evangéliumért teszek ... (I. Levél a Korin
thusiakhoz, 9, 19-23). 

~s ennek az apostoli lelkületnek két jellegzetes 
tulajdonsága volt: a gyémántkemény, tekintetbe még 
önmagát sem vevő a k a r" a t és egy kételkedést nem 
ismerő, sziklaszilárd b i z a k o d á s. 

Szent Pál sohasem elégedett meg a sekélyessel, 
sőt még a közepessel sem. Teljes eredményt akart 
mindíg. Amikor még zsidó volt, nem elégítette ki szülő
helyének Tarsusnak vallásossága és az ottaniak tu
dománya. Jeruzsálembe ment, hogy farizeusabb le
hessen a farizeusoknál. Igy aztán ezeket írhatta ké
sőbb agalatabeliekhez: "fölülmúltam a zsidóságban 
számos kortársamat nemzetem ből, nagyobb buzgó
sággal követvén őseim hagyományait" (Gal. l, 14). 

Amikor aztán a kereszténység föllépett, Szent 
Páf nem elégedett meg azzal, hogy lenézze csak 
mint egy szégyenfán kivégzett népbolondító akció
jának utórezgését - mint aminek a zsidók vezetői 
tartották, - hanem ekkor is t e I j e s e r e d m é n y t 
a k a r t. Föl akarta számolni ezt a mozgalmat akár 
a véres és gyilkos üldözés árán is. Hiába intette mes
tere: a szelídlelkű Gamaliel türelemre, ő tiszta hely
zetet akart: el kell pusztítani még az utolsó irmagját 
is ennek a zsidóellenes kereszténységnek. Nem nyu
godott "Saul . . . egyre fenyegetőzést és öldöklést 
lihegett az Úr tanítványai ellen. Elméne ... a főpap
hoz és levelet kére tőle Damaszkuszba a zsinagógák
hoz, hogy ha talál férfiakat és asszonyokat, akik 
ezt az utat követik, elhozhassa megkötözve Jeruzsá
lembe" (Ap. Csel. 9, 1-2). 

Amikor aztán megtért, ugyanezzel az erős és 
visszarettenést nemismerő akarattal állott az evangé
lium szolgálatába. Ontudattal írta a kolosszabeliek
hez: "Mi hirdetjük őt (Krisztust) és intünk minden em
bert, s tanítunk mindenkit minden bölcseségben, hogy 
tökéletessé tegyünk minden embert Krisztus Jézusban. 
Ebben fáradozom és küzdök is az ő erejének segít
ségével, amely erőteljesen működik bennem" (Kol. 1, 
28-29). ~rtsük meg' Nem azt tűzte ki célul, hogy 
egyeseket megnyerjen Krisztusnak, hanem a szinte 
elérhetetlen föladattól sem rettent vissza, hogy: "t Ö -
k é I e t e s s é tegyen m i n d e n embert Krisztus 
Jézusban." 

Magasratörő és minden energiáját megfeszítésig 
munkába állító akaratának azonban isteni alapja volt. 
Nem o földön vetette meg a lábát, hanem oz 
~ g b e k a p a s z k o d v a akart, küzdött és alkotott. 
A kegyelem űző és lelkesítő, segítő és erősítő hatásán 
kívül végtelen I s t e n b e vet e t t b i z a lom 
adott Szent Pálnak erőt, hogy ilyen nagyon tudjon 
akarni. "lIyen bizodalmunk pedig - írja - Krisztus 
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által van az lsten iránt, nem mintha elegendők vol
nánk valamit gondolni magunktól, mint önmagunk
ból" (II. Kor. lev. 3, 4). 

A kereszténység és a lelkek megnyerésének ügyét 
nem a maga találmányának tekinti, hanem az lsten 
ügyének, amelyhez az lsten segítségét joggal remél
heti is. Ezt a föladatát annyira becsüli, hogy semmi 
sem képes megingatni benne. Végtelen bizalmának 
himnuszát írta meg a Rómaiakhoz írt soraiban: "Ha 
lsten velünk, ki ellenünk? Ö, aki tulaidon fiát sem kí
mélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, miért 
ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? ... Ki 
szakít el minket Krisztus szeretetétől? nyomoruság 
vagy szorongatás? éhség, mezítelenség, veszedelem, 
vagy üldözés, vagy kord? ... De mindezeken győ
zedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket'" (Róm. 8, 
31-37.) Nem rettenti őt vissza semmi, mert ez az 
elve: "Mindent meg tudok tenni abban, oki nekem 
erőt ad'" (Filippibeliekhez írt levél 4, 13.). 

A szeretetről azt állít ják a bölcselők, hogy "ön
magának szétárasztása". Nem elégszik meg hát 
azzal, hogy ő maga szeressen, égjen és melegítsen, 
hanem arra törekszik, hogy mások se legyenek jege
ces jégtuskó-Ielkek és durva, csak befelé értékes fa
tönkök. Hogy mások is tüzeljenek, lángoljanak és ba
rátságos, boldog otthon legyen ez a világ. 

A Krisztust igazán szerető lelkek tehát nem lehet
nek önző és csak az önmaguk tökéletességének esz
tergályozásában elmerülő munkások. Sőt még az sem 
elég nekik, hogy szeretetük lángoló fényét fáklya
tartóra IÜzzék, hogy világoskodjék mindenkinek, akik 
az Úr egyházában vannak. Akik igazán szeretik 
Krisztust, azoknak a maguk tökéletesítésének fele 
munkája után a második és szeretetüket egésszé tévő 
gondjuk az, amit Szent Pál így fejezett ki: "h o g y 
tökéletessé tegyünk minden embert 
J é z u s K r i s z t u s b a n '" Aki szereti Krisztust, az 
nemcsak híve, hanem a p o s t o I a is néki. Apostola, 
ha világi is, mert a szeretet nemcsak azoknak köteles
ségük, akik egész életüket maradéktalanul néki szen
telték, hanem azoknak is, akik a keresztségben az 
Ö szent nevére és t u I a j d o n á u I jegyeztettek 
meg' A I a i k u s o k a p o s t o I k o d á s a, amelyről 
oly sok szó esik manapság nem egy új irányza.!, ha
nem o Jézus szeretetének ősidőktől-ősidőkig való ter
mészetes velejárója. 

Az "apostol" prototípusa: Szent Pál elénkélte 
ennek a "mindeneket Krisztusnak megnyerni akaró" 
Krisztusszeretetnek magas-iskoláját. ~s két alaptanául 
ezeket állította föl: 

az apostol nagyon akar; 

oz apostol megingathatatlanul bízik oz lsten 
segítségében' 

A lörlénészek .. erini Saul a Kr. u. 35-37. ~Yek közötti id6-
ben t~rl meg ~s lett "Pá!. Jézus Krisztu. aposlola". A legnagyobb való
Izfnüs6g szerint 36-ban. MOlt leu lehát 1900 heo fordulója "P'I for
dulásá"-nak. az apol toU lelkület e .zépl~Qeo és taz .. azonnali er6be
lendiilélének. 
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Sugáro::uk ki Kris:1us1. 

Krisztussá válni . .. ez a teljes kereszténység. 
Kisugározni Krisztust . .. ez az apostolkodás teljes

sége. 

* 
A kereszténynek a lehetőség méretein belül élő 

Krisztussá, Krisztus másávA kell válnia. De nem elég
séges, hogy csak magunk alakuljunk át Krisztussá, 
hanem környezetünket is "Krisztusitani" kell. Ki kell 
sugároznunk Krisztust. Krisztussal együtt-megváltónak 
kell lennünk. 

Hogy elsajátithassuk a Krisztus-sugárzás módszerét, 
meg kell kérdeznünk az isteni Mestertől, hogy mit tett 
ő, hogyan hatott környezetére? Nem telJetünk jobbat, 
mint hogy elsajátítjuk az ő módszerét. Ö a Megváltó, 
ki ismeri a megváltás minden titkát. Ha tehát csodál
kozva, vagy megbotránkozva látom, hogy inkább ezt a 
módszert választja, mint a másikat, - mely nekem 
tán jobban tetszene, - meg kell hajol nom és maga-. 
mévá kell tennem az ő eljárását, mely mindenesetre 
a legjobb. 

Mit tett Krisztus, hogy hatással legyen korára, kör
nyezetére? A Credo tárja elénk, melyet oly gyakran 
mondunk el s talán nem is gondolunk arra, mennyire 
nekünk is szól. Ime a négy kötelező ige: leszállás, 
megtesteslilés, kereszt, sirbatétel. 

Ezek csodálatosan felsorolják a hatásos lélekmentés
nek egyetlen igaz eszközeit. A szolga nem nagyobb 
Mesterénél. A másodrangú megváltók nem választhat
nak más módszereket, mint az elsőrangú Megváltó. 
Minden apostoli ténykedésnek, minden megváltó gyöze
I.emnek 'Szabálya marad mindörökre az, amelyet isteni 
Üdvözitőnk állított fel. Minden apostoli működés hatá
sos eszköze: leszállás, vagyis égből jövetel, megtes
tesülés, lemondás vagyis kereszt, s temetés. 

Oly kevesen értik meg ezek jelentőségét I Ezért van 
oly kevés kimondott lélekmentő, oly kevés, ki isteni 
szempontból hatással van korára. 
.. Arról álmodni, hogy van jó módszer, me ly elüt az 
Udvözitő megváltási módszerétől : ábránd, lehetetlenség, 
sikertelenség. Ne akarjon senki se más úton járni, 
mint amelyen az Igazság vezet. 

• 
"Descendit de coelis". Leszállni az égb6l. 
Leszállni. A lelkek meghóditása mindenekelőtt alázatot 

követel. Aki hatással akar lenni kortársaira, annak első 
erénye kell hogy legyen: az önzetlenség. 

Mi az apostol? A szó etymologiája elárulja: küldött, 
valaki, aki más nevében jön, aki nem azért jön, hogy 
önmagáról, a saját ügyéről beszéljen, hanem más 
valakiről, aki nagyobb nála. Istenről, I~ten ügyéről. 

Hogyan magyarázza szent Pál a saját és munkatársai 
szerepét az apostolkodásban? n Segregatus in Evangeli um" 
(Róm. I. 1.) Kiválasztottak arra, hogy prédikálják az 
evangéliurnot. nDispensatores mysteriorum Dei." (Kor. 
IV. 1.) lsten misztikus kegyelmeinek kiosztói. Es rövi-
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debben: "Dei adjutores" (Cor. III. 9.) lsten segitői, 
segítőtársai és munkatársai. Nem önmagunkat prédikál
juk, ó nem, nem! "Nos praedicamus Christum" (I. 
Cor. I. 23.) Krisztust hirdetjük. "Pro Christo legatione 
fungimur" (II. Cor. V. 20) Krisztus legátusai vagyunk. 
- Szent Péter sem ad más jelszót : "Ha valaki beszél, 
hirdesse lsten igéjét." (I. Petr. IV. II.) 

S nem adja-e a magvetőről szóló példabeszédében 
Krisztus tudtunkra, hogy az, aki vet, arra való, hogya 
magot a szél négy irányába szórja s hogy ami nem az 
ő terméke, az máshonnan jön. Emberi vetésből soha 
sem hajt lsten búzája. Csak az ísteni vetőmagból nő 
isteni kalász. Az ísteni Mester világosan adja utasítását 
a tizenkettőnek, mikor prédikální és keresztelni küldi 
őket: "Ezt ne tegyétek saját nevetekben, de az Atyának 
és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében." (Máté 
VIII. 19.) nAmit adtok, adjátok ingyen, gratis date, azaz 
ne keressetek magatok számára bármi hasznot vagy 
személyes dicsőséget. u 

Csodálatos, hogy Isten az emberekhez szólván, más 
embereket kegyeskedett használni s nem elégedett meg 
azzal, hogya lelkek mélyén, a lelkiismeret titokzatos 
bensejében hallatja intelmeit. Csodálatos, hogy Krisztus 
gondolatainak és szeretetének őrei vé embereket válasz
tott, rájuk bízván az Evangélium igazságát és a gondot, 
hogy testvéreikhez szóljanak. Ezen gondviselésszerű 
közvetitők, evangéliumi követek által jutunk a világos
ság fényébe. Péguy elragadtatással kiált fel: "Mily rossz 
helyzetet teremtett magának Jézus ... szüksége van ránk I" 

* 
Az isteni Mester az Ige hirdetésére megválogatja 

embereit. S megadja az apostoli munkára nekik a 
kvalifikációt. Az Egyházban hivatalos testületet ad a hit 
tanitására, különös jellel ellátott férfiakat, az igazság 
igéinek hirdetőit .~s funkcionáriusait: a papokat. 

Bámulatos az Udvözítő csodálatos teremtése: a pap
ság. Mily különbség van a pap és laikus között! Bár
mily tehetséges is a világi apostol, cselekvése sohasem 
ex opere operato. 

A laikus is lehet bizonyos fokig a kegyelem csator
nája önfeláldozása, szeretete, önmegtagadása, áldozat
készsége által. De mi ez a hatalom a papé hoz viszo
nyítva, ki a lélekbe bevezeti Istent a kereszteléssel, 
vagy visszavezeti a bűnbánat szent~égével?! Viszo
nyítva azt a pap hatalmához a haldoklók mellett! A 
laikus előkészítheti a lelket a kegyelem befogadására, 
de kegyelmet nem közvetíthet. A laikus fogékonnyá 
tehet a bűnbánatra, de a feloldozást csak a pap adhatja. 

"De ti papok. nemcsak egy napra adattok nekünk, 
Imádságtok nem olyan, mint a mienk: füst. melyet a 

szelek széthordanak. 
Ti vagytok az imádság. a kapocs. a szövetség. a frigy. 
Egyek Istennel és egyesülve .. velünk. 
Parancsoltok Istennek és O lesz és kezetekre hfzza 

magát. 



Utaak 

Mi tartunk titeket és ti Öt. Egyetlen Egyház csodálatos 
egysége. 

Ti vagytok a Rend, mindenekfelett s ebben alakul ki 
az egész test. 

S az egész egyetlen elégtétel, az egész egyetlen áldozat, 
Ha aranyba és gyolcsba öltözve álltok az oltárnál 

és testvéreitek felé fordultok, 
Magatokkal ragadjátok a sötét népet, tárt karotokban 

Istent áldozván". (Paul Claudel) 

• 
De nemcsak a pap van hivatva apostolságra. Ktilö

nösen a jelen krlzisek idején a laikusnak is kell dol
goznia testvérei tidvösségén. S mily tulajdonságra van 
sztikségtik elsősorban? 

Mély alázatra, mely nem önmagát hirdeti, hanem 
teljesen eltűnik Az előtt, akit ismertetni akar. 

Nézztik Keresztelő szent Jánost. Felkeresik. Talán 
Ó a Messiás? Nem. Ó csak Keresztelő. János, ki nem 
méltó megoldani 'lz isteni Mester, az Üdvözítő saruját. 
DAz a Messiási" Es rámutat egy burnuszba öltözött 
alakra, ki feltűn ve a homokteng~rből, feléjük tart. Hozzá 
ktildi hallgatóit és híveít: DOneki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbednem. "(Ján. Ill. 30) Bámulatos 
önzetlenség. 

András megközelItette az Urat. Közli fivérével, Simon
nal: DMegtaláltam a Messiást!" Péter nem fűzi hozzá: 
"Nem sztikséges, hogy megismerd, majd elmondok én 
mindent róla." Mintha elsőbbségét féltené. Nem, Simon, 
ellenkezőleg, hívja, hogy személyesen győződjék meg 
a mondottakról és mondja a Szentírás: "odavezette 
jézushoz" (Ján. 1. 2.) 

A közvetítőnek nem szabad saját hasznát vagy hír
nevét keresnie. A Mesterhez vezetni ... ez az ö szerepe. 
Ha ezt megtette, el kell tűnnie. 

Figyeljtik szent Pált. Mit akar? Kialakítani Krisztust 
tanítványaiban. Magának csak a munkát kívánja és 
nem a dicsőséget. DNiI scio nisi jesum." Pál nulla 
jézus, csak jézus I 

• 
De míndenekfelett nem az isteni Üdvözítő adja-e 

nekünk az önzetlenség legfönségesebb példáját?! Mit 
keres a Megváltó? A mennyei Atya dicsőségét. Hogy 
őt megszerettesse az emberekkel. Ez legfőbb célja. Az 
Atya, az Atya, folyton róla beszél, annyira, hogy Ftilöp 
végre stirgetőn mondja: "Mindíg az At"áról beszélsz 
Uram, mutasd meg nekünk az Atyát." Kinyilatkoztatni 
az igéket, melyeket az Atya rábízott a világ számára, 
íme, ez apostoli missziója. DAz Atya nagyobb nálam. 
Magamtól nem tudnék s!!mmit, ha az Atya nem adná 
az igéket számotokra." Es mikor az apostolok kérik, 
hogy tanitsa meg őket imádkozni, a Miatyánkra tanítja, 
melyben egy szó sincs róla, csupán egy finom, vonat
kozás a kezdésben : Mi. Minden csak az Atyához száll 
fel a magasba. S hányszor utal az Atyára! 

DMagamtól nem tehetek semmit. Ahogy adatott nekem, 
úgy ítélek ... Nem keresem saját akaratomat, hanem 
Annak akaratát, Aki engem ktildött." 

• 
Ne dolgozzunk önmagunkért, hanem Istenért, Krisztus

ért, íme, a hatásos apostoli működés első feltétele. 
Ezerfélekép lehet Krisztusért dolgozni. Az egyetlen 

helyes módszere: szeressük szivünk egész melegével a 
vállalt munkát! 

Buzgóságunk csakugyan legyen buzgóság, nemes 
szenvedély, tűzlángok lobogása. Éhezztik és szomjazzuk 
valóban az iga~ságot Klnozzon a gondolat, hogy van-
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nak, akik szenvednek. "Szánom a népet!" De ez a 
sajnálkozás ne legyen csak érzelem, puszta szó, hanem 
tevékenység, hatásos segítség. 

Ha érzik a lelkek, hogy aki érttik dolgozik, az telje
sen önzetlen és bensőségesen vágyódik tökéletességtik 
után, akkor megközelíthetők, lehet rájuk hatni. Meleg 
járja át őket, mint ahogy egy forró áram közelében 
fölenged a jéghegy. Ellen lehet állni mindennek, csak 
a buzgóságnak nem, mely önzetlen, értelmes és 
lángoló. 

• 
Ellenőrizhetetlen, mennyi jót tett égő felebaráti 

szeretetével egy Poyet Péter, - a középiskolában -
egy Martel Antal az egyetemen társai között. 

Poyet, ki nem tudta megtéríteni egy pajtását, fel
jegyzi: "Mintha ma T€ggel Krisztus szólt volna hozzám: 
"Csak tőled függ ennek a léleknek a megmentése, hogy 
higgyen bennem és szeressen. Lesz elég hited, szereteted, 
hogy megnyerd számomra?" Remegtem ezen borzasztó 
felelősség gondolatától: egy lélek örök üdvössége I" ... 

Martel .Ant~l, a szláv irodalom ra~ogó tehetségű 
tanára a hlle-I egyetemen értekezést Ir a "Karitászról 
és a hivatás erényéről" melyben ezeket mondja: 

"A karitászt, a szeretetet átélni mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy bírjuk a szolgálatkészség szellemét, azt a 
szellemet, me ly arra késztet, hogy megkíméljtik környe
zettinket a szenvedésektől és jót tegytink másokkal még 
akkor. is, ha áldozatot kell hoznunk akár pénzben, 
akár Időben, egészségben, értelemben vagy más stellemi 
vagy anyagi javakban." 

"Mi vagyunk lsten két kezének egyike: az, amely 
ktilsőleg indit, . míg a másik a belsőt ragadja meg. 
Nektink adatott, hogy legalább részben eltávolíthassuk 
testvéreink lelkéből azt, ami megnehezíti lsten közele
dését. " 

Martel szemrehányást tesz önmagának, hogy a 
szeretetről értekezik, de nem éli át s mégis mily hősies 
az ő felebaráti szeretete! Vissza akar térni Orosz
országba, ahol tanulmányait végezte. És mi az, ami erre 
készteti? Talán a kíváncsiság? a tudomány? Sokkal 
több ennél: A rokonszenv, a szó legszorosabb és leg
erősebb értelmében. A vágy azokkal szenvedni, kiknek 
szen.vedéseit sejti. 

"Erzem, mennyire szenved ez a nagy nemzet és azt 
hiszem, boldog volnék, ha részben megoszthatnám 
nyomorúságukat, szivesen vállalnám önként fájdalmai
kat, melyeket kényszerülnek szenvedni. Boldog volnék, 
ha enyhíthetném szenvedéstiket. De tehetetlen va
gyok ... " 

"Ha tisztá~ a vágyat vessztik, valakivel megqsztani a 
szenvedést, Józanul szemlélve lehetetlenség. Es mégis, 
van valami az emberi lélekben (nemcsak a keresztény
ben) mely a rokonszenvet a szó ethimológiai értelmé
ben tekinti: "szenvedni valakivel". A vágy a szenvedő
vel megosztani szenvedését, megmagyarázza egyes 
szentek szomjúságát a kínzó fájdalom után, mert Az, 
akit szerettek, a Mester vértanúságot szenvedett és még 
folyton szenved misztikus testében és agonizáIni fog 
az idők beteltéig. Nem ez-e a legmagasztosabb jele a 
szeretet n ek?" 

Martel ezzel a mélységes okokat érinti, melyek miatt 
a lelkeknek kell szolgálnunk. Három okból kell őket 
szeretni: l. mert minden lélek képviseli Krisztusnak 
egy kis részét (talán nem is oly keveset), 2. mert min
den lélek talán nagyon is fontos elem lsten országa 
kialakltásában, 3. s mert ha jót tesztink egy lélekkel, 
Krisztussal teszünk jót az Ó misztikus testében. 
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Ha az apostol csakugyan nem önmagát keresi, hanem 
Istent és Islen ügyét, akkor a hirdetett igazság biztos 
tudatában, előkelő nyugodtsággal beszél és cselekszik. 
Semmi sem oly meggyőző, mint a szelíd, de abszolút 
biztos fellépés. 

Szeretjük azokat, kik a bizonyosság benyomását 
keltik, kikről tudjuk, hogy amit állítanak, száz százalékig 
igaz, sohasem fogják azt visszavonni. 

jézus, ha előre látja is, hogy megütközést kelt, 
kitart. A hírt, melyet hozott, a jó hírt, a magasságok
ból hozta és változatlanul adja tovább, bármi is történ
jék és a világ ezt szereti, ha ellene is mond és nem 
veti alá magát. 

Az Üdvözítő tanításainak nagy része felforgatja a 
közvéleményt, akár a felebaráti szeretet követelményei
ről szól, akár a bántalmak megbocsátásáról, vagy az 
irgalomról a bűnbánó iránt vagy ha a belső jószándék 
előnyéről beszél a ritusok külső léleknélküli betartása 
fölött, vagy ha a gazdagság veszélyeiről szól vagy a 
farizeusok szelleméről, semmiben sem tágít tanaiból. 
Akkor sem, ha a valódi jelenlét bizonyosságáról, a 
pokol örök kínjairól, a keskeny út szépségéről és a kis 
kapuról van szó. Durus est, hic sermo! Kemény beszéd, 
menjünk I mondják többen, kik hallgatják. S mily 
bizalom a hívőknél I Mennyire kimutatják majd a kellő 
órában, a vértanúságig tartó ragaszkodásukat a Mester 
iránt, kinek szilárdsága páratlan. 

jézus példája szerint milyen hitvalló lesz szent Pál, 
ha eljön az ő órája! 

Szemére lobbant ják, hogy a halottak feltámadását 
hirdette és a zsidók nagytanácsa elé állít ják. Védekezni 
fog-e, vagy kibúvót keres ... ? Ellenkezőleg, nyiltan 
vallja: "Polgártársak, testvérek, hiszek a halottak fel
támadásában." (Ap. csel. 23.) A szerencsétlen tönkre
teszi magát! Ellenkezőleg, bravúros fellépése meg
menti, meghódította a tömeget, mely felkiált: "Nem 
találtunk benne semmi kivetnivalót." 

Különösen az ifjúságnak imponál a bravúros fellépés. 
jellegzetes annak a tengerészhadapródnak a története, 
aki elvesztette rózsafűzérét. Egyik társa megtalálta: 
"Kié?" - "Enyém!" - Talán azt hisszük, nevetés 
követte e kijelentést? Vagy a megbecsülés csökkenése? 
Ellenkezőleg, nem egy bajtárs megtalálta hozzá az utat 
nehéz pillanataiban: ha gyávaság környékezte vagy 
képmutatás kísértette, támaszra lelt a bátornál. 

Semmi sem vonz oly kevéssé, mint a félnagylelkűség. 
Az isteni Mester sem szerette. A bátorságnak és gyáva
ságnak megfontolt vegyüléke undorító, se nem hideg, 
se nem meleg, hanem langyos. Visszataszító. 

"Nincsen megalkuvás a vétekkel, - mondja Claudel 
- níncsen megalkuvás a hazugsággal, csak,egy eljárás 
van vele szemben, a tősgyökeres kiirtás." Es Vigney: 
"Minden ember, kí gondolkozását nem fűzi egységes 
rendbe, tökéletlen." Rövidebben fejezi ki Goethe: "Ha 
egységes embert láttál, nagy dolgot láttál." 

Szeretjük az egységes embertípust. S miért oly ritka? 
Annyi megkeres.lteltnél "a keresztvíz hamar elszárad" 
- mondja Heine. Kegyetlen, de sajnos, nagyon is igaz 
mondás. Milyen kár! Hajdan azt mesélték az izlandiak
ról, hogy ha egy gyermeket kereszteltek, a karját a 
keresztvízen kívül hagyták, "hogy később aggodalom 
nélkül megfojthassa vele ellenfelét, megcirógassa szerető
jét, és dob hassa a kockát". Hányan örülnének annak, 
ha énjük egy része nem volna megkeresztelve, jobban 
mondva, úgy cselekszenek, mintha létük egy része nem 
volna megjelölve a keresztséggel. Viszont mily felemelő 
élmény valakire akadni, kinek lénye egységes, teljesen 
következetes, egészében megjelölt a kereszt jelével. 
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Utunk 

- Mi a neved? - kérdi a római helytartó a fiatal 
Chuirinustól. 

- Mi a nevem? Keresztény I - Más feleletet nem 
lehetett belőle kierőszakol ni. Mondhatta volna: A nevem 
Chuirinus. De azt mondta inkább: Christianus. 

- Tehát ragaszkodsz Krisztushoz? 
Két felelet pallható erre: Az egyik bátor: .Ragaszko

dom hozzá! Es büszke vagyok rál" A másik gyáva~ 
"Tőlem kérdezed? Hát tudod, az és az elcsábitott. 
Nem akartam megsérteni." Ismerjük e második beszéd
módot. Hasonlít egy apostgl feleletéhez, amit egy 
szolgáló kérdésére adott az Udvözitő elfogatása estéjén. 
"Te is a Galileaihoz tartozol? .. " "A Galilei? Ki 
az? Nem ismerem ... " 

Melyik válasz szebb, elragadóbb? A büszke vallomás, 
vagy a gyáva kibúvás? 

Tartsuk azt is szem előtt, hogy Krisztus, ha bizonyít 
valamit, azért nem henceg, nem kérkedik, nem dicsek
szik. "Csakugyan te volnál az lsten Fia?" Tu dixisti. 
Te mondád. - Ezzel beéri. Egy szót se többet. 

"Ti Urnak és Mesternek neveztek, ez igaz, mert 
valóban az vagyokl" 

.Ne hívassátok magatokat Rabbinak. Csak egy Rabbi 
van, kit az Atya küldött." 

* 
Az apostol kövesse a Mestert. Hogy szilárdsága. 

szelíden átható határozottsága hódító legyen, az énnek 
teljesen el kell tűnnie. Nem az a fontos, hogy ki 
beszél, hanem, hogy mit mond. 

BEFAGYOTTAtt 

Egy halászhajó a jéghegyek közé szorult. Szén
készlete gyorsan elfogyott. A csavarok, kerekek B

nagy hidegben felmondták a szolgálatot. S a jég
táblák sodorták a biztos megsemmisülés felé ... 
Hiába állt a parton a világítótorony, hiába villant 
feléje a biztos utat mutató fényjelzés, már nem 
segíthetett rajta semmit . .. Csak jelzést adhattak~ 
S. O. S.I 

A halhatatlan emberi lelkek közt is megtörtén
hetíkilyesmi. A világi életforgatagában könnyen bele
sodródhatnak halálthozó örvényekbe. S ha nincs 
erejük fagyasztó hatásuknak ellenállni . . . lelkük 
megdermed, befagy . . . 

Mint világítótornyok merednek feléjük a ház
tetők felett a templomtornyok. De már nem találják 
meg az odavezető utat. 

Az utolsó lehetőség számukra a vészkiáltás ~ 
"S. O. S.I" "Mentsétek meg l.lkeinketl" 

... Szénnel megrakódott jégtörők szabaddá 
tették a járatot, és gőzzel átfűtve acsavarokat, ki
mentett ék a végveszélyből a halászhajót ..• 

A mi, lelket dermesztö világunkban is ilyen. 
jégtörőkre van szükség: katolikus férfiakra, asszo
nyokra 

Akik a gyakori szentáldozástól kegyelemmel 
teltek. Akik Krisztustól erőt nyerve rettenthetetlen 
bátorsággal, önfeláldozással mennek az elveszettek 
elkeresésére. Hogy szívük melegével életrekeltsék. 

visszahozzák őket az Egyházhoz, Krisztushoz [ ..• 
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KRISZTUS V ALÓSÁG-PROBLÉMÁ1A. 

Nagy temető a világtörténelem, számtalan sír
kővel. Itt porlad Bismarck, a vaskancellár, itt pihen 
a francia forradalom, élt 18 évet. Itt van elföldelve 
XIV. lajos, a napkirály, amott van eltemetve a 
renaissance, itt meg a keresztes háborúk. Nagyon 
messze megtaláljuk Nagy Károly sírját is, még mesz
szebb Néróét, Heródesét. Mindannyian pihennek. 

Csak Krisztus nem pihen ma sem. Immár kétezer 
év óta mindent megkíséreltek letagadni róla: isten
ségét, csodáit, jövendöléseit, jószándékát, küldetési 
öntudatát, egyet azonban mindíg el kellett ismerniök: 
hogy mindent átölelő hatásaiban ma is itt van közöt
tünk, ma sem pihen. Sőt, ez a hatás oly emberi mér
téken felüli, oly egyetemleges és annyira intenzív, 
hogy önkénytelenül problémává nő Krisztus idő feletti 
valóságának, reális létének kérdése. Kétezer év óta 
alakítja a világtörténelmet. Nomád, vad népeket 
szelídít meg, egéSL gondolatvilágukat gyökeresen át
alakítja, kultúrát ad nekik s ekkor minden tehetség, 
minden tudomány, minden művészet, minden szel
lemi élet az O kolostoraiból árad szét, az O nevével 
jegyezve s Hozzá is tér vissza. Keletre keresztes 
hadakat küld. A legpokolibb támadósok alatt is ki
tart, hogy ismét diadalmasan erőre kapjon. 

Tagadhatatlan, hogy itt egészen rendkívüli jelen
séggel állunk szemben. Akadt egy Valaki a világ
történelem folyamán, aki isteni tekintetét belefúrvG az 
eljövendő évezredekbe s látva ott az O petrájára 
épített egyházát s látvo azt a rohamozó vakondok
hadat is, amely aláfúrni szeretne annak a sziklának, 
biztatásul csak ennyit mondott: )me én veletek 
vagyok mindennap a világ végezetéig" (Mt. 28, 20). 
Nem egy emberöltőig, a világ végéig I Veletek 
vagyok I Nem voltam vagy leszek, hanem vagyok I 
Krisztus van. Ma is élő realitás, ma is terveit végre
hajtó világszervező. A történelemben mindenki csak 
volt, egyedül Krisztus, aki van. Itt is itt van a mi szá
zadunkban. Reálisan itt van, működő szervezeteiben 
itt van és a keresztes háborúk idején is azt mondot
ták, hogy itt van és ezer év mulva is azt mondják 
majd, hogy itt van I Mert "én vagyok az olfa és az 
omega, a kezdet és a vég, aki van, aki volt és aki 
eljövendő, a Mindenható". (Jel. 1, 8.) 

Valahogy ebben találhotjuk fel az egyház dina
mikus erejét: Krisztus lenyűgöző, örök realitásában. 
Aki ezt átértette és ál érezte, az bele tud majd kap
csolódni a Corpus Christi Mysticum, az egyház lük
tető életébe. Evidencia-élményt szerezni erről az 
.,itt van"-ról egyenlő a kereszténység végső titkába 
bepillantani. "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma 
és mindörökké" (Zsid. 13, 8.). Aszkézis, amely erre 
a valóság-belátásra épül fel, szinte magával ragad. 
Oriási indító erő van abban, ha úgy igazán és vég-
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érvényesen beláttuk Krisztus együtt létezését minden 
idővel s főleg ha ezt a rideg értelmi elemzéseken 
túl valahogy intenzíven láttuk be. 

Krisztus az egyetlen, aki művével együtt reálisan 
tovább él s győzelemre vezeti azt. Igy csak egy élő 
valaki tud működni I "Erre a kősziklára fogom építeni 
egyházamat és a pokol kapui nem vesznek rajta erőt" 
(Mt. 16, 18). ts ez a szikla ma is áll. Kiépült rajta az 
egész nagy szervezet. "ts jönni fognak napkeletről 
és napnyugatról és északról és délről és letelepednek 
az lsten országában" (luk. 13, 29). ts megjöttek a 
négy világtájról és letelepedtek az lsten országában. 
Ez volt Krisztus terve: a világ végéig. ts megindult 
a támadás a nevetségesen kicsiny, rabszolgák
ból összetákolt gyülekezet ellen, megindult gúnnyal, 
megvetéssel, üldözéssel, erőszakkal, vérrel és cirku
szokkai és oroszlánokkal és gladiátorokkal és egy 
világbirodalom minden apparátusával. ts a világ
birodalom összedőlt minden apparátusával. ts ekkor 
ezek a kicsiny féregemberek előnyüzsögtek a kata
kombákból és a világ meghódítására indultak, ön
tudatosan, bátran, a biztosra menve I Mert "én veletek 
vagyok mindennap a világ végezetéig". 

ts az erőszak támadásai folytatódtak, hogy rneg
cáfolják annak a galilei nek jövendöléseit. Egy Julián 
Apostata véres háborút indít ellene, hogya végén 
csatában elbukva s kiömlő vérét az ég felé hintve 
bevallhassa: "Tandem vicisti Galileae: Végre győztél 
galilei. Pedig, ha tudta volna, hogy ez a "végre 
győztél" nem utolsó győzelme volt annak a galilei
nek, mert győzött az a német·római császárok felett 
is, győzött a babiloni fogság után is, győzött II. József 
felett is, győzött Napoleon felett is, győzött Victor 
Emmánuel felett is, győzött mindenki fölött, mert ezek 
mind elenyésztek, mint a füst, de áll az egyház, él a 
Krisztus. "tn veletek vagyok mindennap a világ vé
gezetéig." Ha Napoleon, vagy bárki más mondotta 
volna ugyanezt híveinek, ma mindenki bolondnak 
tartaná, de mert Krisztus mondotta, valami szent bor
zongás fog el bennünket, mert tudjuk, hogy akkor ez 
így is van. tn veletek vagyok I 

Krisztusnak és egyházának azonban nemcsak az 
erőszak támadásait kellett elviselnie, feltámadt ellene 
az emberiségnek sok kiváló lángelméje is. Nem 
hiába nevezi Szent Pál Krisztust és egyházál is 
a bOlrány kövének, amelybe belebot!anak a zsidók, 
a pogányok és a hitetlenek, mert valóban a hitetlen 
tudomány minden zsenije és minden csepuragola 
belebotiott az egyházba és tanításába. Az embert 
lsten teremtette I S íme csak úgy bújnak elő az ős· 
nemzés, a majomi származás, a zárt okság elvének 
"tudósai". Az akarat szabad I S máris tudományos 
tógában ott csoszog a kivénült determinizmus s sze· 
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retne cáfolni. A halál után új élet jön! S íme meg
jelennek a materialisták, empíristák s makog nak 
valamit a diadalmasan tovább menetelő egyház 
után. Minden ember testvérem! s íme, jönnek a 
Nietzschék, akik undarral néznek a tömegre, jön
nek az utilitaristák, rebach után szaglászva. S így 
vehetnők sarra Krisztus és egyháza összes állí
tásait mindegyikkel szemben felsorakoztatva egy 
sereg -izmust. S ez mind cáfol, mind bizonyít, mind 
érvel az egyház ellen s az egyház nevet rajtuk, ki
várja, míg saját belső férgeik falják fel őket. Ezek 
izzadva keresnek valami támpontot állításuk bizo
nyítására s mégis elbuknak. Az egyház ellenben két
ezer év előtt, mikor még egy tudása, még rendszere 
sem volt, még irodalma sem, mikor még csak néhány 
halászmester volt, már minden állítását végérvényesen 
leszögezte, elvágva maga mögött a visszavonulás utját 
is, hiszen tévedhetetlennek hirdette önmagát. S még
is nyugodtan néz minden új támadás elé, mert töké
letesen igaza van. S ezt az igazságot viszi végig 
diadalmasan az egész világtörténelmen, maga mögött 
hagyva az összes béna, sánta, vak, halott vagy hal
doklá hitetlen rendszereket. 

Honnan lehetséges az egyházban ez a tökéletes 
fölény és biztonság? Ki van vele, ki vezeti, ki segíti? 
A személyes Krisztus! "tn veletek vagyok mindennap 
a világ végezetéig." Ez a titok nyitja, Krisztus van 
velünk, O védekezik, Ot nem tudják eltaposni, agyon
cáfolni. Ne tévesszük össze: itt nem beszélhetünk 
külön Krisztus és külön az egyház diadaláról, a kettő 
egybeesik, sőt valódi egység is, mint Szent Pál írja: 
"Megtette Ot lsten mindenekfölött egyháza fejévé, 
mely neki teste és teljessége" (Ef. 1, 221. Teste és 
teljessége az egyház. Ezért, bár mindíg halottna'< hir
dették az egyházat, mégis mindíg él, mindíg elörege
dését várták, mégis mindíg ifjú marad, mindíg hazug
nak mondották, mégis mindíg neki lett igaza, milldíg 
bomlását jövendölték, mégis ő a legnagyobb egység, 
mert Krisztus nem a történelemé, mert Krisztus az 
egyetlen, aki személyesen végigvándorol a világtörté
nelem országút jón, betérve minden századba és korba, 
betérve a XX. századba is. O az egyetlen, aki 
"ugyanaz ma és holnap és mindörökké" IJel. 13, 81. 

Krisztus azonban nemcsak a nagy történelmi vo
natkozásokban él és működik, szava van neki az egye
sekhez is. Már az egyház alapításánál meglátszott 
rajta, hogy személyesen köztünk akar maradni. Ott 
okar majd lenni minden szentmisénél, minden beteg
nél személyesen, amikor a pap elmegy az utolsó 
útrovalóval, minden dómban és kápolnában, ott a 
misszionárius keblén személyesen, ott a nagyvérosi 
illatos déli miséken is, bár kétségtelenül nem egyszer 
belső útálattal, de ott akar lenni a haldokló leprás 
Jézus nevét suttogó ajkán is személyesen. Ott akar 
lenni a körmenetek hozsannás, lelkes felvonulásc.iban 
is, az óceánjárók fedél,zetén is személyesen. Ez a 
személyes jelenléte sikereinek titka. ts az egyesekkel 
is összeköttetést akar fenntartani. Minden szentéldo
zásnál hozzájuk tér be személyesen. Itt csúcsosodik 
ki Krisztus valóság-problémájának egész ereje, hiszen 
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mi magát Krisztust személyesen vehetjük magunkhoz! 
Azt a Krisztust, akit T arsitius vitt végig lopva Róma 
utcáin, azt a Krisztust, akit Szent Imre vett magához 
szentáldozásaiban, akit ma is százezer és százezer 
tabernákulumban őriznek s aki veretlenül fog szemé
lyesen tovább vonulni az eljövendő századokba, mert 
"tn veletek vagyok mindennap a világ végezetéig!" 
Missziós csapatait ma is rohamra vezeti a sötét 
pogányság ellen Alaszkában és Kínában, Tűzföldön 
és Berlinben, Mexikában és Magnitogoroskban. 
Kémei ott vannak Tibetben és leningradban, elő
őrsei a pápuák és patagonok között, vértanúi az öt 
világrészen és harcosai mindenütt ezen a földön. 

Rotációs gépei Neki dolgoznak, a szemináriu
mokban számára nevelnek, a kórházakban az O 
nevéért ápolnak, a koldusoknak az O nevében ad
nak, harangokat az O dicsőségére öntenek, orgoná
kat az O tiszteletére építenek, az útszélen keresz
teket neki állítanak. Könyvpiaca van Párizsban és 
Pekingben, Chicagóban és Bagdadban. Valósággal 
elárasztja az egész földet. Iskolákat tart fenn, ujsá
gokat ad ki, kiállításokat rendez, és mindennap reg
gel, délben, este harangzúgásával felveri a falvak 
csendjét, a városok zűrzavarát, hogy legalább egy 
keresztvetéssel emlékezzenek reá az emberek. Való
sággal megszállva tartja a földet. ts mindezt teszi 
kétezer év óta s mikor ezt a mi összefércelt korun
kat majd csak mint rég elmult történelmet emlegetik, 
Krisztus számára akkor is lesznek rotációs gépek és 
szemináriumok, harangok és kórházak, orgonák és 
útszéli keresztek s O akkor is ott lesz majd minden 
szentmisénél, minden templomban, minden körmeneten 
személyesen. Szinte érezzük, hogy Krisztus mily döbbe
netes, nagy, élő valóság ma is. Valósággal ránk nehe
zedik jelenléte. Itt van köztünk. Csaknem a kezünkkel 
tapinthat juk, körülzárjuk a tabernákulum márvány
falával vagy szúrágta deszkáival. "tn veletek vagyok 
mindennap a világ végezetéig." 

Igy szövi át egészen egyéni életünket is Krisztus, 
a volóságos Krisztus. Ez a kereszténység nagy titka. 
Ez a mi erőnk. 

Krisztus kereszthalála Óla elindult az új emberek 
menetelése a világtörténelmen keresztül, az igazak, 
a helyes úton járók menetelése. Mi csak azt látjuk, 
hogy itt folyton növekvő tömeg hömpölyög mindíg 
tovább és tovább évszázadról évszázad ra s élén 
egy Istenember jár, Jézus Krisztus, O maga szemé
lyesen. Ezt a diadalmasan menetelő és mindíg nö
vekvő tömeget minden században és korban kósza 
szabadcsapatok és ványadt emberek akarták kikez
deni. Egyesek el is hullottak általuk, de az egész, 
maga az egyház, menetel tovább, élén Krisztussal 
s az útszélen század ról-századra hátra hagyva az 
ellene dühösen vitatkozókat, hátrahagyva, hogy 
jelezzék útját, mint a sivatagban a fehérlő csontok 
a karaván útját. Ez az egyház diadaimos vonulása 
a végső kifejlés felé, Istennek helyreállított országa 
felé. Mind ez azonban semmi volna, ha a valóságos 
Krisztus, a személyes Krisztus nem haladna az élen. 



Utunk 

PENTATLON ÉS LELKIÉLET. 
IRU: SCHMIEDT BÉLA DR. 

KEZEM. 
F ektess magad elé az asztalodra egy kis puha 

párnát s aztán helyezd arra pihenőre két nyugtalan 
kezedet. Mentsd fel őket 10 percre a szolgálattétel 
alól, hiszen eleget dolgoznak, jöjjenek most szemed 
elé egy rendkívüli, külön kihallgatásra. De aztán 
komoly légy a rapport alatt, mert két kezed ügye, 
életed két legnagyobb bízalmasának az ügye, Egyik 
kezed a te politikai államtítkárod, mig másik kezed 
admínisztratív államtítkárod, Ha ez a két kéz tísztes
ségesen sáfárkodik, akkor üdvőzítenek és boldogíta
nak, ellenkező esetben kárhozatba rántanak, Mi sem 
fontosabb tehát ezek után, mint az, hogy rendeljük 
őket gyakran szemünk elé és vizsgáljuk meg, mí 
rakódik le tenyerÜDk "memento-vonalaiba", 

Milyen az első hatás, amit két kezed reád 
gyakorol? Talán a jól-ápoltság érzete tőltí el a lelke
det? Oh, meg ne tévesszen a manikür~művészetl 
Régen is úgy volt, mint ma: a modern Ezsau is a 
kezével akarja tőrbecsalni embertársát. A világ 
azonban nem hagyja kétszer becsapatni magát. Ma 
már minden elemista gyermek tudja, hogy a leg
huncutabb kém: a kéz. Azok a ragyogóan ápolt kezek 
nem egy esetben egy álnok, hamis embert ajánlgat
nak. S nagyon félős, hogy ahol nagyon ápoltak az 
ujjak és kőrmők, ott el van hanyagolva a lélek 
világa. Okos ember nem épít tehát sem barátságot, 
sem házasságot a kezek ápoltságára, mert a manikü
rőző szalon ok körömfestékéről elmondhatj uk a kőltő 
szavát: "ápol és eltakar", 

Az erényt, vagy a bűnt szolgálja-e a kezed? 
Nem vagy-e te is az élet egyik hamís kártY!ljátékosa? 
Mit mondasz: hogy nem is kártyázol? Ugy látom, 
nem értettél meg! Láthatod, hogy nemcsak tők-áSllzal 
és makk-hetesekkel lehet kártyázni, hanem azzal a 
hivatali számlával is, amit mint hivatalfőnök ellen
jegyzei és felülvizsgálsz. Rendet tart-e a kezed a 
hivatalodban ? Vagy a "kéz kezet mos" elve alapján 
osztozkodol te is a vámon? Vigyázz a kezed mocsok
talanságára I Ma úgyis gyanús már úgyszólván min
den kéz, amely íróasztal on, vagy bársonyszéken pihen. 
A te kezed mílyen? Nézz mélyen azokba a memento
vonalakba s ha ráakadsz abban holmí gyanús arany
porra, seperd ki azt onnan . . . 

Nézd meg jól a kezedet: síma és szelíd, mint egy 
finom ruhakefe? Avagy kapanyéllel vered a taktust az 
élethez? A szentek az emberi kéz legnagyobb művé· 
szei, Mig mások verekednek, addig ők megőlelik az 
embert. Míg mások fenyegetőznek, addig ők áldást 
emlegetnek. A szóhoz általában a kéz adja a legszebb 
harmóniumkíséretet. Mondanivalónkat a kezünk 
szokta illusztrálni. Ne legyints tehát sohasem sértően. 
Ellenkezőleg I Legyen mínden mondatodhoz egy 
simogatásod, egy elismerő vállveregetés ed és egy-egy 
meleg taps od ... Ez esetben áldani fogják a kezedet. 

Szorongatsz-e "ölebel"? Mert bízony kedvence
ket meleogetní bűnl S az a legszomorúbb, hogy az 
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ilyen fiahordó kenguruk nem akarják elhinni, hogy 
a szimpátía egyik-másik változata és kiadása nem 
más, mint játék a "tűzzel". Oh, ilyenkor de sok 
bajt csinál a simogató kéz! A rendetlen szere
tet ilyen becéző kézmozdulatai nem egyszer nagyobb 
kárt csinálnak, mínt a verekedő kezek. Mert a vere
kedő kéz csontot tőr, de a szimpátía perzselő símoga
tása a belső I~lki várkastélyban tőri be az ablak
táblákat , . , Es a legnagyobb baj az, hogy nincsen a 
föld hátán olyan ablakostót, aki be tudná üvegezni 
a lélek belső várkastélyán azokat az ablaktáblákat. 
amelyeket összezúzott valamíkor a parázna szív 
érzéki kézmozdulata. 

Nem vétkezel-e kezeddel ölelés által? Nem 
szorongatsz-e magadhoz egy házbálványt ? Ezek a 
títokzatos oltárképek túlságosan sok tömjént meg
emésztenek. Olyannyira sokat, hogy nem jut többé 
a hódolatból Istennek és nem jut a felebarátí szeretet
ből az embereknek. Pedig fülünkben cseng a krisztusi 
figyelmeztetés: adjátok meg a császárnak, ami a 
császáré és Istennek, ami az Istené. Dobjuk ki 
magunkból a rendetlen szeretet "házi istenkéjét" • 
mert egy ilyen hüvelykujjnyi házi-isten olyan szer
telen tránszba ejt minket, hogyakötelességteljesítés. 
nagy ágyúja sem ébreszt fel munkára bennünket. 

Pedig Isten az emberi kezet munkára terem
tette. S boldog lehet, akitől az élet nem tagadja meg 
a volánt, vagy a kapanyelet. Boldog lehet, aki reggel 
nyolckor munkába állhat, mert "a munka - írja 
Auer István - istenáldás I A munka kegyelem. 
Hiszek az ősi hitben: ha dolgozom, az Isten együtt 
munkál velem. A munka a jövendő, A munka diadal. 
Dolgozni ,a családért, dolgozni a hazáért: hős férfi
viadaI", Es most kérdezd meg - Testvérem - ki
hallgatásra citált két kezedtől, dolgozik-e szépen és. 
lelkesen? Szereted-e a munkát? Himnuszt játszanak-e
ujjaid a munka orgonáján nap-nap mellett, avagy 
pedig a naplopás játékasztalán játszol másokkal -
négykezest ? ... 

Össze kulcsolod-e naponta imára a kezedet l' 
Avagy talán szégyelsz "ellágyulni"? Ne szégyeld 
magad! Az imádkozás nem asszonyi ellágyulás, hanem· 
férfias hódolat Az előtt, aki a napot, holdat s csillago
kat gyémánlsíneken kormányozza. Csak imádkozz 
bátran és hitvallóan, mert imára kulcsolt kézzel kell 
jóvátennünk bÜDeinket. S ha családapa, vagy hivatal
főnök vagy. add ki gyakran a jelszót: "Imához!" Az 
im~dkozó hivatalnok ugyanis mindig jobb munkaerő,. 
mínt a dorbézoló bárlovag. 

És most vége a rapportnak I Két kezünket ismét 
munkára lendíthet jük. Az egész kihallgatásból annyi 
hasznunk míndenes~tre van, hogy világosan látjuk 
kezeink munkáját. Es bizony szomorúan kell meg
állapítanunk, hogy az évek növekvő számával kezeink 
a bűnözés csápjaivá válnak. Pedig milyen szépen 
imádkoztunk valamíkor gyermekkorunkban. Dehát a 
világ közbeszól! S a világ gondoskodik arról, hogy 
életünk futó,szőnyegét a bünözés fekete fonalaival 
tarkitsuk. Es a legszomorúbb az, hogy nem akad 
senki, aki néha kezünkre verne .,. pedig de jó 
lenne, ha néha arcunkba vágná valaki az evangéliumi 
mementót: jobb két kezünket akár tőbőllemetszeni .. 
semmint két kézzel majd - elkárhozni. 
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ÉLET - ÉS LÉLEKSTILUSOK. 

V. Problémáskodó lelkület. 

Hogy senki félre ne értsen, mindjárt most az 
elején kijelentem, hogy itt nem azokról lesz szó, 
akik kénytelenek átélni a lelkiéletnek komoly prob
lémáktól terhes, kísérteties éjtszakáit. Ez mindegyi
künkkel megtörlénhetik, mert a lélek aranyát a 
szenvedések tüzében tisztító Isten ránk bocsáthatja, 
ezt a léleknevelő és erősítő sötétséget. És ha való
ban ránk borul a gyötrő problémák olajfákhegyi 
éjtszakája, csak egyet tegyünk: Térdeljünk le aláza
tosan és imádkozzunk: Uram, Te a problémák meg
-oldása vagy. Világosítsd meg, nyugtasd meg lelke
met - oldd meg az én nehéz problémáirnat. 

A problémáskodók egészen más csoportba 
tartoznak. 

Ennek a lélektípusnak a képviselői - merész 
szóval élve - valóságos szadisták a problémák 
terén. Ha az élet - (vagy a lelkiélet) - valamilyen 
nehézség elé állítja, élvezi a probléma okozta ingert. 
Ha pedig az élet nem szervírozna neki elég nehéz
séget, fontoskodón maga keres és támaszt magának 
problémákat, mert egyrészt azt gondolja, hogy így 
n!lgyobbnak, lelkileg kultúráltabbnak látszik í 
(Es ebből magyarázható, hogy mélységesen lesajnálja 
azokat a szerinte lelki inferioritásban szenvedő 
boldogokat, akiknek nincsen problémája) í másrészt 
pedig azért teremt magának nehézségeket a lelki
élet terén, mert neki folyton szüksége van az új 
probléma okozta új ingerre. 

Lelki kultúráltságának túlértékelésétől és föl
tünni-vágyásából származik az a hiúsága, me ly arra 
kényszeríti, hogy szenteskedőn fűnek-fának elmondja 
a problémáit. Isten legyen irgalmas annak a gyóntató
nak, akinek a gyóntatószékébe betéved az ilyen 
lelkületű ember a maga probléma-rakományával -
de azoknak a gyónóknak is, akiknek addig kell 
várniok a gyónásra, míg ez teljesen kiüríti lelkének 
probléma-zsákját! 

Természetes azonban, hogy sem a problémái
nak megoldására kiszemelt áldozati pap, sem pedig 
mások, akiket elismerést és bámulást váró bizalmá
val megajándékoz, nem fogják megoldani problémáit. 
Mert az ilyen lélektípusú ember féltékenye n vigyáz 
arra, hogy lehetőleg ne olyan előtt !árja fel a lelkét, 
aki meg is tudná oldani a nehézségeit. Sőt egyenesen 
keresi az olyanokat (papokat és civileket), akiket 
zavarba hozhat. 

De ne csodálkozzunk ezen, hiszen lelki adott
sága miatt szüksége van erre is. Mert, ha meg
figyeljük őket, azonnal észrevehetjük, hogy ezek 
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nagyon gyenge lábon állnak hit dolgában és ezért 
vannak tele hitbeli problémáhkal. Hiányzik belőlük 
a gyermeki lelkületnek alázatos, naív, kételkedni 
nem tudó hite és ezért fennakad nak mindenütt, 
ahol a "józan, paraszti ész" felmondja a szolgálatot. 
Ezért aztán a hittitkoknak elég nagy száma botrány
kővé lesz előtte, vagy legalább is új nehézség 
forrássá, melyből narkotizáló italt iszik nyugtalan
kodó lelkiismeretének elaltatására. 

Az ilyen embernek mindennapi imádságának 
ennek kellene lenni: Domine adiuva incredulitatem 
meam (Uram, segíts az én hitetlenségemen i), de e 
helyett problémáinak mindennapos kiteregetésével 
akarja megnyugtatni önmagát. Csak arra vigyáz 
ebben is, hogy lehetőleg ílletékteleneknek, vagyis 
olyanoknak. tárj a fel nehézségeit, akik nem tudnak 
rá felelni. Es ha ez sikerült neki, akkor ujjong 
magában, mert önmaga és gyenge hite igazolását 
látja a megkérdezett hebegő bizonytalanságában. 
Azzal persze nem törődik, hogy ezzel felzaklat ja és 
megzavarja mások nyugodt hitét és lelkiéletét. Sőt 
gonoszul örül és élvezi azt, hogy nyugtalanságot 
varázsolhatott mások nyugodt lelki békéjének a 
helyébe. 

Az isteni gondviselés is nagy probléma az 
ilyen lélektípusúnak. Zúgolódni talán senki sem tud 
úgy ellene, mint ez. Csakhogy az ő nehézségei ezen 
a téren nem azok szoktak lenni, amik talán mások
nak is nehéz perceket okoznak (a háború í a rossz í 
az egyenlőtlen embersorsok stb.). A Gondviseléssel 
szemben való problémái szűk, egyéni körben mozog
nak és rendesen abból támadnak, hogy az Istent 
nem foglalhatja le kizárólagosan magának abból a 
célból, hogy az ő kénye-kedvének és vágyainak 
szolgálatára legyen. Azt persze hiába próbálná meg
magyarázni neki valaki, hogy ezen problémái mögött 
igen sokszor egy csomó emberies önzés, ki nem 
elégített ambíciók és a nem is mindíg jogos "nagy 
élet" vágya bújik meg. Vagy ki tudná elhitetni 
vele, hogy az isteni gondviselés őt még dédelgeti 
azokkal szemben, akiknek talán több okuk volna 
zúgolódni, mint neki. Ezt azonban nem látja be, 
mert ehhez alázatosság és egy kis felebaráti szere
tet kellene. De ez nincs neki. Ebben igazán szegény. 
.. De szegény a lelkiélete egész területén is. 
Oröme nem sok van, mert ezek a maga gyártotta 
problémák elrabolnak tőle minden igaz örömet. 
Nem tud igazán és szívből imádkozni. A szent
áldozás kegyelemdús pillanatai is csak újabb 
problémaforrás számára. A gyónás sem léleküdítö 
az ilyennek, mert a szíve tele van kislelkűséggel, 
bizalmatlansággal, ideges félelemmel az Isten iránt. 
A lelki béke boldogságát nem ismeri, mert a 
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problémáival való háborúskodás kiirtja a békét a 
szívéből. Es nem veszi észre, hogy közben igen 
veszélyes ternletre jutott. Az önmaga támasztotta 
hitbeli problémák, amiket talán önmaga és mások 
szórakoztatására talált ki, egyszercsak óriásokká és 
komolyakká nőnek - és elveszti a hitét. Az önzés
szülte és táplálta nehézségek a Gondviselés ellen 
egyszercsak elborítják a lelkét - és elveszti Isten
ben való bizaImát. Azok a problémák pedig, melye
ket a kislelküsége, bizalmatlansága é~ félelme táp
liiIt, - elrabolják tőle a sz~retetet ... Es akkor? I ... 
Es akkor élőkké válnak a sokszor falra festett 
problémák . . . és akkor? I ... 

De ha nem is jut el eddig, mégis tragikuma 
ennek a lélektípusnak az, hogy sohasem tud meg
nyugodni. Mégpedig azért nem, mert makacs és 
nem engedi megoldani a problémáit, mert, mindíg 
szüksége van a probléma-okozta ingerre. Erdekes 
megfigyelni: -Mindíg, még társaságban is ezeken 
jár az esze. Es boldog, ha olyanokra talál, akik 
előtt kibeszélheti magát. Azzal persze nem törő
dik, hogyagyonbeszéli azokat, akik voltak olyan 
udvariasak, vagy inkább olyan bátrak, hogy meg
hallgatták az első nehézségét. A probléma-lavina 
elindult és - jaj annak, aki elébe mert állni. 

De még boldogabb, ha hasonló lelkületüek
kel hozza össze a sors. Ilyenkor olyan, mint a 
szivacs. Valósággal szívja magába az ott hallott és 
előtte eddig talán ismeretlen, vagy újszerüen be
állított problémákat. Boldogan elraktározza őket 
magában. Megteheti ezt könnyen, mert az ilyen 
dolgokban ,bámulatosan kifinomult emlékezőtehet
sége van. Es mikor már teleszívta magát, boldo
gan rohan azok közé, akikre rázuhatagozhatja 
probléma-szivacsának tartaImát. 

Ugyanez az izguló és önmagát izgatni akaró 
nyugtalanság viszi arra is, hogy bújja a lexikono
kat és könyveket és - mint a szenvedélyes kinc,s
kereső - kibányássza belőlük a nehézségeket. Es 
ha sikerült belőlük felszippantania valami újabb 
problémát, először ínyenckedve elrágódik rajta ő 
maga, aztán kiszemeli magának azokat a szerencsét
len áldozatokat, akiket tönkrebeszélhet újonnan 
felfedezett problémáival. 

(Ebből a kutatásvágyból magyarázható az is, 
hogy ha elfogy a pénze az újabb könyvek vásár
lására, akkor szenvedélyes könyv-kölcsönkérő lesz, 
de arra már elég felületes és könnyelmű, hogy el
felejtse visszaadni a kölcsönkért könyvet. Az pedig 
aki szintén volt olyan könnyelmű, hogy odakölcsö
nözte neki a könyvét, nyugodtan keresztet vethet 
könyvére, vagy - esetleg önmagának kell kihalász
nia kölcsönadott könyvét a másoktól is kőlcsön
kért és hasonló sorsra jutott könyvek lomtárábóJ.) 

A problémáskodó lelkület még nem tett sen
kit boldoggá, és erre lelkiéletet alapítani nem lehet, 
mert ez a lélekstílus nem Krisztus léleknevelő 
stílusa. 

5. szám. 1936. 

E: is 'kell a teljes fjadi
tels:erelésfje:. 

s.t. Bellarmino Róbert egyházdoktor után, 
Ugrln Sdndor S. J. 

Szent Pál apostol teljes fegyverzete t ír eli): 
Krisztus katonájának, a keresztény embernek. 

Sísak, pajzs, vért melJett nagy fontosságot 
tulajdonít a sarunak is. Es helyesen. Mert bár 
saját otthonunkban vagy pázsitos réten nélkülözheti): 
a saru, de nem így a hosszú vándor-úton. Föleg nem 
a hadakozás idején. Már pedíg a keresztény ember 
élete harctér. Hegyeken, szíklákon, köveken, tűzön
vízen, sáron kell sértetlenül áthaladnunk. Ide fel
tétlen szükség van sarura. 

Majd csak akkor vethetjük le nyugodtan ezt 
a felszerelésünket, ha földi életünk vándorút ja véget 
ért. Ha az égi, örök hazába megérkeztünk. Ott ugyanis 
nem kell többé műveletlen, dudvás, rögös, kavicsos, 
sziklás helyeken keresztül ösvényt taposni magunk
nak ... Ott már pihenhetünk. Leülhetünk, vagy, ha 
tetszik, liliomok és virágágyak közt sétálhatunk . . . 
Mintha enn~k elöképe lenne az a jelenet, amikor 
Mózes az Ur közelében ezt a felszólítást hallja: 
"Oldd le lábad saruját, mert a hely, amelyen állasz, 
szent föld." (Ap. cs. 7, 33,) 

Ámde, amíg itt a földön ennyi ellenséggel állunk 
szemben, ily küzdelmes, sziklás harctereket kell 
"felderítenünk", ahol vadállatok, mérges növények 
és mérges kigyók között vezet el utunk; ahol itt is, 
ott is, felbukkannak a botrány, a félelem, a fájdalom 
tövisei: semmire sincs nagyobb szükség, mint jó pár 
sarura. Csak az a kérdés, ki, és hogyan készítse el? 

E z t a pár s a r u t mi készíthetjük el önmagunk
nak, éspedig elődeink, felebarátaink példáj ából. 

1. Amint a közönséges lábbelit nem papirból. 
hanem kimúlt állatok bőréből készitik, ugyanúgy a 
lélek saruja is letűnt, lezajlott példás események 
emlékéből, felidézéséből állítható elő. Lelkiéletünk 
minden megnyilvánulását, minden érzelm ünket a 
rég- és közelmult példáira való visszaemlékezéssel 
kell befödnünk. 

A példáknak háromféle nagy hasznuk van. 
Első, hogy az értelmet megvilágosítják. Máso

dik, hogy az emlékezést erősítik. Harmadik, hogy 
megindítanak és cselekvésre tüzelik az akaratot. 

Ar. értelmet valóban megvilágositják, mert 
hiszen bizonyos értelemben vízvezetékek ezek, ame
lyek révén az ígazság kristálytiszta víze szinte a 
lelkünk mélyéig hatolhat. Pl. Olvassuk a Szentírás
ban: " ..• hanem aki megüti jobb orcádat, forditsd 
oda neki a másikat is." (Mt. 5, 39.) 

Mit jelent ez? Nézz,em a példát és megértem! 
Nézzem, mit tett ísteni Űdvözítőnk, mikor Kaifás 
előlt egyik aljas szolga arcul ütötte? Mit tett? Vaj
jon másik arcát nyujtotta? Dehogy! Hanem meg
szólalt: "Si male locutus sum, testímonium perhibe 
de malo: si autem bene, quid me caedís?" 

Ebből tehát megértjük, nem a valóságban kell 
odanyujtanunk másik arcunkat. Csak lelkületünkben 
legyünk készek erre. Azaz, oly önuralommal, oly 
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január 15. 

türelemmel tudjuk az arculcsapást elviselni, hogy ha 
nagyobb jó kívánn á, még másik arculcsapást is bát
ran elszenvednénk. Egyébként, amikor a szükség 
nem követeli, helytelen volna másik arcunkat oda
nyujtani s így az emberségéből kivetkőzött alakot 
új bÜD elkövetésére ingerelni. 

Tehát ígen bölcsen jegyezte fel Szent Izidor, 
hogy a Szentírás legkönnyebb magyarázója a szen
tek példája és a szentek élete. 

A példák azonkívül nagyban segítik az 
emlékezőtehetséget. Ezeket ugyanis sokkal szíveseb
ben, nagyobb érdeklődéssel h",llgalják az emberek, 
mint az elvont igazságokat. Epp ezért mélyebben 
vésődnek be az emlékezetbe, mint az egyszerű ki
jelentések, szavak. E kellő mellett azonban a példák 
legfőbb ereje abban rejlik, hogy azonnal hatnak az 
akaratra s, megindít ják azt. 

2. Altalában három dolog van, amivel az 
embereket meggyőzhet jük, megindíthatjuk. Ezek: 
írás, élőszó és példa. Kétségkivül legutolsó helyre 
az irott szó kerül., Ez ugyanis semmi más, csak szó, 
holt betühalmaz. Eppen ezért mondják a tapasztal
tak : Ha már sok jámbor könyvet olvastál és mégse 
indulsz meg, menj el a prédikációra. Hallgasd meg 
az élőszót, ez talán megindít. 

Valóban, bár sokat tehet az emberi szó és 
igen nagy eredményt lehet elérni, - az érzelmek 
felcsiholása terén, - retorikával ís, mégis hasonlít
hatatlanul eredményesebb a példák hatása. Mi más 
ugyanis a szó, mint szálló hang. Ki biztosít arról, 
hogya hallgató nem mellőzi? Ellenben a példák 
tettek. Tettek, amelyeket látni lehet, sőt szinte kéz
zel foghatók. Mellőzhetetlenek . . . Elevenek 

Innen van az, hogy gyakran sokkal inkább 
megragad bennünket a legegyszerü~b tőrténetecske, 
mint a legdíszesebb gondolatfűzés. Es jobban meg
indít a szentek élete, telle, - legyen az bár szerény 
formában előadva, - mint tettek nélkül a retorika 
minden érvével és díszével felékesített szónoki 
beszéd: prédikáció. 

3. A példáknak kétféle faja van. Némelyek 
megmutatják, mit cselekedtek, mit alkoltak a szerep
lők. Hatásuk igen nagy. Mások viszont azt tárják 
elénk, mit szenvedtek azok hősei. Hatás szempont
jából ez utóbbiakat illeti meg az elsőség. Innen van 
az, hogy sokakat megindítanak ugyan Jézus Krisztus 
isteni szavai, sokat meghódítanak az ő csodái és 
ragyogó teltei, amelyekről oly sokhelyütt számol be 
az Evangélíum; de semmi oly döntő hatással ,nincs 
reánk, mint az ő megváltó szenvedése. Erezte 
ezt a négerek nagy apostola, a jezsuita Kláver szent 
Péter és ezért tette ezt az elhatározást: éjjelenkint 
elvégzem a keresztutat. Ez az áhítat lett munka
bírásának kiapadhatatlan forrása. S Karthagéna 
apostolává tette ... A megszentelt szenvedés a leg
nagyobb formáló, alkotó erő. 
, Nemde, úgy látszott, hogy a kereszten függő 

Ur Jézus semmít se tesz? Pedil! soha annyit nem 
tett, mint éppen akkor. Megrendítette a Földet, kelté
hasította a sziklát, széttépte a templom kárpit ját, 
elhomályosította a Napot, megnyitotta az eget, életre 
hívott halottakat, és ami mindezeknél nagyobb: 
bűnbánatra indította a bűnösöket. Sokan éppen a 
Kereszten-függő láttára, mellüket verve hagyták el 
a K,álváriát .•. Végre is ekkor teljesült be, amit 
az Ur előre mondott: 

"Cum exaltatus fuerro a terra, omnia traham 
ad meipsum." (Ján. 12, 32.) " ... ha felemeltetem 
a földről, mindeneket magamhoz vonzok." 

Utunk 

4. A filozófusok hajdan nagyon sokat beszél
tek, tanítottak, de mivel keveset cselekedtek és jó
formán semmit sem szenvedtek, senkit se tudtak 
végleg meggyőzni, meghódítani. Ezek nem ismerték 
azt a retorikát, amelyet Jézus Krisztus tanitott e 
világon. Istenért szenvední: "MaIa pati et fortia 
agere." A rosszat nem viszonozni s bátran csele
kedni! 

Nézzük csak valamely modem filozófusnak 
eljárását. Pl. Schoppenhauer nagy kötetekbe n érvelt, 
tanította, 40gy a földi élet rossz s csak eldobásra 
érdemes. Es mégis, mikor tartózkodási helyén hírét 
vette, hogya pestis kiütött abban a városban, ő 
volt a legelső, aki sietve elutazott ... Vagy ott van 
a modern hindu "misztikus" Sadhl1 Sundar Singh.\ 
Nagyszerű igazságokat tolmácsol európai körút ja 
után. Megfigyelései alapján állítja, hogy a cimzetes 
keresztények nem elöbbrevalók a pogányoknál. Sőt. 
Mert "a pogányok bálványképeket imádnak, a névle
ges keresztények viszont önmagukat imádják. A 
bálványimádók - mint ő mondja - keresik az igaz
ságot, viszont az európaiak, akiket ő ismert, kere
sik a mulatságot és jólétet." Gondolatai lehetnek 
megkapók, értékesek, mégse lesz nagy hatása, mert 
hiányzik a legfontosabb: a megszentelt szenvedés. 
Ezt maga Sadhu is érzi, ezért próbált valamikép 
"negyvennapos bőjtölő" cimre szert tenni. A hír el 
is terjedt, de valót1anságát dr. Nugent világosan ki
mutatta. Ilyen filozófusok, új tan hírdetők nem is 
érhettek el nagy eredményt. 

Ellenben az apostolok, akiket az Úr Jézus 
maga tanított bölcseségre, bár keveset írtak és egy
szerűen besz~Htek, de sokat tettek és még többet 
szenvedtek. Es a hatás? Ezek amit akartak, el is 
érték. Rábeszélték az embereket, nem az élvezetek 
keresésére, mint Epikurus, hanem a szenvedések, 
fájdalmak, elviselésére, a kereszt-szeretetére ... 
Istenért. Es vajjon kiket győztek meg mindezekről? 
Lassan az egész világot: királyokat, császárokat, 
tirannusokat, népeket .•. 

Tehát valóban nagy hatása, nagy átalakító 
ereje van a példáknak. Lelki értelemb~n véve ebből 
kell önmagunknak sarut készíten ünk. Es pedig egy 
pári. A balt a romlott emberek elrettentő példájá
ból. A jobbat a jó emberek szent példájából. 

5. Asaruk kiszabásánál minta lehet ez is: 
P. Maumigny jezsuíta atya tsnárkodása idején 
szeretetszolgálatra készült. Nagy fáradsággal rend.be
hozta rendtársa kályháját, amig az távol volt. Ugy 
vélte, jól esik majd a meleg szoba kirándulásról 
hazatérő, átfázott és átázott rend-testvérének. A 
kiránduló diákok tanárukkal együtt fáradtan, lucsko
san érkeztek haza. Mindenki siet szobájába ... De 
ime, a fáradt tanár úr füsttel telítve találja szobáját. 
A jó P. Maumigny valami szabályozót elfelejtett 
megigazítani . . . A vége az lett, hogy rendtársa 
komolyan szemére veti: Ilyen meggondolatlan tr~fát 
máskor ne csináljon. P. Maumigny csak halll!at. ugy 
~élte jobb lesz, ha nem mentegeti magát azonnal. 
Es kihasználja az alkalmat a szeretet és alázatos
ság szép erényének gyakorlására, Istenért. Tudta, 
ez a két erény édestestvér, el nem választható, mert: 
"Alázatosság szeretet nélkül hideg, mint a hold 
világa; szeretet alázatosság nélkül üres, mint a 
szalma lángja." 

\ Müller Lajos S. J. Misztika 149. I. 
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Éljünk Islen sze.me 01011. 

Szent Ágoston irta: "KépzeLd, hogy 
egy darab szivacsot a tengerbe dob
nak. A tenger vize mindenünnen kö
rüLveszi azt, teLjesen beLéje hatoL s 
mindenütt ott van benne, meLLette és 
szinte végteLenüL nagyobb, mint a 
szivacs. Igy hatja át az lsten is az 
egész világot, de mégis végtelenü l 
nagyobb, mint az egész világ." 

Hát igen, lsten ott magaslik vaLa
mennyi világ föLött. Benne.. van ennek 
minden kis sejt jében az O nagy tel
jességével. Mindent átkarol. Multat, 
jeLent és jövőt. Eget és földet. Em
bereket és angyalokat. Kezdettőlfogva 
föléje hajoL az ezerarcú életnek. Vi
gylizza azt. S mig szemében a su
hanó idő örökkévalósággá tágul, 
pilla rezzenés nélkül nézi emberek, 
királyok, népek, kultúrák és világok 
h.alálmarsát az enyészet országút ján. 
Erthető tehát az a mélységes leboru
Lás, meLLyeL Dávid kiráLy az lsten 
mindenütt vaLó jeLenLétének gondola
táróL zsoltáros daLát Lantján igy verte 
ki: 

- "Hova menjek a te lelked elől 
és hova fussak szined eLőL? Ha föl
megyek az égbe, te ott vagy; ha le
s?áLLok a pokoLba, jelen vagy ... 
Es ha mondom: talán a sötétség eL
föd engemet, az éj világosság Lesz 
köröttem, mert a sötétség nem ho
máLy előtted." (/38. Zsolt. 7, 8. ll.) 

Ami aztán ebből következik, az 
nagyon is az ember eLevenébe vág. 
fla lsten szeme virraszt felettünk s 
O mindenütt jelen van, akkor én 
soha és sehoL egy pillanatig sem 
vagyok egyedüL. Még a föLd méh éig 
vájt bányák Lélekzetveszejtő világá
ban s a sztratoszférába feLszökött 
léggömb gondolájában is velem az 
lsten. Figyeli szivem dobogását. Sza
vaimnak tanúja. Gondolataimba bele
Lát. Cselekedeteim ben tetten ér. lsten 
közellétének ez a megérzése pedig 
arra szorít, hogy tartsam magam e 
kis vers figyelmeztetéséhez: "Lát az 
lsten, bárhol is légy; rosszat azért 
soha ne tégy!" 

* 
Memphis föLött az egyiptomi ég

ről lesiklott már a nap a lybiai siva
tagba. Tűnő pirját rávetette fáraó 
főeunuchjának, Putifárnak palotájá
ra. A syenei márványból faragott 

oszlopokon nyugvó csarnok szökő
kútjai keLLemesre hűsítették a nappali 
hőség nyomasztó, mozdulat/an lán
golását. Keletnek minden kényelmét 
nyujtotta e hely a palota gazdájá
nak. Itt haladt át józsef, a zsidó 
jákob fia, kiről a biblia azt mondja: 
"Alakra szép és tekintetre ékes vala. (( 
FtJudvarmesteri, felügyeltJi ellenőrző 
útját járta, mint naponta szokta. Az 
egyik oszlop mellett várat/an ul útját 
állta Put/pir asszonya, ki régóta 
szemet vetett reá. A csáhításnak sok
féle módjávaL előbb is próbálkozott 
már, defelkinálkozása mindig vissza
utasításra talált. Hát most ertJsza
kos akart lenni. Vérében a cédaság 
lávája hömpölygött. Parázna lázban 
reszkető kezével megragadta az ifjú
nak palástját s arcába Lihegte a 
perzseltJ szót: jöjj velemI 

józsef pedig mondá: Ime uram 
mindent kezembe adván, nem is tud
ja mije van házában és semmi sincs 
olyan, ami hatalmamban nem volna, 
vagy amit nekem át nem adott, ki
véve téged, ki felesége vagy. Hogy 
cselekedhetném tehát e gonoszságot 
és hogy vétkezhetném az én Istenem 
szefJle előtt! (Móz. l. 39. fej.) 

Es elfutott, palástját a megvetett 
asszony kezében hagyván. 

Egyiptomi józsef nem magától 
szólott. A mindent/átó lsten sugal
mazó erejéveL beszélt és életnézetet 
revelált. 

Ugyanez a gondolat Salamonnak, 
a zsidók bölcs királyának életokos
ságra tanító emlék mondatai között 
eképp olvashqtó: "Minden helyen 
szemlélik az Ur szemei a jókat és 
gonoszokat." (Példb. J5, 3.) 

Ide, ebbe a bibliás mondatba nyúl
nak le gyökerei a szép élet kifejltJ
désének. Ezért, aki az ilyen éLetnek 
hive, az méLységes tisztelette.l visel
tetik a mindenütt jelenlévtJ Ur iránt 
és megvalósitja az lsten jelenlétében 
vaLó élet gondolatát. 

EltJször is nem enged helyet venni 
szivében a vak, erotikus hevülések
nek. Vágyait béklyón tartja s ön
uralommal üLdözi a testi ösztön 
haramiáit. Megremeg, ha ezek lelke 
előtt felbukkannak. Szive patyolat, 
érzése folttalan. Mindig csak tiszta
ság van benne. Komolyság és fegye-
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5. szám. 1936. 

Irto: Plntér Jó:se t. 

lem. Csak az evangélium szerint 
való szívörömöket keresi és lsten sze
me alatt él. 

Aztán nem enged a pénz bűvöle
tének sem. Mert látja, hogy az élet
feladattá tett pénzhajsza és harácso
lás mint marja szét a lelket. Meg
dermedve nézi a kapzsiság mindenen 
átrobogó iramát, melyben a brutális 
önzés fölemelt ökle kegyetlenül csap 
le az embertárs arcába, szívére. Bol
dog, ha megvan a kis egyszerű 
lakása, szűk ebédje s kemény fek
helye. Megelégedett. lsten szeme alatt 
él. 

És végül nem nézi magát a saját 
istenének. Nem értékeli túl tehetsé
geit s nem kérkedik jócselekrdetei
vel. Senkit nem becsül le. Erzi a 
maga fogyatékosságait s ezért sze
rény. Együttérez az élet megtaposott
jaival s boldogan hordozza lsten 
örökkévaló ígéretét, mely menny
országot ád a szeretet oltárán el
égetett szívnek áldozataiérf. Az élet 
kevélységét nem ismeri. Szívében és 
otthonában az alázatos békesség 
nyugalma rak fészket. Tiszta lelki
ismeretének lámpája mellett állan
dóan lsten szeme alatt él. 

* 
Vannak, akik azt tartják, hogy a 

mindenütt jelenlévtJ Istenre nincs 
szükség ahhoz,. hogya földi életen 
átmehessünk. Es e szerint rendezik is 
be az életüket. A sátán ívlámpái 
alatt élnek. Ezert hát lsten szeme 
nincs inyökre. Mert csak nyugtalan
ságot okoz nekik. Szeretnék ezt a 
szemet zárva tudni. S miután az 
örökkévaló dolgok terhét ellökték 
maguktól, meggondolatlanul ugranak 
fel a kultúrává felfújt szabados-élet 
robogó szekerére. De a kerekek aLá 
kerülnek s az összetöri tJket. Fele
ItJsségtelen örömeik könnybe és csö
mörbe fulladnak. Mámorokban úsz
tatott szivük nem állja ki a LeLkiis
meret szúrós tekintetét s a vádló 
percek tatárjárásában késtJn esz
mélnek rá a szép és boLdog éLet mű
vészetének vezettJ igazságára: 

- Vigyázz, mert rajtad függ lsten 
szeme! 
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A NEURASITÉNIÁSOK TESTI GYÓGYITÁSA. 

Az orvosok azzal szokták biztatni a neuraszténi
ásokat, hogy bajukba még senki sem halt bele. Ez 
teljesen így igaz! A neuraszténia önmagában még 
nem halálos betegség; ámde befolyással van a 
testre, annak szerveire, a test ellenálló képességére. 
Igy aztán a neuraszténiás testileg legyengül, ami 
fogékonyabbá teszi a megbetegedésekre; ha meg 
beleesett a betegségbe, legyengült szervezete és 
kimerült anyagtartaléka miatt sokkal könnyebben 
belepusztul, mint más normális idegzetű ember. Ez 
a veszély már önmagában is ajánlatossá teszi, hogy 
a neuraszténiás ne nyugodjon bele állapotába, hanem 
testi élete érdekében is iparkodjék bajától meg
szabadulni. 

A neuraszténiás ok betegségének lelki jelenségei 
époly kellemetlenek, sőt veszélyesebbek, mint a 
testiek. Ezeknek kifejlődése az általa létrehozott 
aggályoskodások, levertségek, kétségbeesésig foko
zódó tehetetlenségérzetek, a testi erőt is gyengítik. 
A lelkiéletet meg ép emésztik. Ha hozzávesszük 
mindezekhez a neuraszténiások erős befolyásolható
ságát, érzékiségűk bizonyos élénkebbségét, küzdő
készségük ellanyhul ás át , megállapíthatjuk, hogy 
könnyebben buknak a bűnbe, mint az egészséges 
ember. Mindezek pedig elég okul szolgálnak, hogy 
a neuraszténiás már lelkiélete érdekében is gyógyítsa 
magát. 

Lapunk előző számaiban (októberi és novemberi 
számokban) a neuraszténiások lelkiéletét ismertet
tük, mostani cikkünkben pedig a neuraszténia 
gyógyításáról szólunk. Hangsúlyozzuk azonban, 
hogy nem orvosi szempontból írunk, hanem a lelki
vezető szempontjából szükségesnek vélt dolgokat 
mondjuk el úgy, hogy az orvosi kérdésekben járat
lanok is megértsék. 

Előző cikkeinkben kifejtettük, hogya neuraszté
niások bajának gyökere: az idegrendszer funkcio
nális zavara. Az idegrendszer organizmus ában , 
szerkezetében nem mutatható ki ugyan elváltozás, 
de a működése nem kifogástalan. Ennek aztán 
kétirányú kísérő jelensége következik: a test élet
ereje legyengül és a lelkiéletben is zavarok követ
keznek. 

Ennek megfelelően a gyógyításnak is három 
vonalon kell haladnia. Az első az általános testi
erő növelése, a második az idegrendszer speciális 
gyógyítása, a harmadik a lelkigyógyítás, a lelki 
reáhatás. Ez az utolsó a leghatékonyabb és leg
fontosabb. 

Ha a neuraszténiásnál súlyosabb testi elválto-
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zások is mutatkoznak, akkor föltétlenülorvoshoz 
menjen. A testi bajt ennek a föladata, hogy meg
gyógyítsa. Magával a neuraszténiával azonban csak 
lelkiismeretes és vallásos felfogású orvoshoz fordul
junk, mert az orvostudományban a neuraszténia 
gyógyításában bizonyos tudományosan nem igazolt 
félrecsúszások vannll.k, amelyek a keresztény 
erkölcstannal ellenkeznek. 

A helytelen felfogások. 
Az orvosoknak egy kisebb csoportja ugyanis 

téves alapból indul ki a neuraszténia kórokozójá
nak megállapításában és ebből tovább haladva téve
sen gyógyítja is azt. A komoly orvostudománynak 
ehhez az irányzathoz kevés köze van, sőt ez inkább 
csak bajokat okoz néki. 

A hibás irányzat abból indul ki, hogya neurasz
téniának sexuális eredete van. Szerinte a nemi 
vágyakat, ezeknek finomabb átvetüléseit is nem 
elégíti ki az ember, hanem akaratával lefogja. 
Ebből aztán a lelkivilágban pszichikus traumák, 
lelki csomók keletkeznek és ezek okozzák a 
zavarokat. 

Hogy ez az állítás milyen alaptévedés, maguk a 
tények fényesen mutatják. Ha igaz lenne, akkor a 
szabados nemi életet élők között nem lennének 
neuraszténiások, a házasok közt pedig ritkának 
szabadna lennie e betegségnek. A tapasztalat 
mutatja, hogyaneuraszténiások nemcsak a tiszta 
és önmegtartóztató életűek közül kerülnek ki, 
hanem ugyanolyan arányú a számuk a házasok 
soraiban, sőt a házasságon kívüli nemi életet élők 
közt még nagyobb, a féktelen kicsapongók között 
meg szinte leggyakoribb. 

Az orvosok statisztikája ebben a kérdésben 
nem igazíthat el bennünket, mert ez nem tartal
mazza az összes betegeket. Abból, hogy az eléjük 
kerülő neuraszténiás betegek között több az ön
megtartóztató életű, még nem szabad ilyen ítéletet 
kimondani. A neuraszténia inkább a finomabb, 
lelkileg kultiváltabb embereket viszi az orvoshoz 
és ilyenek közt vannak az önmegtartóztatók. A 
házasoknak a mai nehéz gazdasági viszonyok és 
ezerféle náluk fokozott életgondok között ritkábban 
jut idejük és költségük pont a neuraszténiájuk 
gyógyítására. A szabados nemi életet élők pedig 
nem a meglévő neuraszténiájukkal, hanem másféle, 
veszedelmesebb bajaikkal keresik fel az orvosokat 
- és pedig nem az idegorvosokat. 
Főkép ezek az orvosok, akik a neuraszténiát 

szexuális eredetűnek vallják, főgyógymódul a 
pszychoanalyzist, a lélekelemzést használják. Ennek 

13 



Utunk 

a lényege, hogy a beteg minden tartózkodás nélkül 
föltárja az orvos előtt élményeit, gondolatait és 
vágyait. 

Az orvostudomány nem egyöntetüen ítéli meg a 
lélekelemzést. Sokan értéktelennek tartják - és 
pedig nagynevű tudósok is, - mások pedig esküd
nek rá. Annyi tény, hogy a tapasztalatok szerint 
sokszor könnyít a betegen, megszabadítja szorongó 
érzéseitől. Gyökeresen azon ban ez egymagában, 
még senkit sem gyógyított meg. 

Ennek a könnyebbülésnek azonban megvan a 
maga érthető magyarázata. A lélekföltárás, a gon
dolatoknak kifelé való elmondása, a dolognak csak 
egyik része. Ez a belső aggályoknak fölszínrehozása. 
A másik része, hogy az orvos meghallgatja ezeket 
és esetleg eloszlatja, de mindenesetre a tudomásul
vétellel mintegy bezárja, {ölszámolia. Ehhez azon
ban nem kell az orvos előtti lélekföltárás és a vele
járó szemérmetlen kipakolás. Ennek van egy másik, 
sokkal illedelmesebb és megszenteltebb elintézési 
módja: a szentgyónás. A szentgyónásnak nemcsak 
szentségi lényege van, hanem természetes oldala is 
kétségtelen. A hozzája tartozó lelkiismeretvizsgálás 
szintén lélekföltárás, de ez önmagunk előtt történik, 
ami nem olyan szeméremgyengítő mégsem, mint az 
orvosi psychoanalyzis lefolyása. Ennek rezultátuma 
aztán a tisztességes kifejezésmódban foglalt bűn
vallomás. Lezárója és fölszámolója, sőt örökrevaló 
eltörlője a feloldozás. Azok, akik végigpróbálták a 
psychoanalyzist és a gyónást is, tanúsítják, hogy 
ha megkönnyebbülést éreztek az orvos előtti lélek
föltárás után, sokszorosan jobban érezték ezt a gyó
nás után. Akiket pedig a gyónás nem nyugtatott 
meg, a psychoanalyzis sem könnyebbítette meg. 

A lelkiélet mesterei tehát nem tagadják a psycho
analyzis itt-ott tapasztalt sikereit. Ellenben rámutat
nak arra, hogy ez nem gyökeres gyógyítás, hanem 
csak egyetlen és részleges tünetnek kezelése, amely
nek bizonyos rossz és erkölcsi veszélyt rejtő kísé
rői is lehetnek. Ami pedig jó és eredménythozó 
benne, az tisztult és veszélytelenebb módon meg
található a szentgyónásban. 

Egyes orvosok a psychoanalyzis mellett a nemi 
önmegtarlóztatás elhagyását szokták ajánlani a 
neuraszténiásoknak. Csak egyes és helytelen alapo
kon elinduló orvosok teszik ezt, mert a komoly és 
tudományos orvostudománynak nem ez az állás
pontja. Számtalanszor megállapították már az orvos
tudomány legkiválóbbjai, hogy a teljes nemi meg
tartózkodás egyáltalában nem káros az egészségre, 
egyetlen betegség sincsen, amelynek ez kqrokozója, 
vagy elősegítő je, vagy súlyosbítója lenne. Es mentől 
inkább haladt az orvostudomány, annál jobban 
megerősítik ezt az álláspontot. 

Igazságtalanok lennénk, ha azt állítanánk, hogy 
ezek a tévesen gyógyító orvosok a nemi kicsapo.n
gást ajánl anák a neuraszténia gyógyszeréül. Ok 
csak "normális nemi érintkezésre" biztatják pácien
süket, nem törődve azzal, hogy ez erkölcsi bűn is 
lehet, mint ahogyan az a nemházasoknál. Ez azon
ban gyógymódjuk helytelenségén nem számít. Hiszen 
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olyant ajánlanak, ami orvosilag céltalan, mert
mint előbb említettük - a teljes megtartózkodás 
nem okoz bajt és nem okozza a neuraszténiát. A 
bűnös tett ellenben sohasem gyógyít meg. Ha pilla
natnyi könnyebbülést éreznek is a betegek, annál 
súlyosabb a reakció. Súlyosbítja állapotukat az ideg
izgalom és főkép a bekövetkező bűntudat. Nem is 
említjük a vérbetegségeket, amelyek az így élők 
30 Ofo-át rendesen megfertőzik és egész étetükre 
súlyos betegekké teszik. 

A helyes testi gyógymód. 

A neuraszténiásoknak az orvosok rendese n a 
környezetváltoztatást, levegőválloztatást szokták első
sorban ajánlani. Bizony, csak kevés beteg tud ennek 
eleget tenni. 

Ennek a rendeltetésnek oka kettős. Először is 
a környezetváItoztatás (szanatórium, fürdőhely, 
máshol való üdülés, stb.), lelki és testi megmozdu
lást idéz elő. Ez pedig előnyösen szokta befolyá
solni az életfunkciókat. Másodszor: ilyen módon 
könnyebben szüntethetik meg a neuraszténiás hely
telen eddigi életmódját és könnyebben kezdhetnek 
vele új, normális és egészségesebb életmódot. 

A neuraszténia gyógyszeréül gyakran használják 
a hidegvízkúrát, a leöntéseket, pakolásokat, für
dőket. A laikus közönség ép ezeket tartja a neu
raszténia leghathatósabb gyógymódjainak. Igaz, hogy 
ez a leghatékonyabb gyógymód, de a neuraszténiá
soknál csakis hozzáértő és gondos vezetés mellett 
segít. A hidegvízgyógymód ugyanis erős reakciót 
vált ki a szervezetből és ép ezáltal gyógyít. A 
neuraszténiások idegrendszere és szervezete is 
nagyon érzékeny és pontosan el kell találni náluk 
a reakció fokát, máskép többet árt, mint használ. 
Ennek eltalálásához pedig hozzáértés, nagy tapasz
talat és lelkiismeretesség szükséges. Vezetés és 
felügyelet nélkül a neuraszténiás sohase használjon 
hidegvízkúrát, legföljebb egyszerü bőredző ledör
zsöléseket, vagy langyos félfürdőket, amelyek soha
sem árthatnak. 

A napkúra nem való a neuraszténiásoknak. Iz
gatja a bőrüket, leégés esetén gátolja a bőrIégzést. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem eredményes. 

Fontosabb azonban a neuraszténiás ok öllőzködé
se. Olyan ruhát kell hordaniok, amely nem izgatja 
bőrüket és nem zárja el tőlük a levegőt. A 
szakemberek legjobban ajánlják az egyszerű vászon
ból készült fehérneműt, főkép a csalánvászont. 
Tiltják a selyem alsóruhát, meri ez szorosan el
zárja a bőrt Tiltják a füzőknek, általában a vér
keringést gátló kötéseknek használat át. 

Ezek szerint bizony a mai modern női öltözkö
désmód nem nagyon előnyös a neuraszténiásoknak. 
Hiába mondják, hogy lenge, sőt túllenge, hogy so
kat hagy szabadon a testből. Anyaga azonban igen 
sokszor a selyem, a divatos "vonal" és "alak" el
érése céljából pedig formaadó kényszerzubbony
félékbe szorítja a testet és gátolja e részeken a 
bőrIégzést, főkép a vérkeringést. A szoros cipő, a 
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szoros harisnya meg éppen méreg az idegbetegek
nek. 

A táplálkozás igen nagyjelentőségű a neurasz
téniásoknáI. Beszerzése azonban nem kíván nagy 
munkát, mert számukra az egyszerű, mesterkélet
len, természetes étkezés való. Nem szabad izgató, 
fűszeres ételeket, ínyencségeket enniök. Tilos tehát 
az alkohol, a kávé, az erős tea, a sós, paprikás, 
borsos eledelek. Ajánlatos a tej, vaj, a főzelékek 
minden faja, a közönséges hús, nyers gyűmölcsök, 
halak, egyszerű tészták. Egyszóval a közönséges 
polgári kosztot egyék, de kerüljék a rafinált, fü
szeres, ínycsiklandozó ételeket. 

Minthogy a neuraszténiások egyszerre rende
sen nem képesek sokat enni, inkább többször egye
nek. Azaz ozsonnázzanak is; de a túlzásba ne 
menjenek. Ezért a többszöri étkezés szükséges
ségeért a neuraszténiásokat betegeknek kell számí
tani és a szigorú bőj/öktöl föl vannak mentve. Nin
csenek azonban fölmentve a megtartózkodástól, 
mert hiszen speciálisan a húsétel nem szükségletük. 

Az alvás idejének betartása a neuraszténiásnak 
föltétlenül szükséges. Amint a normális életben 8 
óra alvásra van szüksége a ~zervezetnek, a neurasz
téniásoknak is ennyi kell. Ugy a kevesebb, mint a 
több alvás a tapasztalat szerint hátrányos náluk. 
Ennek a 8 órai alvásnak azonban egyfolytában ken 
történnie. Az orvosok megfigyelése szerint a leg
üdítőbb az esti, éjfélkörüli alvás, ezért a leghelye
sebb, ha a neuraszténiás korán fekszik és korán 
kel. Szervezetét hozzá ken ennek pontos idejéhez 
szoktatnia és bizony a tőle való eltérés baj! 

Gyakori eset, hogya neuraszténiás nehezen alszik 
el; néha órákig hánykolódik és fantáziál előtte 
ágyában. Rendesen az az oka, hogy az ilyen a 
lefekvés előtti órákat valami idegizgató tevékeny
séggel tölti. Szórakozás címén társalgással hevíti 
föl gondolkozását, rádiót hallgat, vagy ami a leg
rosszabb: érdekes könyvet olvas. Mindez, de fő
kép a ldekvéselőtti olvasás egyenes áloműző a 
neuraszténiás számára. 

Az ebédutáni alvás nem túlságosan kívánatos, 
mert ez mindíg az esti elalvás kárára van, ha a 
rendes 8 órát végig szokta aludni az ember. A 
neuraszténiás emésztése azonban ideges szokott 
lenni és azért előnyös, ha ebéd után lepihen egy 
félórára. Ez azonban csak pihenés legyen és ne alvás. 

A pihenésnek és alvásnak ellentéte, de egyben 
kiegészítője: a mozgás. Mint minden élő szervezet
nek, a neuraszténiásoknak is szükségük van erre. 
De a kellő módot és mértéket be ken tartaniok. 
Az ő mozgásuk: a séta. És pedig a csendes, nyu
galmas és nem túlerőltet ő séta. Különösen a túl
erőltetéstől óvakodniok kell; tartózkodjanak azért 
az erős sporttól, a turistáskodástól, az izomlázat 
okozó hosszú és nehézterepű gyalogolástól. 

V égül a neuraszléniások gyógyszereiről is meg 
kell egyet-mást jegyeznünk. A modern orvostudo
mány a neuraszténiások gyógyításánál a kémiai 
gyógyszereknek nem tulajdonít már olyan fontos
ságot, mint régen tette. A csillapítószereket ma is 
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rendelik még, bár tudják, hogy ez nem gyógyítja 
magát a betegség okát, hanem inkább csak tüneti 
kezelés, ami szintén nem céltalan. 

Elsősorban a különböző bróm-preparátumokat 
szokták adni. Sok orvos azonban nem pártolja eze
ket. A brómnak megvan a gyors és erős idegcsil
lapító hatása, de mellette sok más hátránya is. A 
régiek azt mondották róla, hogy butít, és nem min
den tapasztalat nélkül mondották ezt. Huzamosabb 
ideig nem tanácsos szedni. 

A sok száz és száz különböző nev ű preparátum, 
melyeket a neuraszténia "biztos gyógyszerei" címén 
forgalomba hoznak, csupa idegcsillapítószer csupán 
és nem a baj okát gyógyító orvosság. A legtöbbjük
nek csak órákig tartó hatása van, de az emésztésre, 
a test többi szerveire sokszor hátrányosak. 

Komoly és lelkiismeretes orvosok ma is a régiek 
ártatlan gyógyszereit ajánlják: a baldrion-gyö
keret és szexuális ingerek nél a tárnics ot (gentiana 
lutea). Az elsőt a "tindura valeriana" , vagy kü
lönböző pirulák alakjában, az utóbbit pedig por 
alakban. 

A neuraszténiát egyedül kémikális gyógyszerek
kel nem gyógyította meg eddig senki sem. Mint 
támogató eszközöket azonban nem szabad elhagyni. 
Szedésüknek szuggesztív ereje a fontos. 

A neuraszténia lesti gyógyítása nagyon fontos és 
nem szabad elhanyagoini. E betegségeknek azon
ban a lelki oldala a szembeötlőbb és a kellemetle
nebb. Épezért lelki gyógyítása még fontosabb. Erről 
a legközelebb írunk. 

VIzeSEPPEK. 

Nagy esőcseppek verődtek az ablaküveghez. 
Majd lassú cikk-cakkban megindultak lefelé. 
De ritkán jut le egy-egy cseppecske az ablak
keretíg. Erőtlenül megakad az úton. 

De im, két esőcsepp összetalálkozott útjában 
s egyesülve megnövekedett sebességük s cél
hoz értek. Az útjuk mentén ülő erőtleneket is 
magukkal ragadták. Lassankint a többi eső
cseppnek is könnyebb lett a dolga. Belecsúsz
tak elődeik útjába és ezen bátran szaladhattak 
a cél felé ... 

Miért akarjuk, mi emberek, oly sokszor egye
dül érni el a célt 7 

Nehéz, némelykor hiábavaló fáradság ez I 
S miért járunk külön úton 1 S nem a régi, 

kipróbált ösvényeken 1 
Eredményesebb együttesen, a kipróbált úton, 

a cél felél 
Ezt akarja szent Egyházunk is . 
Tanuljunk hát a vízcseppektőll 
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A LELKIÉLET ENERGIA 
ÁTVIV01E. 

Az életszentségre törtetők a még oly tüzes, 
lángoló törekvés mellett is sok lelki energiát paza
rolnak el, ha erőiket nem céltudatosan és rende
zetten használják fel és állít ják be a nagy cél el
érésére. A hatalmas energiát jelentő vízgőz haszon 
nélkül szállt el az ürben addig, míg lombikba 
szorítva be nem fogták értelmes célok szolgálatára. 
Egy hordó benzin levegőbe röpíthet egy vasuti 
kocsit. de alkalmas módon befogva feszítő erejét, 
békésen fel is viszi azt a magas hegyre. 

A lelkiéletet élők, főleg a lanyha és bünös élet
ből megtérők felébredt lelki energiája hirtelen ki
törésekben, kalandos vállalkozásokban, zabolázat
lan hevességekben tör ki. A köznapi élet szürke
sége, lassú együteműsége összeférhetetlennek lát
szik a bennük dolgozó hatalmas etővel, nagy 
eszméikkel, hősi tettrevágyásukkal, törekvéseik 
magasztosságával. A lelkiélet mesterei tapasztal
ják, hogy önmagukra hagyva ritka esetben érik el 
ezek a nagy nekibuzdulások a sikert. Szerencsések 
az olyanok, akiket vagy egy okos, tapasztalt lelki
vezető fog kezében, vagy az élet hideg zuhanyával 
lelohaszt és akadályainak szikláival nyugodtabb 
mederbe szorít. 

A lelkiélet nagy mestere: Loyolai szent Ignác is 
átélte, megtapasztalta mindezt, mikor koldusruhá
ban rótta az utat, mint Krisztus zarándoka, Monser
t:!It felé, amikor mindenkit meg akart nyerni az 
Udvözítőnek. Az eléje tornyosuló akadályok 
kényszerítették, hogy lehiggadjon. Barcelonába le 
kellett ülnie a gyerekekkel egy padba, hogy a 
latin nyelvvel vesződjék, Alcalában logikát, Párizs
ban teológiát kellett éveken át tanulnia, hogy 
terveit megvalósíthassa. Lelki energiáinak azt a 
hatalmas áradatát, amely vad hegyi patakként 
indult útnak Loyolában, Manrézában, már teljesen 
gátak közé szorítva találjuk Rómában, egy szerény 
szobában, a kormányzás teendőinek gépezetét 
hajtva. 

Sok lelkiembernek problémát okozott, hogy 
miként lett ebből a szinte vad energiával neki
buzdult rajongó ból olyan lehiggadt, teljesen ki
egyensúlyozott, mindent pontosan, aprólékosan 
mérlegelő ember. Lelki erőinek lüktető feszültsé
gét ez a zseniális "lelki mérnök" egy apró fogás
sal, az úgynevezett részleges lelkiismeretvizsgálás
sal igyekezett a helyes irányba befogni és maradék
talanul a nagy cél, az életszentség elérésére fel
használni. 

Öntapasztalatán okulva arra törekedett, hogy az 
energiákat ne pazarolja feleslegesen, az akaratot 
ne bénítsa, a kedélyhullámzást el ne nyomja, ha
nem mindezt átalakítsa Isten malmainak hajtó-
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erejévé. Belátta, hogy a részleges lelkiismeretvizsgá
lat, mint a rendszeres önfegyelmezés eszköze nél
kül a lelkekben feszülö nagy energiák könnyen 
elveszhetnek meddö vágyakozásban, légvárakat 
építő tervezgetésben, üres érzelmekben. 

Aszkézisének tehát mintegy sarkpont jává tette 
ezért a részleges lelkiismeretvizsgálás módszerét. 
Ezzel aprópénzre váltja az eszményi törekvéseket 
és beállítja azt az élet apróságaiba, a hétköznapok 
legszürkébb eseményeibe is. 

Az önnevelésnek és a lelkek vezetés éne k ez a 
kitűnően bev állt módszere rávezeti a lelkiélet nagy 
törtető it arra, hogy önmagukba nézzenek és észre
vegyék, hogy míg Krisztus ügyéért lángolnak és 
buzgólkodnak, a nagy akarások mellett telve van
nak nem egy rendetlen hajlammal és fogyatkozás
sal. Buzgóságuk gyakran szeretetlenségben ütközik 
ki, nagy tetterejük tele van a türelmetlenség és a 
harag töviseivel, vagy látszólagos nyugalmuk, el
mélyedésük tétlenséggel s a pénzzel meg nem vált
ható idő elfecsérlésével. E hibákat és fogyatkozá
sokat nagy energiával, elemi felbuzdulás sa l kijaví
tani bajos dolog, erre csak a lassú, türelmes, apró
lékos és következetes részletmunka alkalmas, mely 
állandóan tördéli, csiszolja a ki-kiütköző s újra és 
újra felburjánzó kinövéseket. 

"A részletes lelkiismeretvizsgálás, egyes hiba kiir
tását vagy egyes erények szívünkbe plántálását 
tűzi ki célul. 

Ami a hibairtást illeti, abból az alapelvből indul 
ki: "oszd meg az ellenséget és le fogod győzni!" 
Gyarlóságaink vesszőkötegét felbontja s egyenkint 
tördeli le azokat. Az erénygyakorlatoknál pedig 
arra céloz, hogy az egyes külső vagy belső erény
cselekedetek gyakori ismétlés által megrögződjenek 
lelkünkben s így az erény tulajdonunkká váljon. 

A hibairtásra vonatkozólag a következő meg
jegyzések szolgálhatnak irányadóul: 

1. Legelsőbb külső hibáinkat tűzzük ki javításra. 
Főleg a társasélet s a közjó ezt kívánja. Ilyenek 
pl. a napirend, az illedelem s a testvéri szeretet 
sérelmei. 

2. Ezután a jellemhiba megostromlására kerül 
a sor. Mindenkinek van ilyen gyengéje. Honnan 
ismerhető ez fel? Irjuk fel egy lapra összes hibáin
kat. Azután kezdjük egyenkint törölni azokat, 
amelyeknek okát, forrását egy másikban látjuk. 
V égtére í~y többnyire a kevélység vagy érzékiség 
egyik alakjához jutunk, amely főhajlamunk, illető
leg főhibánk. 

Ha a főhibát így kinyomoztuk, akkor figyeljük 
ismét meg, hogyan mutatkozik ez Istennel. fele
barátunkkal (elöljárónk-, társunk-, alantasunkkal) 
és magunkkal szemben. Egyes megnyilvánulásokat 
azután részletes lelkiismeretvizsgálat tárgyává 
tehetünk. 

Ha pedig valamely erényt akarunk magunkban 
kifejleszteni s jellemző erényünkké tenni, akkor annak 
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egyes megnyilvánulását, gyakorlatát tűzzük ki rész
letes vizsgálat tárgyává. 

Egy-egy hiba irtása egyfolytában 2-3 hétnél ne 
igen tartson tovább s a vele szöges ellentétben 
levő erény gyakorlatával váltakozhatik, hogy így a 
szokással járó ellanyhulástól meg legyünk óva. 

A részletes lel~iismeretvizsgálás az életszentség
nek biztos útja. AIlhatatos, pontos s buzgó gyakor
lata azonban szinte hősies erőket tételez fel. Ne 
csodáljuk tehát, ha gyakori elernyedés után újra 
meg újra kell elkezdenünk. Az erős akarat azon
ban Isten kegyelmével előbb, vagy utóbb, de diadalt 
arat." 

(Az utasítások P. Müller Lajos S. J.-nek a részletes 
lelkiismeretvizsgálás gyakorJásához kiadott füzetéböl 
valók. Korda r. t. kiadása. Ara 30 fillér.) 

A NAGY FILM. 
Lepergett, mint egy nagy film, ismét egy év, 

kisebb-nagyobb, kellemes és kellemetlen történéseivel, 
minden ígéretével, minden csalódásával együtt. M.eg
kezdtünk egy új esztendőt. Küszöbét átlépve, aktuális
nak látszik és felette hasznosnak éppen most, egy kis 
történet megismerése. Annakidején minden lap le
közölte: 

• 
Párizs rendőrfőnöke elsőrendű mesterfogást re

mekelt. Hogy véget vessen a sok kihágásnak és lár
mának, amit az éjjeli dorbézolók okozta k a világ
városban, razziák alkalmával felvette filmre az éjt
szaka összefogott rendzavaróit. S másnap, mikor 
kijózanodtak, lejátszatta előttük éjjeli torz önmagukat. 
Kitűnő fogás volt. Elsőrendű eredménnyel! ... 

• 
S hogy néznél ki te egy ilyen filmen? ... 
Állítsd csak magad elé egyszer eddigi egész éle

tedet: úgy is, ahogya nyilvánosság előtt lepergett, 
de úgy is, ahogy önmagadban éltél s gondolj arra, 
hogy ezt egy zsúfolásig megtelt moziteremben játszák 
le. S magadnak is ott kell lennie! 

De nemcsak tetteidet, hanem - s ez ám csak a 
szenzáció! - szavaidat, sőt legtitkosabb gondolatai
dat is láthatnák a jelenlevők. 

Mit szólsz hozzá? 
Azt hiszem, végigfut hátadon a hideg?! 
Megtörténhetnék ez? 
Nem! Ez nem lehetséges! - tagadod ijedten. 
S mégis! 
Egyszer valósággá lesz! 
Igen, az utolsó ítéleten. 

Emlékszel-e még ahittanórákon tanulta kra ? Mit 
feleltél, ha hitoktatód megkérdezte tőled: Hogy szól 
a hetedik hitágazat? - Nem mondhattál mást, mint 

Utunk. 

ezt: ... "onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és 
holtakat." Ez az utolsó ítélet. 

Vagy nem hiszed már ezt az igazságot? Azt gon
dolod, hogy ez csak a gyermekek iiesztésére kitalált 
mese? Hasonló a többi mesékhez? S amelyen csak 
nevethetsz ? 

De nevetni lsten szaván ... ? 

• 
Nyisd fel csak régi bibliádat: ott találhatod a 

következő mondatot: "Mindnyájunknak meg kell je
lenni Krisztus ítélőszéke előtt." 

"Az Or a sötétben elrejtettet is világosságra hozza 
majd és a szívnek titkos szándékait is felfedi." 

Nem elég ez, hogy niggy az utolsó ítéletben? 
Szent Ágoston ezt írja: "Ha valaki érthetetlen el

vakultságában, nagy korlátoltságában meg nem ta
gadja a hitelt a Szentírástól, akkor az nem tagadhatja 
és nem kételkedhetik abban, hogy az Or Jézus meg
tartja egykor az utolsó ítéletet úgy, ahogy azt a 
Szentírás megjövendöli." 

Valóban lesz utolsó ítélet! 
S Krisztus, az Emberfia lesz a népek ítélőbírája. 
Minden embernek, akik ma élnek, akik ezelőtt 

éltek, s akik a jövőben élni fognak. Mindenkinek! 
Barátaidnak, ismerőseidnek, tanítóidnak, lelki-

atyádnak, testvéreidnek, szüleidnek, neked ... 
"Csodálkozva néz majd egyik a másikra." 
S a lelkiismeret könyvét feltárják akkor. 
"Semmi sincs elrejtve, ami fel nem fedeztetnék 

és semmi sincs titokban, ami nyilvánosságra ne ho
zatnék." 

"Az istentelennek gondolatai megvizsgáltatnak és 
beszédei lsten ítélőszéke elé kerülnek, hogy gonosz
tetteiért büntetést vegyen." 

Hogy mi módon teszi ezt a jó lsten, azt nem 
tudjuk, de, hogy meglesz, az bizonyos. 

Színezd csak ki ezt a mozielőadást! 
S milyen szerepben játszol te majd ott? 
Bármit kellene is e kérdésre felelned, nincs ok 

arra, hogy lehorgaszd fejedet. 
Még minden jóra fordulhat! 
Szent Ágoston, a nagy egyháztanító mondta 

egyszer: 
"Semmi más nem ragadott ki engem a testi él

vezetek örvényéből, mint a haláltól és ítélettől való 
félelem, ami sohase hagyta el szívemet." 

S a nagy bűnösből nagy szent lett! 
S te nem lehetnél ? 
Kezdj életedben, ez újévben, a mai naptól egy új 

felvonást. Játssz ebben jobban. S "gondolj tetteidnél 
az utolsó dolgokra és nem vétkeze I soha". 

S ha közben tán nagyon nehéz, ha a kísértés 
nagyon zaklat, hogy leteperien, vesd fel a kérdést: 

"Ha ez is rákerül a filmre? S ha filmszalagom 
most szakadna félbe? S ha ez a bűn lenne az utolsó. 
jelenet rajta?" ... 

Az utolsó tett dönti el az ítéletet! 
~s pedig visszavonhatatlanul, örökre! 
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Utuok 

Kérdezték UIIÜlk: 

Régebbi idő óta tartozom .e~.y jó
levőmnek. Kérle tőlem már az ossze
get, de én mindíg halogattam vissza
adását. Közben aztán nehéz anyagi 
viszonyok közé jutott ez az ismerő
söm és külföldre távozott. Úgy hallot
Iam, hogy ott is rosszul megy a sorsa. 
Most bánt a lelkiismeretem. Ha néhány 
napra is, de könnyebbülést okozhat
nék neki, ha visszaadnám iariozáso
mat. Egy kis nehézséggel bár, de ki 
tudnám szorítani az összeget, azon
ban képtelen vagyok át juttatni hozzá a 
határokon túlra. Jártam a Nemzeti 
Bankban is, azonban kevés a remé
nyem, hogy kezemre járhassanak. Egy 
másik bank, melyet megkerestem e 
célból, hasonlókép nem biztatott, mert 
abba az országba csak beérkezett és 
engedélyezett árukért lehet pénzt 
küldeni. Mit tegyek? Nem terhel bűn, 
hogy nem fizettem meg tartozásomat ? 

VálaszDDk: 

A kölcsönpénzt vissza kell adni. 
Ez lelkiismeretbeli kötelesség, amely 
az igazságosságon alapszik. Súlyos 
bűn terhe alatt való kötelesség, ha 
a kölcsönadó körülményei szerint 
jelentős összegről van szó (pl. annak 
egy napi megélhetésével egyenlő); 
bocsánatos bűn terhe alatt, ha kisebb 
érték szerepel kölcsönkép. Az idő, 
amikor vissza kell adni: ha a kölcsön
adásnál kikötötték a visszaadás 
idejét, akkor ebben az időben kell 
visszaadni ; ha nem kötöttek ki idő
terminust, akkor mihelyest emberi 
számítás szerint nagyobb nehézsé
gek nélkül lehetséges. Ezek a köte
lezettségek a természetes törvényen 
alapszanak, tehát komoly és Isten 
akaratában gyökerező kötelességek. 

Tárgyalt esetünkben nincs szó a 
kölcsönvett összeg nagyságáról, sem 
a kölcsönadó anyagi viszonyairól. 
Most szegény és ha elszegényedett 
már akkor, amikor visszakérte a 
kölcsönt, bizony kisebb összeg is 
elegendő, hogy súlyosnak minősít
hessük az ügyel. (pl. 10 pengő.) 
Föltesszük természetesen, hogy az 

adós nagyobb nehézségek nélkül 
teljesíteni tudta volna a visszafizetésI. 
Mert ha nehéz lett volna, akkor az 
erkölcsi lehetetlenség miatt nem 
lehet bünről vádolni. 

Ha tehát kérték az adóstól a 
fizetést és meg tehette volna, azon
kivül a kölcsönzőnek bajt okozott 
a késedelemmel. akkor bűnt követett 
el: ha igen nehéz lett volna az adós
nak a fizetés, avagy nem okozott 
m.~lasztásával bajt, akkor nincsen 
bune: 

A fizetés elmulasztásával azonban 
nem záródott le az ügy. Érzi ezt az 
adós maga is és tudja, hogy kötele
zettsége továbbra is fönnáll. Fizetnie 
kell neki. 

A fizetésnek azonban az adóson 
kívülálló okok miatt nehézségei 
vannak. E nehézség abból ered, hogy 
a hitelező külföldön él; másrészt 
pedig az állam a közjó érclekéből 
külön engedélyhez kötötte a pénz 
kivitelét. Az adósnak így minden 
rendes eljárást meg kell kísérelni e, 
hogy tartozását kifizesse. Előadása 
szerint így is tett: eljár t a Nemzeti 
Banknál, kísérletet tett egy másik 
banknál. de sikertelenül. 

Minthogy természettörvényen ala
puló kötelességteljesítésről van szó, 
más utat is meg kell kísérelnie. Azon
fölül most már fizetési kötelessége 
nemcsak az igazságosságon alapszik, 
lévén hogy az adósság megfizetését 
ez követeli, hanem a fizetés szeretet
kötelességgé is vált. Hitelezője ugyan
is elszegényedett, nélkülöz és a sze
retet, meg a hála is megköveteli, 
hogy fizessen. ezáltal segítsen a szü
kölködőn. Ha tehát talál valami 
más módot, amellyel nem sérti a 
törvényeket, kisérelje meg ezt is. Pél
dául: ha valakivel, aki oda utazik 
valami ugyanolyan érték ü és érté
kesíthető tárgyat (nem valutát I) át 
tud küldeni, tegye meg. 

Arra azonban, hogy lopva valutát 
küldjön az idegenbe hitelezőjének, 
nem lehet kötelezni az adóst. A valuta
átvitellel nagy kellemetlenségeknek, 
súlyos büntetésnek teszi ki magát, 
már pedig ilyen áron a pozitív ter
mészetes törvény csak akkor köte-
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lez, ha elmulasztásából a közjónak 
származnék kára, vagy valakinek a 
lelke elveszne miatta, avagy az Istent, 
vallást, egyházat meggyűlölnék. Ese
tünkben pedig ilyesmikről nincsen 
szó. 

Ez az eset egy azok közül, ame
lyek bizony vallásos emberek életé
ben is, sajnos, ma elég gyakoriak. 
Szinte érthetetlen, hogy emberek, 
akik irtóznak a bűntől, lelkiéletet 
élnek, elfelejtkeznek arról, hogy az 
adósság ki nem fizetése is bűn lehet, 
ha meg tudná tenni és nem teszi 
meg. 

Már pedig ilyen mulasztások miatt 
sok embernek - főkép kereskedő
nek, iparosnak - súlyos kára van, 
sőt nem egy kereskedő ép ilyen 
adósok miatt koldusbotra is jutott 
már. 

Gondoljuk csak meg a dolgot. 
Amikor a kereskedő hitelez valaki
nek, azzal a hallgatólagos megegye
zéssel teszi, hogy adósa hamarosan 
fizetni fog. A kereskedelmi életben 
rendesen három hónap szokott lenni 
a legnagyobb hitelezési idő. A pénz 
megkapása után a kereskedő újra 
áruba fekteti pénzét és az árut ismét 
eladja. Ezt nevezzük tőke-forgatás
nak. Rendes üzletmenetnél egy év 
alatt háromszor vagy négyszer kell 
megforgatnia a kereskedőnek a pén
zét, hogy az necsak kamatját hozza 
be, hanem hasznot is hajtson. Ha 
már most az adós egy év nél tovább 
nem fizet, akkor a kereskedő el
veszítette az üzleti hasznát, amiből 
élnie kell, rezsijét (üzletbér, személy
zet, adó, világítás stb.) fizetnie kell. 
Ha pedig nincs haszna, nem tud 
megélni. Ha aztán az adós még egy 
év mulva sem fizet, akkor az el
maradó haszon növekszik a kamat
veszteséggel. ami meg egyenes rá
fizetés, mert a kereskedőnek, ha 
maga is kölcsönnel dolgozik, ezt meg 
kell fizetnie. 

Vallásos ember tudatosan I)em 
okoz ilyen kárt felebarátjának. Am
de a kár bizony megesik akkor is, 
ha bár nem akaratos és nem is tuda
tos. (cg.) 
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Don Bosco ozobra a Szent Péter-templom elölt. 

.11.1)01 DJinden nagy. 
ria: Dr_ Csapó György_ 

A római Szent Péter bazilikában most állították föl 
Don Bosconak, a szaléziánusok nemrég szenttéavatott ala
pítójának, a nagy pedagógusnak szobrát. A falfülkék egyi
kébe került, amelyek a világ e legmüvészibb templomá
ban körülfutnak és amelyekbe csak a nagyobb szerzetes
rendek oltárraemelt alapvetői kerülhelnek. 

A modern technika ügyeskedésével két 
aljvázára fekvőhelyzetben rászerelve szállították 
e monumentális alkotást. Amikor a Bazilika 
értek vele, lefotografálták és másnap a pápai 

teherautó 
be helyére 
bejáratához 
félhivatalos 
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Utunk 

Tower Vilmos: A pápák szerepe hazánk 
~egmentésében. BudapesI, 1935_ 368 lap, 
Ara: P 5'-, 

E köp.yv sok embernek szemét fel fogja 
nyitni. Ugy tudtuk ugyanis, hogy Magyarország 
sokat köszönhet a pápának, mert hiszen szent 
István tőle kapta a koronát és ennek az ered
ménye volt, hogy hazánk nem vált a római 
császárságok hűbéresévé, Azután arról is tu
dunk, hogy valahányszor nehéz viszonyok közé 
került hazánk, mint például a tatárjáráskor, a 
római pápa nem hagyta el. Sőt, hogy Magyar
ország a török járom alól felszabadulhatott, 
nagyrészben Xl. Ince pápa munkája volt. 

Tower könyve azonban az esetek hosszú 
sorozatát dolgozta fel és kimutatja, hogy a 
magyar történelem egész folyamán belekapcso
lódtak hazánk életébe a pápák és mindenkor 
jóakaratukat és tevékeny segítségüket élveztük, 
sőt nem egyszer jobb lett volna, ha megfogad
tuk volna lanácsaikat. 

Szinte felhördül az ember e könyv átlapozása 
után és megbotránkozva kérdi: miért nem tud
tunk ezekről az adatokról ezelőtt? Azért, mert 
a magyar történelem előadásában már egy év
század óta bizonyos protestánsok tendenciája 
érvényesül, akik kidomborítanak sok mindent 
és túlozva túloznak nem egy dolgot, amiből a 
katolikusok ellen panasz meríthelő, de elhall
gatnak majdnem mindent, ami a katolikusok 
érdemeit, az Egyház és a pápaság dicsőségét 
szolgálná, 
Ebből a katolikus felvilágosító szempontból 

melegen ajánljuk ezt a munkát. De ne csak 
a katolikusok olvassák, hanem adják oda 
ol vas ni másoknak is! 

Beaudenom: Elmélkedések az Evangélium
ról, fordította Gerely Jolán, Budapest, 1936, 
330 oldal, ára P 5'50, kötve P 7'50, 

A magyar katolikusok között mindjobban és 
jobban növekszik azoknak a száma, akik rend
szeres lelkiéletet élnek. Még csak néhány év
tized előtt is a lelkivezetés igénybevétele, a 
mindennapi elmélkedés csak a szerzeteseknek, 
szerzetesnőknek és egyháziaknak volt kenye
rük, Mil már hosszú sor azoknak a világiaknak 
a száma, akik csak teendőiknek szokatlan 
összezsúfolódása esetén hagyják el a napi 
elmélkedést, de még ilyenkor is legalább át
olvassák elmélkedési könyvüknek aznapra ki
tűzött lapjait. 

Érthető ilyen körülmények között, hogy az 
elmélkedő könyveknek nagy a kelendőségük 
és becs ük. Sajnos azonban, nem is egy van 
ezek közölt, amelyik inkább az elmélkedésről 
való leszokásra, mint annak megkedvelésére 
alkalmas, A hosszú, értekezésszerű írások, a 
túlságos nagy anyago t néha 5-6 oldalra való 
beállítást tartalmazó gondolathalmazok, az 
inkább csemegeszerű választékos frázisokat 
adó szárnyalások nem alkalmasak a komoly 
elmélkedésre és arra, hogy ezeknek az elmél
kedéseknek eredményük is legyen, 



Utunk 

Beaudenom magyarban most megjelent mun
kája nem próba, hanem külföldön a gyakorlat
ban bevált elmélkedő eszköz. A francia nyelven 
megjelent eredetijét kiadás után új kiadásban 
adták ki, mindenkor tökéletesítve, javítva és 
aki csak használta, nem ok nélkül dícsérte. 
Magyar átdolgozása semmivel sem áll mögötte 
az eredetinek. Fordítója megtartva a szerző 
finomságait, stilizálásában erőteljessé és a 
magyar ízlésnek megfelelővé tette a munkát. 

Az elmélkedéseknek anyagát ügyesen vá
lasztja ki és rendesen szemléltető alakban dol
gozza fel. Aki használja, nem siklik tehát el 
az elvont gondolatok símaságán, hanem fantá
ziája megmarad az eseményeken. Minden elmél
kedésébe beleadja azt, ami íze és sava a gondol
kozásnak : megnyeri a szívet, meggyőzi az elmét 

Rtlozlet a Szent Péter-templomból. 

5. szám. 1936. 

ujságban, az "Osservatore Romano"-ban leközölték. Onnét 
való a mellékelt képünk. 

A fotografián észrevehetők a szobornak óriási méretei_ 
Jól látható talapzatának síkja, melynek átmérője eléri a két 
méter t. MagaSsága pedig végigfut a két teherautó hosszán 
és meghaladja a nyolc métert. Szinte önkénytelenül is arra 
gondol az ember: hogyan fog festeni e szobor, ha helyére 
kerül? Hiszen akkora, hogy Budapest tereinek szobrai -
talán az egyetlen Szent Gellért szobrot leszámítva - tör
pécskék mellette I EI fogja majd nyomni a templom gyönyörű 
építészeti környezetét. Olyan lesz majd, mint a babaszobába 
beállított gyertyatartó! 

Amikor aztán fölkerült helyére Don Bosco kőképmása. 
semmi sem vált valóra a félelemből. Arányosan beleillett a 
templom monumentális környezetébe és ott a helyén nem 
látszott nagyobbnak, mint akármelyik falusi templom Szent 
Antal szobra, amelyet könnyedén emelt föl állványára két 
karjával a sekrestyés. 

Ennek okán érdemes elgondolkodni! 

Aki elöször lép be a római Szent Péter templomba, egy 
pillanatra a csalódottság kísértésével küzd. Az a benyomása, 
hogy nem is olyan nagy ez a bazilika, pedig a világ egyik 
legnagyobb méretű templomának hirdetik. Nem feszíti meg 
az ember látóképességét és tetszetős távolban látja a nagy 
pápai oltárt és nem is találja olyan gigantikusnak azt a négy 
hatalmas bronzoszlopot, amelyek Szent Péter sírja fölött a 
remek baldachint hordozzák. 

Az ember első tekintete a bejárat közelében lévő két 
szenteltvíztartóra esik. Gyönyörű márványangyalkák dundi 
alakja tartják és körűldíszítik kagylóját. A szenteltvíztartó 
közelében ott áll azonban a pápai csendőrök egyike. Szép 
szál legény és jól fest egyenruhájában. Önkénytelenűl is 
összehasonlítja az ember a szenteltvíztartó "kis" angyaIkájá
nak egyikével. És akkor látja, hogya "kis" angyalka "kicsiny" 
lábszára olyan vastag, mint a pápai csendőr dereka. A fan
tázia ezután tovább kombinál. Ha a pápai csendőrt szár
nyakkal látnók el és oda állítanánk a szenteltvíztartó "angyal
kái" közé, akkora lenne, mint a kalitkaházba beeresztett 
kicsiny csirke a hatalmas sasok között. 

Azután előveszi az ember a "Római útmutató"-ját és 
abból betűzgeti az adatokat. Igy aztán megtudja, hogy a 
pápai oltár baldachintartó oszlopa olyan magas, hogy a 
Mátyás-templom tornya magasságban öccse lehetne. A 
baldachin érckárpitjának díszítő bojtocskái akármelyik falusi 
templomban harangnak is beillenének mert egy ötesztendős 
gyerek nagyságával vetekszenek. Ha meg följebb néz az 
ember, a négy evangélista mozaik-képét szemlélheti, amelyek 
olyan imakönyvbe való szentképecskéknek látszanak, az. 
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Útmutató ban pedig az áll, hogy a Szent János evangélistá
IÍak kezében lévő írótoll őt méter hosszú I 

Minden, de minden olyan szédítően nagyméretü abban 
a templomban és mégis minden, de minden olyan természe
tes nagyságúnak látszik. A méretek monumentalitását csak 
akkor vesszük észre, ha a tárgyakra ráfektetjük a földi 
mérővesszőt és nagyságukat centiméterrel, ezzel a földi 
kicsinység- és nagyságmutatóval fejezzük ki. Avagy akkor 
döbbenünk rá a gigantikus arányokra, ha észrevesszük, 
hogy mekkorák azok az emberek, akik a kereszténység e 
nagy helyén járkálnak: a kardinálisok, kopott szerzetesek, 
gyürött ruhájú zarándokok, a bazilika falaira köteleken 
mászó munkások ... az emberek ... 

És mind e fönséges nagyméretüség azért nem szembe
ötlő, mert ott minden nagy és semmi sem kicsiny . . . 
csak az emberek . . . 

Ilyenfélekép vagyunk az Isten tulajdonságaival is! Át 
és átelmélkedjük világokat létrehozó hatalmát, csillagokat 
kormányzó bölcseségét, a napra és füszálra egyaránt 
kiterjedő gondviselését, a mindenkit égi fényre hívó jósá
gát, az angyalokat is elkápráztató szépségét, az önmagát 
jutalmul adó jóságát és még a bünöst is megtürő irgalmas
ságát - és természetesnek, rendbenvalóknak gondoljuk őket. 

Az égi Úr mérhetetlen nagyságaira csak akkor eszmé
lünk rá, ha hatalma mellé odaállít juk a tudóst, aki még 
egy füszálnak sem tud életet adni; odaállít juk jósága mellé 
a nemesszívü kerttulajdonost, aki illatozó akácos kertjét 
megnyitja mindenkinek, de a balzsamos levegőt nem tudja 
elvinni a pincelakások büzhödt oduiba, gazdagsága mellé 
odaállít juk a vergődő szívü milliomost, aki aranyaival nem 
képes megvásárolni haldokló gyermekének az életet; irgal
massága mellé odaállíljuk a megbocsát ó embert, aki szere
tettel magához ölelt ellenségére nézve mégiscsak az ellen
szenv föltolakodó érzésével küzd. 

Az Isten nagyságát csak akkor vesszük igazán észre, 
ha az ember kicsinységét állít juk melléje. 

(Cikkünkhöz két kép tartozik. Az egyik Don Bosco szob
rának a Szent Péter templomba való szállításáról készült felvétel. 
A szobor nagy méretei szembeötlők lesznek, ha a körülötte álló 
emberekkel összehasonlít juk. - A másik kép a Szent Péter temp
lom pápai oltárának környékét ábrázolja. Rajta a toronymagasságú 
baldachinoszlopok és a baldachin ércdrapériájának gyermeknagyságú 
diszbojtjai. A kép baloldalán kereszttel jelöltük meg az egyik 
rendalapítónak 8 m magas szobrát. Fölötte két keresztlel jelölve 
látható egy még üres szobor/ülke, ahova a jövő idők valamelyik 
rendaJapítójának alakjo kerül majd.) • 

Utaak 

és a dolgok szépségének és jóságának be
mutatásával lebilincseli az akaratot. 

Mindezen kitűnő tulajdonságai előtt azonban 
a gyakorlatiassága vezet. Alig van olyan elmél
kedése, amelyik után csupán a meghatottság 
és a lelki gyönyörködés lenne az eredmény, 
mert mint egy tapasztalt lelkivezető, ügyes 
kezével arra viszi rá használóját, hogy: ezt és 
ezt fogom tenni. Márpedig az aszkétika szerint 
az elmélkedés helyességének kritériuma: a tett. 

V égül nem utolsó helyen ajánlja e m~nkát 
az, hogy elmélkedései nem hosszúak. Atlag 
2, vagy 2 1/2 oldalt foglalnak le. Könnyen olvas
ható és nem apró betűkkel van szedve. Ez a 
kötet Jézus gyermekkorát és rejtett életét dol
gozza fel. 

Mindenkinek, aki lelkiéletet él, melegen ajánl
juk. Papok és főkép szerzetesnők nagyon jó 
hasznát fogják venni. V áhozás lesz számukra 
és érdekes, a világiak pedig elsőrangú oktatót 
és vezetőt nyernek benne. 

Tomka Agoston S. J.: Hitelemzések. Az 
elemi iskola Ill.-IV. és V. osztálya számára. III. 
kötet. A kegyelemeszközök, az első gyónók és 
áldozók előkészítése. Budapest, 1936. /!Ua P 3'20. 

P. Tomka S. J. katekéziseinek ez a befejező 
kötete és vele a harmadik osztály tól fölfelé 
teljes segédkönyvet nyertek a hitoktatók. Hit
elemzései óriási sikert arattak. Megbecsüléssel 
nyilatkoztak róla a szakemberek, a teológusok, 
de az igazi dícsérelet azok mondták, akik a 
gyakorlatban próbál ták ki használatát. Nyilatko
'zatuk: Segitségével fele munka a készület és 
kétszer akkora az eredmény. 

A harmadik kötet a kegyelmi eszközökről 
és az első gyónásra és szentáldozásra való 
előkészítésről szól. A dolog természete szerint 
ez az utóbbi képezi a kötet anyagának főrészét. 
Tizennégy órára osztotta be az anyagot, de 
úgy, hogy nem foglalnak le feltétlenül egy teljes 
órát. Ezek a hitelemzései különösen egyszerű
sél!ükkel és gyakorlatiasságukkal mintaszeTŰek. 

E könyv önmagát ajánlja és aki csak a hit
oktatók közül használni kezdi, hű marad 
hozzá. 

Boullier Gábor S. J.: Jézus nyomában, 
boldog Pignatelli József S. J. élete, fordHotta: 
Endrődy J. László S. J. Pécs, Pius-kiadás. 
261 oldal. ára P 3.20. 

Érdekes könyv ez. Nem aszkétikus életrajz 
csupán, nem is társadalmi monográfia és nem 
idegfeszHő olvasmány, - a három együtt. De 
olyan szerencsés keverékben, hogy egyformán 
élvezheti olvasását, aki komoly alapon szóra
kozni akar; az is, aki ismereteket óhajt, de 
főképen az, aki lelkét kívánja gazdagItani. 

Az események Pignatelli hercegnek, egy nemes
lelkű spanyol főúri sarjadéknak élete körül 
csoportosulnak. Ez a jezsuita rendnek lesz tag
jává, de éppen akkor, amikor őket a Spanyol
országban hatalomra került szabadkőmlves 
irányzat száműzi. Az egyetlen, akinek kegye
lemből otthonmaradást akartak engedélyezni: 
Pignatelli herceg, akinek ősei Spanyolország 
történetével szorosan össze vannak nőve, jelené
ben pedig egész rokonsága a legmagasabb pol
cokat tölti be. A sz~rzetes herceg azonban 
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Az Amerikiba került eredeti Rúfu1-kép. A Pitli-képtár "'8olata. 

nem akar kegyelmet, hanem megosztja társai
val a száműzetés kenyerét. Ettől kezdve Golgota
útja az élete, egészen addig, ameddig rendjét 
újra vissza nem állitják. Ennek megtörténte 
után éjjelt nappallá téve minden idegét meg
feszíti, hogy az újonnan sarjadó Jézus Társa
ságába szent Ignác i~azi szellemét vigye bele 
és erősftse meg. 

E könyv hátterében ott nyüzsögnek az egy
házellenes szabadkőmívesek. Tárgyilagossággal 
felfedi a szerző intrikái knak útálatosságát és 
önzésüknek elvetemültségét. Beállítása minde
nütt tárgyilagos és látszik, hogy csak az igaz
ságot keresi, hiszen attól nincs mit félnie. 
. J. Kr.: Az orosz Utok. Budapest, 1936. 

Ara P L-
E könyv gondos tanulmányozás után készült. 

Egy Oroszországot megjárt mérnök személyes 
tapasztalatait írja le. Felvonul benne a szovjet, 
a maga valóságában raizolja a családi életet, a 
társadalmi életet, az ipar és kereskedelem éle
tét. Az ötéves terv kudarcát. Leírásai érdeke
sek és ami a ló, tárgyilagosak. 

Schulte: Omnibus omnia. Limburg, Ára 
p S·lO. 

Egy korunkban élt és a háborúban hősi halált 
halt német fiatalembernek az élete. Olyan volt 
egyénisége, munkaköre és lehetőségei, mint 
amilyen sok ezer és százezer ma élő fiatal
emberé. Miként apostolkodott és dolgozott lel
kének müvelésén és használta főleg a részletes 
lelkiismeret-vizsgálatot, azt írja le ez a könyv, 
bár el kell ismernünk, hogy kissé túlságosan 
kimerítően. 

Weinrich: Die heilige Elisabeth von Thü
ringen. München, Ára kötve P 11'25. 

A hires, magyarországi származású szentről, 
a keresztény családanya és karitatív apostolnő 

MÁSOLAT, MEL Y SZEBB 
AZ EREDETIN~L. 

Nagy volt a zavar nemrégiben az olasz művészeti 

világban. 
A híres Pitti-képtárban, mint egyik legértékesebb 

büszkeséget őrizték Raffael "Madonna dell'Impannata" címü 
festményét. Utolérhetetlenül fönséges rajta a Boldogságos 
Szűz alakja, gyönyörüek az arányai, bájos a kis Jézus arca 
és Keresztelö Szent János gyermekfeje. A kép színfolt
kontrasztjait meg ép iskolapéldának állították oda. 

Két év előtt aztán hírüladták, hogy egy multi-milliomos 
amerikai képgyüjtőnek birtokában egy épen ilyen festmény 
van. Sőt azt is állították, hogy ez az amerikai festmény az 
eredeti RaffaeI-kép és a Pitti-képtárban lévő csak másolat. 

Az olaszok csak legyintettek a hírre. Amerikai blöff
nek gondolták. 

Az amerikánusok azonban nem hagyták annyiban a 
dolgot. Elszállították a képet Olaszországba és fölajánlották 
a vizsgálatra. Ez elől aztán nem lehetett kitérni. 

Megtörtént a vizsgálat. Behatóan, komolyan és az 
igazság kedvéért végezték. Az olaszokra megdöbbentö lett 
az eredménye. Megállapították, hogy valóban az amerikai 
kép az eredeti RaffaeI-festmény és a Pitti-képtárbeli pedig 
csak egykorú másolat. 

A két kép azonban megszólalásig hasonló. Csupán a 
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Szüzanya ruhája mellén szélesebb a fehér szegélycsík az 
eredetin és a Kis Szent János arcküejezése más. 

Ámde azt is megállapították, hogy az olaszországi 
másolat még szebb és finomabb, mint Raffael Amerikába 
jutott eredetije. Vonásai jobban egyesítik az erőteljességet a 
finomsággal, színeinek egybefolyása tökéletesebb, festék
anyaga is finomabb. 

Azaz, a névtelen régi képmásoló festőtechnikája jobb 
volt még Raffaelénél is! 

Ez az eset nem tanulságnélküli J 

A szenteket példaképe k ül állítja elénk az Egyház. 
Vonásaikat lekópiázni, erényeiket életünkben új életre kel
teni a föladatunk. 

Sokan kevésre jutnak e másolómunkában. Szeretetük 
tüzének vörösét, tisztaságuk fehérjét, alázatosságuk kékjét 
és bűnbánatuk liIáját nem könnyű kihozni. Fejüknek Istenhez
fordulását, lábaik nak a föld sara fölé emelkedését és kegyelem
köntösüknek szakadásmentességét utánozni nagy föladat. 

De íme, e képnek esete mást mutat! Még a leghíresebb 
művészt is túl lehet szárnyalni. Akkor még a szenteket is 
el lehet érni, sőt talán egyben-másban, egyiket-másikat még 
túl is lehet haladni. Lehet annak, aki nagyon erősen tud 
akarni és akit az Isten, kegyelmével nagyon segít ... 

Ez a lehetőség olyan fölemelő és olyan sarkaló! 
Cz-a 

EGYEDÜL AZ ISTENNEK! 
A dolog természete szerint a legtöbb vallási manifesztáció 

az Istenen kívül az embereknek is szól. A hatalmas körmenetek 
hömpölygő tömegei, díszruhás csoportjai, jelvényes, zászlós, 
fáklyás fölvonulói ci n é z ő k e I ő t t akarják kimutatni hitü
ket és hitbátorságukat. A gyűléseknek, körmeneteknek ép ezért 
ez a nyilt hitvallás az elsőrendű és lényeges céljuk. 

Becsüléssel és tisztelettel halljuk, hogy itt-ott öntudatosan 
lemondottak az ünnepélyeknek e külső, az emberek szemének 
és fülének szánt oldaláról. Sőt az a hír, amelyet Amerikából 
kaptunk, egyenesen meghatóan állítja elénk az emberi nagy
lelkűségnek egy ilyen épületes megnyilatkozását. 

Az eset a következő: C I e vel a n d b a n eucharisztikus 
kongresszust tartottak. Természetesen amerikai méretűt, azaz 
nagyszabás út. Ennek egyik főpontja az Oltáriszentség imádási 
órája volt. Erre az imádási órára a több mint 60,000 részvevő n 
kívül külön megszerveztek 20,000 hívőt. Ifjút és felnőttet, férfit 
és leányt. A 20,000 imádó mindenike előre megállapított színű 
ruhát csináltatott: a leányok fehéret, a férfiak feketét, a gyer
mekek kéket stb. E 20,000 különböző színű ruhába öltözött 
embert aztán úgy helyezték el, hogy együttesen egy óriási 
monstranciának alakját és körvonalait képezték. A clevelandi 

2.1 

Ulaak 

példájáról sok életrajz van már, de ez a leg
újabb és egyben a mai embernek legalkalma
sabb. Nemcsak dramatikusan, érdekfeszitöen 
írja meg ezt az érdekes életrajzot, hanem alkal
mazásai és beállításaifa mai kor asszonyainak 
és leányainak vannak szánva. E könyvet intelli
gens úrinöknek lelkiolvasmányul melegen ajánl
juk. 

Szentháromságról nevezett Erzsébet. kar
melita nővér életrajza. Szombathely. Ara P 
2.50 

Ennek a francia nővérnek élete nagyon 
ismeretes és közkedvelt a franciaországi misz
tikusok között. 1880-ban született, 1906-ban 
halt meg. Csak rövidebb idöt töltött a dijoni 
karmelita kolostorban. Ez a könyv lelki fejlö
dését, lelki életét és leveleit foglalja magában. 
Ezekböl egy szépséges lélek körvonalai rajzo
lódnak elénk. Vallásos törekvéseit arra ala
pozta, hogy az Isten müködésével, kegyelmé
vel valósággal bennünk van. Igy mindenki 
támaszkodhatik rá és vele együtt dolgozhat 
lelke tökéletesedésén. Erzsébet nővér ezen
kívül nagyon sok rendkívüli kegyelmet is ka
pott, amelyekkel együttmüködve lelkét szépsé
gessé fejlesztette. 

P, Marcell: Mária ruhájában. Győr. Ára 
p 2.-

Második kiadása a neves karmelita atya 
skapulárés szentbeszédeinek. Tizenkilenc szent
beszédet tartalmaz, a függelékben pedig kime
dtő oktatást nyujt a skapuláréról, annak ere
detéről, kiváltságairól. Ahol skapuláré-társulat 
van és annak külön ájtatosságot tartanak, nél
külözhetetlen segédeszköz lesz e könyv. A 
skapuláré-társulat tagjai pedig lelkiolvasmány
nak is használhatják. 

Schmöger: Heiliges Heldentum. Tyrolia 
Verlag. Ára P 7'04. 

Ha röviden kellene jellemeznem e könyvnek 
tartalmát, azt mondanám, egy sereg igen érde
kes lap tárca és mindegyiknek valamelyik szent 
a főhőse. Úgy csoportosította a szerzőjük, 
hogy minden hónapra jut belőlük 4-5. Vasár
napi lelkiolvasmányul is igen jó tehát. Az 
egyes történetek dramatikusan vannak meg
írva és mindegyiknek megvan az erkölcsi éle 
is. 

Joannes Perk: Synopsis latin~ quattuor 
evangeliorum. Paderborn, 1935. Ara P 5'70 
helyett csak P 4'28. 

A négy Evangélium Jézus élettörténetét 
és tanítását beszéli el, de a dolog természete 
szerint egyes események és egyes beszédek 
majd valamennyiben, majd pedig többen elő
adásra kerülnek. Per k könyve egymás mellé 
állított hasábokban szemléltetöen és felhasz
nálásra alkalmasan közli az Evangéliumnak 
ezeket a közös részleteit. Az ember azonnal 
látja, hogy ul!yanazt a történetet hogy írta le 
Márk, Máté, Lukács és János. 

Joseph Lucas: Menschen die sich lieben. 
Limburg, 1935. Ára P 6'- helyett P 4'50. 

A termékeny és Németországban közkedvelt 
pallottinus író régi vágyát valósitotta meg eb
ben a könyvben. Ez a munkája ugyanis a 



Ubmk 

katolikus férfiaknak szól. Nem arról beszél 
benne. hogy a férfiak a nyilvános élet
ben is katolikusnak vallják magukat. mert 
manapság a legtöbb hozzájuk ~zóló munka 
ezeket a húrokat pengeti. Ö csak arra 
beszéli rá a férfiakat. hogy magánéletük
ben és családi körükben éljenek úgy. hogy 
boldogok legyenek és övéiket is boldoggá 
tegyék. Legtöbbször ugyanis nem a nagy 
események. nem a nagy összeveszések 
keserftik meg az ember életét és teszik 
otthonát pokollá. hanem a kisebb hibák. 
érdességek. figyelmetlenségek. Sokan nem 
is tudják azt. hogy bizonyos viselkedésük 
és néha szavuk mekkora fájdalmat tud 
okozni másoknak. 

P. Lucas könyve erről az aprólékos. 
de lélekből származó. boldogságot sugárzó 
és boldogságot szerző erénytöredékekröl 
szól. Mondanivalóját szokott modorával 
csevegve. érdekesen. talán kissé német 
bőbeszédűséggel. de mindIg szellemesen 
adja elő. 

Gyenis András S. J.: A jezsuita rend 
generálisai (életrajzi és rendtörténeti 
vázlatok). Budapest. Ara P 1'50. 

Mostanában aratta éppen egy színdarab 
óriási hatást kiváltó sikerét. melynek a 
jezsuita rend szelleme és működése a háttere. 
Ebben a rendnek egy színpadi n~vet ad a dara
bot Iró amerikai szerző. Az Ur katonái-nak 
nevezi őket. Találóan nevezi meg a jezsuita 
rendet ezzel. Katona szervezte a rendet. és 
rakta le alaptörvényeit. a rend szelleme katonás 
és működése is az. Századokon aratott sikerei
nek. áldásos működésének ez a katonás szellem 
az egyik nagyoka. A dolog természetében 
van. hogy egy ilyen katonás szervezetnek 
jelentékeny sikere az élen álló vezértől függ. 

Gyenis . András S. J. a rend történetére. 
sikereinek megértésére megírta a rend vezérei
nek. a jezsuita generálisoknak életrajzát a 
magyar irodalom számára. a rend mega!apító
jától. Loyolai szent Ignáctól kezdve napjainkig. 
Valóságos kis újabbkori egyháztörténelem dió
héjban e munka. mert a rend történetével 
szorosan összefügg magának az egyháznak a 
helyzete is. melyben szent Ignác harcos serege 
mindíg az élen küzd és dolgozik. 

MfiLLER LAJOS S. J.: 

ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES 

LELKIISMERETVIZSGÁLÁS 

Kipróbált és biztos módszer 

mindenki számára. aki a ke

resztény tökéletességre eljutni. 

igyekszik. Magyarázattai s 2 

évi táblázattal. Ára: 30 f. 

5. szám. ·1936. 

arénából - ahol az imádási óra lefolyt - nem lehetett látni 
ennek az élő monstraneiának összhatását. A dolog természete 
szerint ehhez nagy távlat és magasság kellett. Repülőgépről 
fönséges benyomást tett, mint a fönti kép is mutatja, amelyet 
250 méter magasságban keringő repülőgépről fotografáltak le. 
A képen iól kivehető az aréna körben elhelyezett néptömege 
és igen jól látható az "élő mostranda" alakja és színezete is. 
E 20,000 ember és a rendezőség azonban nem azért költött 
és állott oda, hogy az egyetlen fölöttük keringő repülőgép 
utasai láthassák. Ök e g y e d ü I I s t e n n e k I á t v á n y o s
s á g á u I állottak oda. Emberi tekintet nélkül ... önzetlenül ... 

UJdonsAg! 
TOMKA ÁGOSTON S. J.: ' 

HITELEMZ~SEK III. KÖTET 
i 

a kegyelemeszközökről szóló rész s az elsőáldo
zók előkészítésének mesteri feldolgozása. Ára 3'20 

SZENT P ÁL világot átfogó apostoli 
lelkével megírt remek ú t i r a j z 

BANGHA BÉLA S, l. 

ROMA LELKE 

Apológia regényben: 

Fűzve P 3'50 
Kötve P 5'-

SPILLMANN S, J.: 

A GVONÁSI TITOK ÁLDOZATA. 
megrázón izgalmas-hatása a lelkekre bámula10llan nagy, 

Án fűzve P 3'-, kötve p 4'50 
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A lelkieletben korunk színvonalán ......... .. 
álló eligazító es az összes vele kap-
csolatos kérdések kitűnö gyüjteménye: 

MÜLLER LAJOS S. J.: 

'ASIKÉTIKÁ1A 

• 

E mü különös tekintettel van a 
magyar viszonyokra, feldolgozza 
és felsorolja az egész vonatkozó 
magyar irodalmat. Könnyed stílusa 
és a legnehezebb kérdéseknek 
is világos előadása minden mű
veltebb katolikusnak élvezetes s é 
teszi az olvasását és egyetlen 
lapját sem futja át a nélkül, hogy 
ne tanulna belőle . 
Ára: lűzve P 7'-, kötve P 9'-

GYENIS ANDRÁS S. J.: 

A JEZSUITA REND GENERÁlISAI 
Eletrajzi és rendtörténeti vázlatok. Mindenki szá
mára, akit a jezsuiták és történelmi szerepük 
érdekel, h a s z n o s és lebilincselő olvasmány. 

~a: fűzve Pl·SO. 

r- PAKOCS KÁROLY: 

I ÖRÖMET AKARTOK? 
• 
~agybőjti konferencia-beszédek. Hét be
széd, amelyben a kereszt felemeW és lelki 
örömet adó oldalát mutatja be. Az ős
keresztények derűs életfelfogása, nagy
szer~ lendület és költői beállítások jel
lemzik. Elöadásnak és lelkiolvasmánynak 
egyformán alkalmas. 
Ára: fűzve P 1'60, kötve P 2·10. 

BEAUDENOM-GEREL Y: 

ELMÉLKEDÉSEK AZ EVANGÉLIUMRÓL. 
Az év minden napjára szóló nagy sikerű francia 
elmélkedö könyvnek els ö kötete, Gerely Jolán 
kitünö fordításában. Az Úr Jézus gyermek
korát és elrejtett életét dolgozza fel alapos 
részletezéssel. mély meglálásokkal és elsörendű 
gyakorlati beállítással s páratlan bájjal. 

Ára fűzve P 5'50, kötve P 7'50. 

s Z E R K E S Z T Ö I Ü Z E N E T E K. 

R. A. Az életgyónás rendkívüli, de egy
ben rendes eszköz is lehet. Rendes eszköz 
azonban csak akkor, hogyha az összes előző 
gyóná~o~ .külön?s okból érvénytelenek voltak. 
Rendkivül! eszkoz, ha leszámolás akar lenni 
a multtal, hogyannál nagyobb erővel épitsük 
fe.1 ,a bűntől szabaddá let! lélekben a jövőt. 
Vllago~ dolo~, hogy <;lk nél.kül nem igen taná
csos eletgyonást vegeznI. Különösen az 
aggályosságra hajlamos lelkeknek tanácsol
juk ezt. 

V. B. Nincs igaza, amiért lelkiatyja eljárá
sát. h~,ly.teleníti. Sőt, úgy is kell eljárni, 
ammt o Járt el. Nem szentkép-osztogatás a 
lelkivezetés. Aki inkább csak vigasztalást 
dícséretet és néha figyelmeztetést vár a lelki~ 
atyjától, az nem a lelkének tökéletesedését 
kívánja (őle, hanem attól eltér. 

R. X, Felfogása nem felel meg a keresz
tényerkölcstannak. A kereskedőt joggal illeti 
meg a nyeresége, mint az orvost a honorári
uma, a tanítót a fizetése. Ez munkájuk ellen
értéke, megélhetésük alapja és egyben az 
egész társadalomnak forrása is, mert a keres
kedő is fizet adót és az adóból tartják fenn 
a társadalom szervezetét és ebből fizetik a 
hivatalnokokat, sőt bizonyos intézmények és 
tanerők is ebből kapják fizetésük kiegészíté
sét. Ha a kereskedőnek nincsen haszna, akkor 
a kötelességét nem tudja teljesíteni és nem
csak ő maga nem tud .. megélni, hanem a tár
sadalom is meginog. On, aki levele szerint 
internátust vezet, - amelynek életéből meríti 
a kereskedők elleni panasdt, - legjobban 
megérthet né a kereskedői nyereség szüksé
gességét. Hiszen On sem adhatja az ellátást 
azon az áron, ahogya piacon beszerzi a ter
mékeket. Sőt, még ha mindent felszárnit 
amit megvett és tovább adott a gyermekek~ 
nek ugyanazon az áron, még akkor sem tart
hatja fenn az intézetet, hanem csak akkor, 
ha más fizeti a személyzetet, más tartja jó
karban az épületet, az állam nem követel 
adót és a kiöregedett tanároknak és személy
z,elnek nem kell az ellátásukról gondoskodnia. 
Amde a kereskedőnek senki sem ad az üzleti 
nyereségén kívül semmit sem I A keresztény 
igazságosság erénye megkívánja, hogy tárgyi
lagosan ítéljünk felebarátainkról és főképen 
nem másképen, mínt önmagunkról. 

B. J. Botiz: Előfízetése ápT. I-ig rendezett. 

Új NÉMET KÖNYVEK 

Julius Sp,iegel: Ruth. Ein Frauenbild in Homi-
lien. Ara P 1'80 helyeit. .. P 1'35 

Dr. Georg Korpgen: Macht über die Hörer. 
Das Geheimnis der wirksamen Predigt. Ára 
p 3'45 helyett . p 2'68 

Weber: Frohe Botschaft von der ersten hl. 
Beicht. Korán áldozó kisgyermekek számára 
gyónási oktatás és gyakorlati útmutatások. 
Ára p 2'10 helyett p 1'58 

Schwierholz: Trost am Grabe. 30 halotti 
beszéd. Ára P 2'63 helyett p 1'96 
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Előfizetési ára félévre 1 P 80 fiU. Egyes szám ára 40 fill. 

Xl. Plus Pdpa aranyértékű körlevelet adott ki a minap. A hívek
hez fordult benne, de a papokról írta. Azokról, akik az Úr Jézus világosságának 
fáklyahordozói, akik a föld sáros és agyagos rétegeinek az összetartó és kemé
nyítő sói: a lélek nevelését szolgálják. Tagadhatatlan, hogy e munkájuk
nak legértékesebb és főrésze az, amikor a kegyelemeszközöket, a szent
ségeket közvetítik és a legfönségesebb áldozatot bemutatják, de pótolhatat
lan az a munkájuk is, amit az igazság hirdetésével és a lelkek vezetésével 
végeznek . 

•• .11: aratds nagy. a munkds kevés!" - erről panaszko
dott már az Vdvözítő is és panasza' időszerű még manapság is. A lelkek 
szomjúhozzák az igazságot és várva-várják az eligazítást. A modern élet 
körülményei és a megpróbáltatások közt lerongyolódott lelkek sebei számára 
mégha tízszerannyi pap fáradozna is, - kevés lenne! 

~..." ... '4un"~ tevékenységét ebből a szempontból tartják oly áldá
~tAII ~ ~ ~ sosnak és nagyrabecsültnek ép a papság körében. Irói 
================= a hiftudományos műveltség magas fokán állanak, 
gyakorlali érzékük és széleskörfí tapasztalatuk pedig arra képesíti őket, hogy Jézus tanítását 
a mai kor emberének gondolkodásához alkalmazva fejtsék ki és minden cikkükből a gyakor
lati életükre is tanulság kerüljön. Érdekesség és érthetőség. élvezetesség és tanulság e lap 
iróinak a jellegzetessége. El is érték, hogy az "Utunk" ma már a magyar intelligencia pasztorá
ciójában a papoknak hathatós és elismert segédeszköze. 

Ha pedig értékes és áldásos dolog az, amikor valaki a papok működéséhez hozzásegít, hasonló
kép áldásos törekvés az is, amikor az Ut~nk terjesztésén fáradozunk! 

ESSER S.l: 
a némel kalolikus irodalom híres és igen olvasolt vezéregyénisége. 

NEGYEDÓRA A SZÓSZÉKEN 

Ára: 2.20 P. 

címü könyve lelkipásztori tevékenységének legjellegzetesebbjét : szenlbeszédeil tar
talmazzák. Rövidségük mellell velósek, szívhezhatóságukon fölül élvezetesek. 



n. évfolyam. 6. szám. Utunk 1936. februar 15. 

Íf1;el:onk. 
Irta: dr. Marczell MJfjály. 

Kicsi tagutakat is jelzőkkel látnak el. hogy lássa a 
vándor a helyes irányt. Az élet nagy országút jain még
inkább igényeljük az útjelzőket, mert látnunk kell. hogy 
merre menjünk. Már csak azért is, mert nem kis jelentő· 
ségű az a kérdés, vajjon a földi élvezetek ligetei felé 
vagy az örök tájak világa felé tart· e az utunk? 

A döntést, hogy merre kell menni, megadta a Terem
tő: az utat, amely valóságban arra vezet, kicövekelte a 
Megváltó. 

Keressük tehát V t j e l z ő n k látszó jelzéseit ! 

A földi zarándok olyan útjelzőket talál, amelyek 
földbe ásva merednek amellettük haladóra és fakarral 
mutatják némán a helyes utat. Az út jelzők útnak indíta
nak, de maguk hallgatag feszességgel egyhelyben álldo
gálnak. 

Az emberi élet nagy országút ján milliók lépked
nek. Vannak vigak, dalolók, sírók, fájdalmasan zokogók, 
türelmesek és zúgolódók, könnyen lépők és keresztet hor
dozók ... 

A nagy út zsongó hangzavarából állandó refrén
ként cseng az Vr szava: .. Aki utánam akar jönni .. 
vegye föl keresztjét és kövessen engem." (Márk 8, 34.) 
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Ut.ak 

A mi Otjelzőnk előttünk halad. Mégpedig 
nemcsak átmenetien, hanem a föld emberének életét 
végigélve ... 

"Merre menjünk?" - kérdezzük magunktól. Egy
szerűen ezt felelheti a lelkünk: "Mesterünk nyomdo
kain!" 

Ez a felelet pedig gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy előveszem az Irás sorait és kipontozom belőle 
a Mester irányelveit. 

Különös figyelmet vetek a hegyi beszédre, 
mert benne hallom az Ornak életet irányító szavait. 
Ha nem csengő szó, hanem élet lesz bennem a Meg
váltó tanítása, akkor az evangéliumi utat járom. 

Vizsgálom azután az életem egészét. Lelkem 
vágyakozását. Életem erőfeszítését. Az élet keresztjét. 
Küzdelmeit. Szenvedéseit. Megaláztafásait . . . Ha 
reáismerek arra, hogy Mesterem példájára .~zen

vedni tudok, akkor az evangéliumi Küldött útját 
járom. 

Átelmélkedem végül a Mester életét ... Magam 
elé állítom egyes részleteiben... Mintázni kez
dem . . . Gyakran kérdezem a kétségek idején: Mit 
tenne most a Megváltó, Uram? A lelkiismeret sza
vában csendülő feleletet parancsnak nézem és a 
szerint irányitom életemet. 

Bízvást járhatunk az ar jelezte utakon, mert örök 
Otjelzőnk maga is itt hagyta nyomdokait! . . . 

De örök Otjelzőnk nemcsak a történelem régi 
világában járt előttünk. Szent lábainak nyomdokát 
elmosta az eső, kétezer esztendős élőalakját némileg 
ködbe vonja az idő, tanító szavát papíron és hagyo
mányokban őrzi az Egyház . . . Bármilyen erős és 
lélekindító ereje, mégis kevés a lélek valóságát 
annyira megmozgató vitalitása. Ez a személynek 
személlyel való érintkezéséből sugárzik át. 

Nem vagyunk azonban mi, a mostani korszak emberei 
sem kitagadottabbak a Krisztus korabeli emberek
nél. Ők emberi alakban találták fel az Isten
emberi, mi az örök élet kenyerének misztéri
umában élünk Vele csodálatos személyi kapcsolat
ban. 

"Nem hagylak titeket árván . .. " mondotta a 
minket képviselő apostoloknak. "Én veletek vagyok 
mindennap a világ végezetéig ... " (Máté 28, 26.) 
hangzik a vigasztaló szó. "Aki eszi az én testemet 
és issza az én véremet, annak örök élete vagyon . .... 
(Ján. 6, 55.) ígéri a krisztusi beszéd. 

Mindez végül is azt jelenti, hogy a csodálatos, 
isteni szakramentumban velünk marad az ar és a 
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lélektáplálás szent analógiájában vitális kapcsolatot 
vesz fel az őt kereső, váró és vágyó emberekkel . .. 

A fiú az atyával halad. A testvér a testvér kezét fogja. 
A szerető jegyesek kezet kézben tartva haladnak. Bár 
mélyreható és é!etgyökérzeli kapcsok ezek, mégis 
vér és lélekszeretet egybefonódásán alapulnak. 

Az ar és én kapcsolata azonban teljes szemé
lyes egybefonódás: igaz lesz a nemzetek apostolá
nak, Pálnak mondása: "élek, pedig már nem én, 
hanem Krisztus él bennem." (Gal. 2, 20.) 

Akit így kísér, nem is kísér, hanem annyira áthat 
az ar jelenléte, az nem tévedhet ·el az élet nagy 
országút ján. 

Velünk és bennünk az ar! Ez a vigaszunk, ez a 
bátorítás unk. Igy lesz örök ulitársunk - a mi 
örök Olje/zőnk! ... 

Hovó? 
A száguldó gyorsvonat egyik fülkéjében, orrocs

káját az ablaküveghez nyomva nézett ki egy kicsi 
fiúcska. Amellette elrohanó vidéket figyelte. 

Telegráfoszlopok, mezőségek, erdők, falvak suhan
tak el tarka változatosságban szeme előtt. 

A fiúcska mindent tudni akart, s állandó kér-
désekkelostromolta anyját: 

Nézd, mama, mi az a feketeség ott? 
Milyen magas lehet az a torony? 
Miért nem álltunk meg ezen az állomáson ? 
Hová hajtják a bárányokat 7 
Hová folyik az a folyó? 

- Hová rohannak a fák a sínek mellett? 
- Hát mi hova megyünk ? 

Még iskolába se jár a kis csöppség s nemcsak 
a körülötte levő dolgok érdeklik, hanem messzebbre 
néz: hova? 

Ismerni akarja az okot, a célt. A jelen pillanat 
lefogja ugyan figyelmét, de lelke azon át kutat. 

Miért nem kérdezik az idősebb emberek is ezt 
önmaguktól vagy másoktól? 

Mindíg csak azt hallani tőlük: Nézd ezt! Nézd 
azt! 

És soha: Hova is tartunk tulajdonképen 7 Mit 
akar a törtetésünk, hajszánk ? Mi a végső cél? 

Pedig a végső célra, az ember végső céljára 
gondolni e nehéz időkben erőt, bátorságot adó 
lenne, átsegítene a jelen sötétségén, és a végső 

cél biztosítására múlhatatlanul szükséges is lenne ... 
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felelt meg ennek a hivatásának. Megmutatta, hogyan 
kell a szerszámot megfogni és alkalmazni. Olykor 
nagy, kérges kezét a kis kacsóra teszi, vezeti, 
vigyázva, hogy azt fel ne vérezze a szerszám. 
E közben elönti lelkét az áhítat, csodálkozás, imádás. 
De azért folytatja az oktatást, mert ez volt szent 
hivatása. 

Délre hazatérnek a műhelyből. Az otthonra 
Mária visel gondot és végzi ott a háziasszonynak 
ezernyi apró teendőit. Az asztali áldás után szerény 
ebéd jükhöz telepszenek. Jézus foglalja el az utolsó 
helyet. Az étkezés alatt beszélgetnek, jámborul és 
barátságosan. Nagy tisztesség és összeszedettség 
ömlik el egész valójukon. Ebéd után ismét munkához 
látnak egészen estig. Rövid J<.is vacsorájuk után a 
háztetőn üdülnek, ahol az Udvözítő bizonnyal fel 
is olvasott valamit a szent iratokból és azt meg is 
magyarázta. Aztán felállottak a karos gyertyatartó 
előtt karjukat keresztbe fonva. Elvégzik esti imáju
kat és aztán nyugalomra térnek. 

Ünnepnap Názáretben. 
Eljött a szombat vagy más előírt ünnep. Az ilyen 

napot a szent Család egészen Isten szolgálatára 
szentelte. Jobb ruhát is öltve elmentek az imaházba, 
amely a piactéren állott. Itt meghallgatták a törvény
magyarázatot, és áhít attaI énekelték a zsoltárokat. 

A szent Család ily napon bizonnyal látogatáso
kat is tett es fogadott s kedves barátságossággal 
érintkezett a rokonokkal és ismerősökkel, Jézus pedig 
az egykorú gyermekekkel játszadozott, egy cseppet 
sem éreztetve velük isteni fölényét, de adott alkalom
mal igyekezett valami jót csepegtetni szívükbe. A 
pihenő nap alkalmat adott kedves kis sétákra is, 
a szelíd és kellemes názáreti völgyben a folyócska 
p'artjára vagy a helységet környező magaslatokra. 
Elvezte innen a pompás kilátást. Mit érezhetett, ha 
a Földközi-tenger felé pillantott, ahonnan, egykor 
majd útra kelnek apostolai, hogy elvigyék az ő 
evangéliumát Rómának, Görögországnak és a föld
kerekség többi népeinek. Mit gondolhatott, amikor 
a Nagy Hermon-hegyére esett tekintete, amelynek 
tövében Pétert hivatalosan megtette egyháza fejévé. 
Aztán Tábor, Naim, Kafarnaum, Mag4ala vidékei 
is sok nagy gondolatot juttattak eszébe. Orült jövendő 
hivatására, munkáira gondolva, örült a meghódítandó 
lelkeknek, és hálálkodott értük a mennyei Atyá
nak. 

A názáreti erények. 
Engedelmesség. 

A názáreti élet az alárendeltségnek és engedel
mességnek élete. Az apokrif író k sok-sok csodálatos 
dolgot tudnak beszélni, regélni, amelyek már az Úr 
Jézus gyermekségét is beragyogták volna. A való
ság ezzel szemben az, amit az evangélista lapidáris 
rövidséggel állít: "Engedelmes vala nekik." (Lk. 2, 51.) 
Sem több, sem kevesebb. Ez Jézus magánéletének 
rövid, de kimerítő rajza. . 
Elmélkedő lelkünk elmerül az Ur Jézus szemléleté

ben . .. A világ Teremtője, a mindenség Ura, 

4 

6. szám. 1936. 

teremtményeinek: Józsefnek és Máriának minden 
intésére a legnagyobb alázatossággal, pontossággal, 
tisztelettel engedelmeskedik. Egyáltalán, egyedül ő 
az, aki a názáreti házban csak engedelmeskedik, 
és mindenkinek engedelmeskedik. Mária parancsol 
neki, de Józsefnek ő is engedelmeskedik. József 
mindenkinek parancsol, s csakis Istennek engedel
meskedik, pedig bármily szent is, de erény és érdem 
dolgában ö az utolsó. Názáretben tehát voltaképpen 
két hierarchia van: az életszentség és a hatalom, 
a tekintély hierarchiája, fokozata, és e kettő -
sajátságos - éppen ellentétes arányban van. Ha a 
hatalmat, tekintélyt vesszük, első helyen áll József, 
azután következik Mária és az utolsó helyen van 
Jézus. Neki nincs, nem is lehet sza,va a családban, 
mert hiszen ő csak gyermek. Eletszentségben, 
tökéletességben pedig ő áll végtelen magasan Mária 
felett, és az Immakuláta messze felülmúlja Józsefet. 

Isten tehát nem köteles a legtökéletesebbet válasz
tani az elöljárói tisztségre . . . 

A rangfokozati alárendeltségnek szükségszerű 
következménye a függés: az engedelmesség. Jézus 
tehát engedelmeskedik. Rajta csakugyan beválik az, 
amit később a százados mondott neki: "Ha mondom 
ennek: Menj, ő megyen, és a másiknak: Jőssz te, ő 
jön, és szolgámnak: Tedd ezt, és teszi." (Mt. 8, 9.) 
"Jézus - szólt Mária - gombolyít sd fel ezta pamutot" , 
ő felgombolyít ja. "Hozd ide hamar azt a guzsaly t " , 
sietve odahozza. "Most pedig fuss, és vidd haza 
annak a néninek ezt a kézimunkát", Jézus fut és 
hazaviszi. Mikor a fiúcska erősödik, mindinkább 
nevelőatyja tart igényt segítségére és szolgálataira. 
Magával viszi a műhelybe, s ő parancsolgat neki 
és rendelkezik vele. "Hozd hamar ide a szögesládát." 
Szaladva hozza. "Jézus, holnap korábban kelünk, 
mert idejében útra kell indulnunk Jeruzsálembe, az 
ünnepekre." Jézus mosolyogva, némán hajtja meg 
magát. 

A parancs határozott, szelíd, érthető. Az enge
delmesség pontos, készséges, örvendező. Mind a 
kettő helyén van: a parancsoló és az engedelmes
kedő: "mert így illik teljesítenünk minden igazságot" 
(Mt. 3, 15). De h,9gyal).? Talán nem tudta Jézus, 
hogy ki és mi 07 Ol nagyon jól tudta, hogy: 
"minden hatalom neki adatott mennyben és a földön". 
(Mt. 28, 18.) Tudta, hogy mint Isten, az Atyával 
egylényegű. De azt is tudta, hogy mint ember, ő 
is csak teremtmény. És "az Atya nagyobb őnála"! 
(Jn. 14, 28.) Már pedig az Atya hatalmát és tekin
télyét Józsefre és Máriára ruházta. Ezek voltak az 
ő szemében voltakép a mennyei Atya, akinek min
den teremtmény, és így mint ember, ő is feltétlen 
engedelmességgel tartozik. Ezért fogad szót szívvel 
és lélekkel. Hiszen: "én mindenkor azt cselekszem, 
ami előtte kedves" (Jn. 8,29). Bünt bizonyára soha
sem parancsoltak neki, de olykor kedves szülei, 
mint emberek, tévedhettek, és Jézus ilyenkor is 
szót fogadott, és ilyenkor is a maga részéről igaz
ságot cselekedett. Hiszen az Atya engedte meg a 
szándéktalan tévedést: "Igen, Atyám, mert így tet
szett neked." (Mt. 12, 26.) 



február 15. 

Jézus názáreti engedelmessége tiszta fogalmat 
ad számunkra a tekintélynek és vele viszonyos enge
delmességnek igazi természetéről, lényegéről. 

Mi a tekintély? Jog, hogy neki higgyenek, hódol
janak, mert ő mondja, mert ő parancsolja, minden 
egyéb indítóok nélkül. Nagyon világos tehát, ha ez 
így van, akkor tekintélye voltaképpen csakis Isten
nek, a mindentudó, örök igazságnak és hatalomnak 
van. 

Ha van Istenen kívül még másnak is tekintélye, 
ezt csak Istentől kaphatta. Maga a Szentlélek nyiltan 
hirdeti ezt Pál apostol által: "Nincs hatalom, csak 
az Istentől. amik pedig vannak, azokat az Isten 
rendelte" (Róm. 13, 1). A törvényes elöljárókban 
tehát, aminő k elsősorban a szülők, Isten tekintélye 
székel és isteni jogon követelhetik az engedelmes
séget, amikor Isten tőrvénye szerint rendelkeznek. 

Viszont az engedelmesség csakis a tekintélynek, 
és így voltaképpen Istennek dukál. Embernek csak 
annyiban, amennyiben Istent joggal képviseli és 
csakis azért, mert Isten helyettese. Megtenni az 
ember akaratát azért, mert rászorulok, mert félek 
tőle, me rt szeretem: nem engedelmesség, hanem 
szükség, politika, vagy jó szív. Ez még nem erény, 
nem igazi engedelmesség. 

Ha a törvényes elöljáróban mi is Istennek fogadunk 
szót, akkor engedelmességünk magasztos és felemelő. 
Ha a parancsolóban csak az embert látjuk, akkor 
engedelmességünk méltatlan, megaiázó, rabszolgá
hoz méltó. 

Tekintély, mint Istennek kizárólagos joga, enge
delmesség, mint hódolat az isteni tekintélynek, 
bármily gyarló ember képviseli is azt, ez az erkölcsi 
világrendet fenntartó nagy elv, amelyamai demokra
tikus világban - sajnos - kezd feledésbe menni. 
Ki őrizze azt meg, és ki adja azt vissza a világ
nak, ha nem mi? 

II. János francia fogságában azt mondotta: "Ha 
a becsület elhagyná a földet, kell, hogy a francia 
király szívében feltalálják azt." 

Igen! Ha a hitből fakadó, vallásos jellegű tekintély
tisztelet és engedelmesség eszméje eltűnnék a 
földről, a katolikus egyház gyermekei, főleg szerze
tesei és szerzetesnői örökílik azt át a forradalmi 
mámorból kiábrándult világnak. 

Boruljunk le mi is a szent házikó küszöbére, 
amely Jézust látta engedelmeskedni, és okuljunk, 
tanuljunk példáj ából. 

Mily csodálatos és lelkesítő, mikor magát az isten
séget látjuk leszállni a magas égből, hogy példát 
adjon teremtményeinek az engedelmességre. 

A tökéletességre törekvő lélek elsősorban ebben 
igyekszik ma~át kitüntetni, jól tudva, hogy tökéle
tességé~ek. életszentségének ez a titka, kulcsa. 

Az Ur Jézus példáján kívül engedelmességre 
buzdíthatnak a következő megfontolások is: 

a) Az engedelmesség biztos, tévedéstől mentes 
útja a mennyországnak. A parancsoló tévedhet, és 
éppen azért nagy felelősséget is visel, de az enge
delmeskedő nem hibázhat, feltéve, hogy nyilván 
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való bűnt nem követelnek tőle. A parancsoló téve
déséért nem ő a felelős. 

b) Az engedelmesség az érdemek útja. Az enge
delmesség ugyanis még a legkisebb munkát is be
aranyozza, érdemmé változtatja. 

c) Az engedelmesség a tökéletesség útja, mert 
legjobban összeforraszt Isten legszentebb akaratá
val, a tökéletesség normájával. 

d) Az engedelmesség a legkönnyebb út, mert 
felment ezernyi tépelődéstől, aggály tól és bizony
talanságtól. 

e) Az engedelmesség dicsőséges út, mert biztos 
győzelemre visz. (Folvlaljuk.) 

OMLETT-LOVAGREND. 
Hát ilyen is létezik 1 - Ha nem léteznék, királyok 

lehetnének büszkék megalapítására l Bár én csak egy 
tagját ismertem az Omlett-Iovagrendnek, de kíván
nám, hogy az egész földkerekségen elterjedjen szer
vezetük. 

X. állomás éttermében találkoztam vele, csatlakozó
vonatomat varva. Többi utitársammal együtt a vasúti 
vendéglőben üldögéltem, mikor belépett közénk egy 
25 év körüli jómegjelenésü, friss, határozott mozgású 
fiatalember. Tekintetét végigjártatta a virslizö, pörköl
tet fogyasztó szépszámú társaságon, s asztalához 
ülve, tiszta, csengő hangon szólt oda a pincémek: 

- Ma péntek van. Bőjtös villásreggelit kérek. Egy 
omlett et. 

S néhány perc mulva felszolgálták neki a pompás, 
friss omlettet. A körülötte ülők elpirultak s úgy tet
szett, mintha félve ennék az előttük levő húsételt. 

Beszállásra csengettek. Elmenöben a fiatalember 
asztalához lépett egy előkelő úr. Megszoritotta kezét: 

- Uram, gratulálok l Ha korábban jön, talán tízen
öten is bőjtöset reggeliztünk volna. 

- Ma elkésteml - válaszolt mosolyogva. 
A várakozás unaimában megismerkedtem az érde

kes, megnyerő fiatalemberrel. 
- Sem időm, sem alkalmam nincs arra, hogy ele

gendö jót tegyek s ezzel a magam módja szerinti 
apostolkodással akarom pótolni. A pénteki bőjt apos
tola vagyok. Illetve hatan vagyunk. Barátaimmal 
megalapitottuk az omlett-apostolkodást. Igyekszünk 
pénteki napokon elsök lenni a nyilvános éttermek 
aszialainál s fennhangon omlettet rendelünk. S az 
eredmény mindíg örvendetes, nem maradunk 
magunkra. 

- Egy kis határozottság, egy kis bátorság, egy 
kis merészsé~ - s az eredmény biztos - mosolygott 
rám fiatal utitársam. 

- Bár sikerülne Omlett-lovagrendjükbe beszervez
niök azt a sok fiatalembert. akikben él ugyan még 
keresztény nevelésük emléke, de nincs kellő bátor
ságuk annak szellemében járni el! - búcsúztam el 
meleg kézszorítással fiatal barátomtól. 

Csak ezt az egy tagját ismertem meg, de mond
hatom, királyok lehetnének büszkék az Omlett-lovag
rend megalapítására l 
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.Il türeleDl ró:sdt tereDl. 

Élt Bagdadban egy öreg dervis. 
Bölcs ember hírében ál/oit. Fegyel
mezett életét az emberek tisztelele 
övezte. Homlokán a hosszú, belső 
küzdelmek árán szerzeit és megtalált 
békesség fénye rezgett. Egy alkalom
malokosszemű, tudásraéhes fiú keresle 
fel őt otthonában. Csodaváró lekintete 
oit járt az aggastyánráncokkalbaráz
dált arcán. És arra kérle, hogy avassa 
be titkaiba. 

A dervis szőnyegre ültette a gyer
.meket a szoba sarkába és feléje sem 
nézelt. A fiú azonban ennek dacára 
is mindennap visszajött hozzá. Letele
pedett a szőnyegre és várta csendes 
némasággal, hogy az öreg részeltesse 
tudományában. 

Telt, múlt az idő s a gyermek 
fiatalemberré cseperedett. Ekkor már 
meg merte kérdezni öreg meslerétől 
a bölcseség titkát. 

- Fiam, - szólt a dervis - most
már békével elmehetsz, mert a leg
nagyobbat megtanultad abból, amit 
meg lehel tanulni: a türelmel' 

Igaza volt a dervisnek. Nincs 
nagyobb tudomány, erő és bátorság, 
mini szépen tűrni. Sajnos, a világnak 
erről nagyon silány nézete van. Mert 
ha hősiességről beszél, akkor mindig 
csak a támadásra gondol, - de soha
sem az elviselésére. Pedig az elviselés 
nyugalmában, a türelemben van a 
több erő és nagyobb hősiesség. A 
szikla, mely dacol a tenger egetcsap
kodó hullámaival, a rendíthetetlen 
nyugalom fenséges képe. Éppígy a 
lelkierő netovábbja az égető fájdalom 
közt is néma ajak. S az érdemek leg
nagyobbja, türelmesen állani a próba
tevések szorítását, mikor a természet 
és embertársaink húzzák meg a prés 
karjait. Néha csak egyenkint. Sokszor 
közös erővel. 

A lürelemre szükségünk van. Nél
küle nincs célbajulás. Sem tudomány
ban, sem művészetben, sem lelkiélet
ben. Aki kifogy a türelemből, az ki
marad minden eredményből. 

A technika ezernyi csodáil nekünk 
a tudós férfiak türelme adta, kik egész 
életüket áldozták rá. Türelem faragja 
a márványt, ez fest a színek leheleté
vel s ez szabja o melódiák pályáját. 
Olvaspd a szentek élelét, ezt a "meg
valósított evangélium "-ot? Ne felejtsd, 
hogy ők sem jutottak a türelem csen-

des veritékhullása nélkül az erények 
hegyére. 

Aránylag legkönnyebb az a teher
próba. mell' külső. anyagi javakban 
hoz károsodást. Mikor rossz gazdaságí 
évek, vagy tékozló életmód húzzák ki 
a földet az ember talpa alól. Amikor 
elemi csapások. vagy munkanélküliség 
hozzák a vergődő gond jajongásait. 
Amikor a becsületes munka robot ja 
után is csak a reménytelen koldus
sors üres tarisznyáját kell cipelni . 

Már nehezebb eltűrni a becsület és 
jóhírnév sérelmeit. Azokat. melyekkel 
az emberek haszonlesése, brutalitása, 
tövises nyelve és hálátlansága naponta 
százszor is belerúg a szívünkbe. Ennél 
csak az a keserűbb, ha a hozzánk 
legközelebb állóktól kapott rossz sza
vak és tettek ütése i nyomán bíborosod
nak a lelkünk sebei. 

A legnehezebb türelempróbát azon
ban a súlyos betegség s a halál közele
dése szerzi. Mikor testet perzsel a 
láz. elkerüli a szemeket az álom, 
hánykolódik a lélek sárhüvelye s 
múlnak a napok és éjek, csak a 
gyötrelem nem múlik el soha. S egy
szer csak a halál csontkeze nyúl be 
a szegényszagú kunyhók ablakán is. 
meg a nagyúri renden valók beteg
szobájának ajtaján is. 

Azt mondják, hogya fájdalomból 
mindenkinek bőven kijut s hogy nincs 
panasztalan élei a földön. És, hogy 
nincs nagy mű, sem nagy lélek fáj
dalom nélkül. De hát akkor mégis 
miért van ma oly kevés mosolygó 
kereszthordozó ember és istenes lélek? 
Azért van kevés. meri hiányzik a 
szenvedő emberekből a szentek ereje: 
a lürelem. az Isten qkaratán való 
megnyugvás és az O szeretetéért 
vállalt könnyes golgota. Ez volt az ő 
életük tengelye. Sokszor rémületesen 
csikorgott ez a tengely a ráfekvő bal
sors terhe alatt, de azért soha el nem 
törött. Az emberek azonban lázadoz
nak az akaratukon fe/ülálló törvény 
beleljesedésén. Eltorzult arccal és 
görcsös öklökkel fenyegetik az eget. 
Zúgolódásba és káromlásba mártott 
szóval kérik számon Istentől, hogy: 
miért? És mégcsak kísérletet sem tesz
nek annak felismerésére, hogy az 
Istenért elvál/alt szenvedés: felbecsül
hetetlen. És mert csak farkasszemet 
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nézni tudnak az Istennel, azért kerüli 
el őket a megbékültség enyhülete. 

Szent Gergely pápa azt mondta: 
.. Én előttem a türelem gyakorlása 
meghalad minden jelt és csodát." .Jól 
mondta. Mert amikor a kínok és 
jajok suhogó ostorai csattognak a 
hátunkon. csodát meghaladó hősí tett 
el nem veszteni a reményt a mennyei 
jutalomban, amivel Isten a türelmes 
szenvedők vigasztalását betetőzi. 

Isten akaratán való megnyugvás 
és az örök, boldog jutalom várása 
az a kettős forrás, melyben ha mindig 
megmeritjük lürelmünknek egyre ki
ürülő korsóját, nyugodtan ha/hatunk 
meg. Nem leszünk megcsalva. Mert 
az a Kriszlus. ki példájával türelemre 
tanította a világot, isteni hangsúl/yal 
mondotta: "Béketűréstekben birjátok 
lelkeiteket." (Luk. 21, 19.) Nevel
jük hát rá magunkat a türelemnek 
nagy tiszteletére és gyakorlására. 

Lisieuxi Szent Teréznek társnői 
sokszor rózsákkal kedveskedtek. (5 
ezekel hozzáfogta a feszülethez, vagy 
szétfosztva hullatta arra az illatos 
szirmokat. Igy ábrázolva emelte oltá
ra ira aztán őt az Egyház is. Élete nem 
volt más, mint tökéletes gyermeki hit 
s az Isten terveinek nagy szerelete. 
Ismerte Szent Gergely mondásál, hogy 
a türelem gyakorlása több a csoda
tevésnél. Ezért vállalta el, hogy 
naponta levezel szobájából az ebédlő
be egy beteg apácát, kivel kénytelen 
volt csigalassúsággal haladni és min
den három-négy lépésnél megállani. 
Sokszor erőt kellett vennie magán. 
hogy türelmetlen ne legyen. És erőt 
vett. Sohasem siettette a beteget. 

Mikor pedig sokáig titkolt tüdő
vérzései közben egyre jobban halkult 
benne az élet üteme, abban a gondo
latban talált vigasztalást, hogy men
nél metszőbb a fájdalom, annál inkább 
kedve telik az Úrnak az ő néma türel
mében. Egészen rábízla magát az 
isteni Gondviselésre és elcsitította 
ma~ában a fájdalom lázadozását. 

Utolsó óráiban ezt mondotta: "El
fogyott tőlem a föld levegője . . . 
Sohasem hittem volna, hogy ennyit 
lehessen szenvedni'" És mosolygott. 
Igy szállt át aztán hófehér lelke az 
örök boldogság kapuján, hol türelmes 
szenvedés,einek magával vitt kereszt
jére az Ur ráhul/atta az isteni örö
mök rózsáit. 



február 15. Utaak 

VADON VAGY NEMESITVE? 

Szent Pál, az emberi szívek nagy ismerője, egy 
helyen igen találóan és gondolkodásra késztető en 
írja fiatal barátjának, Timóteusnak: "Nagy házban 
nemcsak arany- meg ezüstedények vannak, hanem 
fából s agyagból valók is, éspedig amazok tisztes
séges, emezek tisztességtelen dolgokra" (Tim. 2, 20). 
A ház alatt lsten nagy földi vilógát érti, hol sok 
millió ember lakik, kiknek mindegyike - bensejét 
tekintve - ilyen aranyo, ezüst-, fa- vagy agyagedény. 

A d~lvidék napsütötte kert jeiben számtalan olajfa 
virul. Vannak köztük olyanok, melyek vadon nőnek 
s gyümölcsük nem élvezetes. És viszont vannak neme
sítettek, melyeket a kertész művészkeze nevel. Az 
emberek örülnek, ha ezekre néznek, s imát monda
nak, hogya rossz idöjárás elkerülje őket és gyümöl
csüket megérlelhessék. Nem ilyen napsütötte kert-e 
az egész világ, mely böven kapja a mennyei nap
sugarat, a természetfölötti harmatot? És a sok millió 
ember nem mind olajfa-e ebben a kertben? Közülük 
is vadon nő némelyik, mások viszont meg vannak 
nemesítve. 

Tegyük fel a komoly kérdést: Szabad-e lustán, 
kényelmesen megelégednünk azzal, hogy alacsony 
értékű edény, vagy nemes hajtások nélküli olajfa 
legyünk? 

• 
Három különbözö irónyból kapunk erre feleletet. 

Az első felelet saját szívünk leg mélyéről fakad. Onnan 
hangosan kiáltja a velünk született nagyratörés: fész
kelj a hegytetőkön s repül j a nap felé, mint a sas! 
A mély völgyeket, közönséges lapályokat kerüld! A 
fentebbi képhez kapcsolódva pedig ezt mondja: 
légy tisztességes dolgokra használt aranyedény, légy 
sok nemes hajtással bíró olajfa! Emberi nem ünk nem 
egy tagját ösztönözte ez a fáradhatatlanul hangzó 
kiáltás hihetetlen törekvésekre; az ókorban a mace
dóniai Sándort, az afrikai Hannibált, a római Cézárt; 
az újkorban a korzikai Napoleont s annyi mást, kik
ről a történelem beszél. Hogy is lenne az lehető, hogy 
ez a kiáltás ne keltsen bennünk visszhangot! Az 
magában véve is alacsonyabbrendűségről tenne tanú
ság ot, ha önmagunkkal megelégedett kényelemben 
tetszenénk magunknak; a verebekhez hasonlítanánk, 
melyek elégedetten fürdenek az út porában, míg a 
fecskék és karvalyok bátran kiterjesztik szárnyukat és 

Jönn köröz nek a levegőégben. Igaz ugyan, hogy az 
előbb említettek nagyrészt hamis nyomon keresték a 
kiemelkedést a mélységből, így aztán eltévedtek a 
külsőségekben, és csupán látszólagos nagyságot talál
tak. Igaza van a költőnek, mikor ezt mondja: 
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A nyujtott serleg nek csak külsejét nézni, 
Mily balgaság lenne! 
Tekints bele mélyen, hogy lássad egészen, 
Víz vagy bor van benne? 

De mégis a nagyságot keresték legalább, - s ebben 
világító példaképeink. 

• 
A magasságból is kapunk feleletet; onnan, hol a 

csillagok róják csendes körei ket. A menny ugyanis 
szent könyvei által elküldi komoly felszólítását min
den földi halandóhoz: a nap legyen példaképetek! 
Az nem időzik a föld ködös peremén, s nem elégszik 
meg a hamar tűnő hajnalpírral. Fölfelé törekszik, 
emelkedik, míg följut a delelőre. !Péld. 4, 18.) Még 
sürgetőbben figyelmeztet a magasságból jövő hang, 
mikor olyan példaképet állít elénk, mely a legmeré
szebb törekvésre szólít fel: "legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyótok tökéletes!" (Máté 5, 48.) Mily 
hatalmas ösztönzés rejlik e szavakban minden szív 
számára, melynek szárnyai nem bénultak meg egé
szen! Igy fog felelni rá: Igen, közelebb hozzád, 
Istenem! Ha ugyanis hegycsúcs felé irányítasz minket, 
erőt is adsz hozzá, hogy feljussunk oda; már ameny
nyire gyenge emberi erők képesek erre. 

Még el sem halt e két hang s már ezer újabb 
szól. Több és édesgetőbb, mint mikor tavasz első 
napján erdőn-mezőn megszólal a sok dalos madár. 
Részint messziről jönnek e hangok: a theboi pusztá
ból, hol a ködbevesző régi időkben jámbor remeték 
éltek. Ezekhez járul annak a sok-sok léleknek hangja, 
kik - mint egy Szent Benedek, Szent Domonkos, 
Assisi Szent Ferenc - követték őket a nehéz, görön
gyös úton. Sőt hirtelen úgy.tűnik fel, mintha a templo
maink oszlopain álló szobrok csodásan életre ébred
nének, s versenyt hangoztatnák az előbb említettek
kel: Gondoljátok a mi gondolatainkat, járjátok a mi 
utainkat ! Magasabbra születtetek; nem a szenvedély 
és a por számára. Ne legyetek egész élteteken át 
értéktelen bozót, mely csak tűzre való; gondoskod
jotok idejében arról, hogy lsten egykor ne dobjon, 
mint értéktelen cserepet, aszemétdombra ! 

Odaátról szólít a nagy lelkek hangja, 
A mesterek hangja: 
Parlagon heverni erőit a jóra, 
Ó, senki se hagyja! (Goethei 

Vajjon mikor teszünk eleget e szent hívásnak, és 
mikor soroztatunk be a sok millió ember közül ama 
válogatott százak csapatába, melynek minden tagja 
teljes értékű, igaz ember? 
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Hátha elégséges ehhez, ha erkölcseinkből, maga
viseletünkből kivetjük azt, ami közönséges, alacsony, 
nemtelen, alpári, - s helyette felvesszük a világfiak 
ügyes érintkezési modorát. Szinte úgy látszik, mintha 
valóban elég lenne. Némely körök igen nagy súlyt 
helyeznek efféle külsőségekre, s aki egyszer mellé fog, 
vagy ügyetlenül viselkedik, - egyszer s mindenkorra 
lejáratja magát. Hiányzik menyegzői ruhája. Ám, ha 
ez helytálló dolog lenne, akkor alapjában véve s kez
dettől fogva arany edények lennénk valamennyien. 
Csak éppen le kellene törölni kissé a port rólunk, s el 
kellene távolítani néhány pókhálószálat. Mert hiszen 
a külső érintkezési formákban való járatlans~g és 
ügyetlenség nem több, mint a por és a pókháló. Ezek
től megszabadulni pedig igazán könnyű dolog: inkább 
játék, mint verejtékes munka. 

Honnan van az tehát, hogyaranyedény mégis 
aránylag oly kevés van mindíg a földön? Kétségtelen, 
hogya magas műveltségű farizeusoknak Jézus Krisz
tus nyilvános működése idején fínom érintkezési for
máik voltak. S az Úr mégis szent komolysággal el
fordult tőlük, és dícséret helyett csupán kemény fed
dése volt számukra: "Jaj nektek képmutató írástudók 
és farizeusok! Mert megtisztítjátok a pohár és tál 
külsejét, belül pedig tele vagytok ragadománnyal és 
szennyel" (Máté 23, 251. Az ügyes érintkezési formák 
mindenesetre jól állanak oz embernek és szükségesek 
is lehetnek; ám a lényeget egyetlen esetben sem 
alkothat ják; nagyon sokszor csak politurát képeznek 
a rothadt fán. 

ts hogy áll a dolog akkor, ha valaki kitartó szor
galommal és buzgó törekvéssel alacsony sorból dol
gozza föl magát magas hivatalba, nagy méltóságra? 
Annyira, hogy az emberek álmélkodva emelik rá tekin
tetüket, s irígységgel eltelve látják, hogy magas hegy
hez hasonlít, melyhez képest ők csupán vakond
túrások ? Hát bizony ez az ember is akkor kezdettől 
fogva sok nemes hajtással bíró olajfa volt. Csak éppen 
a hely, hol eddig fejlődött, kevésbbé volt alkalmas 
számára, mert kevés táplálékot és sok árnyékot adott. 
De ki állíthatná azt általánosságban, - a nélkül, hogy 
ellenvetést hallana, - hogy minden magasállású 
ember nemes fa az emberiség kertjében? Tiberius 
római császár környezetét, ismeretségét csupa magas
állású ember képezte; mégis így szólt halálos ágyán 
orvosához, aki bizalmasa volt: tn is fiatal voltam egy
kor, bíztam jó csillagomban s hittem az emberekben. 
De a fiatalság tébolya mihamar elmult, - és a ben
sőkbe nézve mindenki lényét rothadtnak láttam. A 
magas hivatal, nagy méltóság tehát egyáltalán nem 
fokmérője az emberi nemességnek. 

• 
Sorra vehetnők mindama tévedéseket, melyek az 

ember értékét a külsőségekben keresik, - s megfelelő 
változtatással mindíg ugyanazt mondhatnók Goethé
vel: 

Végtére: az vagy, aki vagy. 
Ha gyér hajadra pa rókát teszel, 

6. szám. 1936. 

Ha rőfnyi talapzatra helyezkedel: 
Akkor is az vagy, aki vagy. 

(Faust I. 4.1 

tppen ezért tanácsosabb és egyszerűbb, meg
beszélni egész általánosságban a kérdést: Valóban 
aranyedények-e az emberek valamennyien már szü
letésüktől fogva, s fényüket rendszerint csak némi por 
és pókháló homályosít ja-e el? Alapjában véve mind 
nemes fák-e, melyek csupán némi világosságnak, nap
sugárnak vannak híjján ? Ilyen komoly kérdés fölött 
Itönnyedén, elhamarkodva tovahaladni igazán köny
nyelműség volna. Tudvalevőleg közeledik a nagy be
mutató, az a nap, melyen lsten e földi házának 
minden ember-edénye, földi kertjének minden ember
fája valódi mivoltát tünteti fel: a végítélet napja. Mi 
hasznunk lesz a finom érintkezési formákból, melyek 
egyik embert a másik előtt olyan kellemessé teszik, a 
magas állásból, mely annyi irígyet szerez, - és 
sok minden egyébböl, - ha azon a napon csak 
agyagedénynek és vadon hajtó olajfának találtatunk? 

Azért tanácsosabb, ha nem saját szívünk hiú kíván
ságai szerint határozunk, ha nem építünk csalóka 
napi véleményekre, ha nem követjük az idők válta
kozó áramlatait, honem azokhoz a mértékadó tekin
télyekhez fordulunk, kik tudásukat a Szentlélektől 
sugalt szent könyvekből merítik, s kiknek utat és irányt 
a csalatkozhatatlanság fényétől körülvett Egyház 
mutat. Ezek emberi mivoltunk négy különböző alak
járól beszélnek, mert ez is, mint a természet egyik 
eleme, a víz különböző alakokat mutat. A víz mint 
vidám patakocska szökell a réten át, majd sötét felhő
gomolyként hajtja a szél, majd mint keményre fagyott 
jég szolgál az örvendező gyermeksereg játszóteréül. 

• 
Az ember lényének első alakja a természeti álla-

pot. Igy bizonyos tekintetben semmi egyéb, mint nyers
anyag, melyet a művész kalapácsa és vésője még 
nem érintett. Csak azoknak az erőknek és tulajdon
ságoknak van birtokában, melyeket a filozófia és 
anatómia felfedez rajta, de híre sincs annak a ter
mészetfölötti ragyogásnak, melyről a kinyilatkoztatás 
beszél. Igy aztán dúl benne a nagy harc anyag és 
szellem, test és lélek között; szíve szabályzatlan ösz
tönei nincsenek hatalmában; sokféle szenvedésnek 
van alávetve, s napjai fogy távol a halál zsákmánya 
lesz. Bizonyos, hogy még így is - elsősorban értel
ménél és akaratánál fogva, - koronája minden terem
tett dolognak; úgy áll fölöttük, mint a karácsonyfa 
csúcsán ragyogó csillaq, az alatta égő gyertyácskák 
és sok egyéb csillogó dolog fölött. Ám mégis agyag
edénynek és vad olajfánuk kell neveznünk, ha szemünk 
elé állít juk emberi mivoltunk másik formáját: a paradi
csomi bűntelenség állapotában levő embert. 

• 
lsten csodálatos szeretettel gondjaiba vette, 

adományokkal, kegyelmekkel úgy elhalmozta, hogy 
ámulva kérdezzük a zsoltárossal: "Mi az ember, hogy 
megemlékezel róla? Vagy az ember fia, hogy meg-
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látogatod őt? Kevéssel tetted ől kisebbé az angya
loknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt" 
(Zsolt. 8, 5-61. A teremtés szentséges órájában a 
mennyei kincsek aranyesője hullott reá: a megszen
telő kegyelem, a bűnös vágyaktól való mentesség, 
a testi halhatatlanság, a szenvedésre való képtelen
ség. Az agyagedény ekkor valóságos aranyserleggé 
lett; a vad olajfa csupa nemes hajtással pompázott. 
S ha az emberek megmaradtak volna ebben az álla
potban, ma sem lennének kevésbbé fölségesek. Ám 
az emberek közűl mindössze ketten örvendeztek ennek 
az állapotnak és ők sem sokáig: ősszüleink. Mert az 
ember: "midőn tiszteletben van, ezt figyelembe nem 
veszi" (Zsolt. 48, 131. Igy hát ez a táborhegyi szépség 
olyan májusi naphoz hasonlított, melyen röviddel nap
felkelte után kitör a fergeteg és a jég elveri a határt. 

Gyászruhában, feketén, vésztjóslóan jelenik meg 
az ember harmadik alakja: az elbukott ember. Az 
imént felsorolt kegyelmi kincsektől meg van fosztva; 
rosszabb a helyzete, mint az eredeti, nyers állapotban. 
Hatalmas pusztaságon, romhalmazon hangzik a pa
nasz, mint Jeremiás ajkáról: "Hogy meghomályoso
dott az arany, elváltozott a legjobb szín! Szét
hányattak a szentély kövei minden utcaszegleten. 
Sion dicsőséges fiai, a tiszta aranyba öltözöttek, hogy 
lettek hasonlókká a cserépedényekhez, a fazekas 
kezei csinálmányához!" IJer. sir. 4, 11. Igaz, amit a 
zsoltáros képe elénk állít: vadkan tört elő az erdő
ből, letörte az oiajfa ágait, melyek érett, finom 
gyümölcsöt ígértek, s még a fa törzsét is megsértette 
(Zsolt. 79, 141. Ám a szerencsétlenség e mélypontja 
is rövid ideig tartott: a bűnbeesés pillanatától az el
jövendő Megváltó bejelentéséig, a paradicsom ez 
örömhíréig. 

Emberi mivoltunk negyedik formája: a megváltott 
ember. Ezt az állapotot tükrözi mindenki, ki e világra 
jön az utolsó napig, s kinek homlokát a szent kereszt
ség vize éri. Milyen immáron ez? lsten Fiának meg
váltói munkája visszaállította-e maradéktalanul tábor
hegyi szépségét? A megszentelő kegyelmet minden
esetre visszakapta az emberiség. De ó jaj, annyi min
den megtagadtatott tőle, amire forrón vágyik, -
különösen a gonosz kívónságoktól való mentesség. 
Fájó, vágyó szíveknek nem egy sóhaja adja ezt 
tudtunkra. Tartalmuk örökké ugyanaz, mint Szent Pál 
panaszáé: "tn szerencsétlen ember! Ki szabadít meg 
e halálnak testétől?" IRóm. 7, 24.1 S mindenki, aki 
bűnbánattal meggyónja vétkeit, és ezekkel együtt 
lelkének nyomorúságait, sebeit is föltárja, tovább 
hangoztatja e panaszt. De minden nyomorúság mellett 
nagy vigasztalás ragyog felénk csodálatos fénnyel: 
iparkodással és a bőségesen rendelkezésre álló 
kegyelem segítségével minden fölfelé törekvő meg
szabadulhat lassan nem egy hibától és gyarlóságtól, 
- s mindinkább aranyedénnyé, nemes fává válhatik. 

• 
Ezzel általánosságban, nagy vonásaiban meg van 

adva, hogy mi az a munka, melyet életünkben végez
nünk kell. Aki céltudatosan és erős akarattal fog 
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hozzá, az o teljesértékű emberek választott csapotába 
kerül. S követi azokat a hangokat is, melyek oly lel
kesen buzdítják o bátor fölfelé-törekvésre. Mikor az 
ilyen ember élete végére ér, és a túlvilág harangja 
a különítéletet hirdeti, - meghallja a dícséretet: Jó 
és hűséges szolga voltál! 

Mily alacsony és elnyomorodott e mellett annyi 
könnyelmű emberi szívnek az az életfelfogása, mely
ről o költőnő, Annie Vivanti mondja "Ego" című 
költeményében: 

Hogya korom mennyi? Majdnem húsz esztendő. 
Célom? Nem ismerem. Hozza a jövendő. 
Törekvésem? Semmi. Az időt elverem, -
Kitölti kacagás, ének és szerelem. 

Csakhogy ez oz őrület rövid ideig tart, a bánat pedig 
hosszú. 

Továbbá: mennyire kell, hogy ösztönözzön ma
gunk nemesítésére Jézus Krisztus istenemberi élete l 
Az lsten Fia lemondott amennyről, odahagyott min
den ragyogást, - s mint kis gyermek, egy istálló 
jászolába feküdt. Miért tette ezt? Hogy minket ki
emeljen alacsonyságunk porából és népe fejedelmei 
közé sorozzon. Aztán megostoroztatta, tövissel meg
koronáztatta magót, s meghalt a keresztfán. Hát ezt 
miért tette? Hogy erőt és kegyelmet szerezzen szá
munkra, s így meg tudjuk valósítani magunkon lsten 
nagy szándékait. Végül Egyházat alapított; gondos
kodott arról, hogy örökké fönnmaradjon, megajándé
kozott a hét szentséggel, s a kenyér színe alatt közöt
tünk marad az utolsó napig. Mindezt csupán azért 
tette, hogy segítségünkre legyen abban, hogy levet
kőzzük a régi embert, és magasabb, mennyei életet 
kezdjünk. Mindezt meggondolva, ki ne akarno lel
kesülten hozzáfog ni saját tn-jének megnemesítésé
hez ! Ha pedig itt-ott nehezünkre esnék, ho bátor
ságunk csökkenne, ösztönözzenek kitartásra a költő 
szavai: 

Bátran o nap felé, -
ts ernyedetlenül! 
Az árnyékod mögéd 
Egyedül így kerül! 

ELÉGEDETLENEK 
mindenütt vannak. - Mindíg voltak. - Mindíg 
lesznek. 

Az első egy angyal volt. Lezuhanva az Égből, 
beárnyékozta földünket az ingerlékenység, kedvet
lenség, zugolódás, különcködés, kritizálás szellemé
vel . .. 

S azóta: ninc !I összejövetel, nincs család, nincs 
közösség melyben ne akadna elégedetlen. 

S nincs nap, melyen valamennyien ne éreznénk 
az elégedetlenség ingerét . 

Annyira felszívódott természetünkbe, hogy 
valósággá válik a találó megjegyzés: estére kelve 
az ember nincs is magával megelégedve, ha egész 
napon át egyszer sem volt elégedetlen. 
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"Szeress, mint önmagl\datl Légy fivérem, légy nő
vérem l" - hangzik az "En" felszólítása, melyet a "Te"
hez intéz. S ez a felszólítás hol zsarnoki és követelő, 
hol félénk és finom; hol heves kopogtatás a valóban 
létezö jogokon, hol olyan szégyenlős, mint a gyermek 
kérése, ki segítség nélkül nem tud boldogulni. A fele
let néha örömteli s igenlő: "Jöjj, légy fivérem, légy 
nővérem, légy barátom, járjuk együtt az élet útjátI" 
Ám nem egyszer találkozik a kérés hideg, közömbös 
arccal, s nem egyszer kapja ezt az éles, rideg felele
tet: "Nekem semmi sem előbbre való önmagamnál." 

Egy finom hasonlat azt mondja a szeretetről, hogy 
előkelő származású hercegkisasszony az, ki gyönyörű
ségesen szép dolgokkal szeretne bennünket megaján
dékozni. Ahová eljut, úgy érzik az emberek, mintha a 
zord tél után a tavasszal találkoznának; mosolya 
hasonlít a meleg napsugárhoz, mely előtt a virágok 
készséggel tárják ki kelyhüket. De sajnos, a herceg
kisasszony oly ritkán jöhet az emberek közé. Gonosz 
mostohatestvérei félretolják, háttérbe szorítják. Az ön
zés és a haszonlesés durván, tapintatlanul előretolak
szanak, s a Hamupipőkét, a szeretetet nem engedik 
szóhoz jutni. 

Ó, az az önzés! Pedig tulajdonképen senki se szereti. 
Vagy jQbban mondva, senki se látja szívesen - mások
ban. Önmagában mindenki meglÜri hallgatagon, -
bár attól őrizkedik, hogy a nyilvánosság szeme elé 
kerliljön. Hiszen a jóakaratú, önzetlen embereket sokkal 
jobban szeretjük. Szívesen vesszük, ha ilyenekkel van 
dolgunk, - ez azonban egyáltalán nem akadályoz meg 
abban, hogy önmagunk hasznát mint kedves ölbeli 
gyermeket dédelgessük. Az ember önző, - lénye leg
mélyéig. S a kereszténység szellemének valóban hússá, 
vérré kellett lennie abban, ki annyira vitte, hogy saját 
vágyaival vissza tud vonulni embertársai igényei elől. 
Ilyen emberek ritkán találhatók. Világos nappal is 
lámpással lehetne keresni azokat, akik a "Te" iránt 
való tiszta jóakaratból lemondanak valamely előnyük
ről. 

Az önzés nem mutatkozik valódi alakjában, mert 
nem szép, - és mindenki óvakodnék attól, hogy éles 
karmai hoz túlságosan közel kerüljön. Ezért szívesen 
burkolódzik az önszeretet leplébe. Ez t. i. megengedett, 
helyes dolog; önmagunkat szeretni szabad. Miért is 
ne lenne megengedve? Hiszen annyi szép és jó van 
lénylinkben, hogy komikus figura lenne mindegyikünk, 
ki önmagát gyűlölni akarná. És jó is, hogy az ember 
szereti önmagát s oly szívósan ragaszkodik énjéhez; 
egyébként a legcsekélyebb nehézség elég lenne ahhoz, 
hogy életét, mint terhet, elvesse magától. Az egykori 
vezeklők és remeték ugyan szamárnak nevezték testü
ket, melynek csak kényszerülve kell megadni a leg
szükségesebbet, hogy idő előtt tönkre ne menjen a ki
merüléstől; s amellyel oly szigorúan kell bánni, ahogyan 
csak lehet. Szavaikból szinte ellenséges indulat cseng 
ki a test iránt; mindíg éberen akartak őrködni, nehogy 
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az lelküknek kárt okozzon. De őszintén be kell ismer
nem, hogy nekem sokkal jobban tetszik Szent ferenc 
mondása, ki testét derűs boldogsággal telve test-testvér
nek nevezi. Miért is ne szeretnők; hiszen értékes lélek
nek hordozója, s maga is föltámad egyszer megdicső
ülten! Lelkünkben pedig mily kimondhatatlan sok szép
ség és nagyság rejtőzik! Annyi végtelen érték és ter
mészetfölötti szépség lakik a testben, hogy maga az Ur 
is azt mondja, hogy öröm neki az emberek fiai közt 
lenni. 

Az önszeretet helyes, míg feladatának határait át 
nem lépi. Ha azonban túlhalad e határokon, sőt lsten 
elébe tornyosuló nagysága előtt se áll meg: akkor 
durva önzés lesz belőle. 

Önző az, aki a testet s annak kívánalmait lelkének 
elébe helyezi. Aki úgy szereti testét, hogy képes lenne 
érte felebarátja lelkét feláldozni. - Aki minden áron 
megbecsülésre, élvezetre, vagyonra, tekintélyre akar 
szert tenni, bár tudja, hogy törekvése állal tönkre 
teszi úgy saját, mint felebarátai lelkét. - Aki élete 
igényeit túlságosan magasra szabja, s el tudja nézni, 
hogy felebarátja keserűen nélkülöz. - Aki nyugodtan 
dőzsöl a gazdagon terített asztal mellett, bár tudja, 
hogy körülötte sok ember boldog lenne, ha hozzájutna 
élete föuntartására legalább ahhoz a morzsához, "ami 
a dúsgazdag asztaláról lehull". - Aki finom ruhákban 
büszkélkedik s egyre azon jártatja az eszét, hogyan 
díszíthetné és ékesíthetné magát még jobban, - e mellett 
azonban el tudja nézni szivtelenül a szegény kis gyer
meket aki fázik, reszket vékony rongyaiban a téli 
hidegben. 

Az önző a világesemények középpontjába önmagát 
állítja. Hogy embertársa mit lűr és mit szenved, azzal 
nem törődik. Szerinte minden csak őmiatta van. Hogy 
mások elérik-e céljukat, hogy nem roskadnak-e össze, 
mielőtt célba értek volna, mert nincs szerető )<éz, mely 
vezesse őket, s nincs jóságos ember, aki biztató ~zót 
suttogna nekik, - az őt teljesen hidegen hagyja. Ele
tének legnagyobb és legfontosabb kérdése ez: Mi 
hasznom van belőle? felebarátja iránt való tiszta, ön
magáról megfeledkező szeretetből soha áldozatot nem 
hoz. Ha azonban úgy látja, hogy valami saját előmene
telének, boldogulásának javára lesz, hogy fáradságáért 
teljes kárpótlást kap, - akkor készségesen vállalja az 
önfeláldozást s azt a látszatot kelti, mintha azt se tudná, 
hová legyen a nagy felebaráti szeretettől. 

Az önző ember csak magát keresi. Ezért jár aztán 
úgy, mint mindenki, aki valamit szenvedélyesen keres. 
Az ilyen ember összedobál mindent; felborítja a széke
ket, padokat; megrongálja az értékes bútorokat ; mások
nak lábára lép; elkezd kiabálni, szitkozódni, zúgolódni, 
szemrehányásokat tenni, - végtére nem érdekli egyéb, 
mint önmaga, meg az a dolog, amit hajszol. Egészen így 
jár az, aki egyre önmagát keresi. Gondolatai mindíg az 
"En" körlil kóvályognak. Mások bajai s szükségei 
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számára nem marad se ideje, se ereje. Nem. is látja 
meg, hogy másoknak mi baja van, T)1ert az "En" elföd 
mindent. Vagy legfeljebb a drága "En" erősen színes 
üvegén keresztül veszi észre a dolgokat. 

Sajátságos, hogy mennyire befolyásolhatja, sőt meg
változtathatja az embert, ha gondplatait és kívánságait 
egyetlen dologra összpontositja. Evekkel ezelőtt nagy 
buzgalommal gyüjtöttem a bogarakat; nagyokat és kicsi
ket, feketéket és tarkákat, válogatás nélkül, úgy, ahogy 
kinn szaladgáltak lsten szabad ege alatt, vagy megbúj
tak sötét rejtekhelyeiken. Ha dolgom volt odakinn, 
vagy sétálni mentem, tekintetem majdnem mindíg a 
földre volt irányítva, nehogy egyetlen olyan bogárkát 
elszalasszak, amilyen még nincs a gyüjteményemben. 
Gondosan megvizsgál tam minden darab korhadt fakér
get, hogy nem rejtözik-e mögötte valamilyen ártatlan 
bogárka. Egyetlen nagyobb követ, vagy fadarabot nem 
hagytam figyelmen kívül; mindíg élt bennem a halvány 
remény, hogy valamilyen ismeretlen bogarat találok 
alatta. Virágra csak akkor néztem, ha bogár ült rajta, 
mely nem is sejtette, hogy az édes méz mellől egyene
sen rabságba jut. Mikor aztán később Olaszországba 
kerültem, s azt az új világot is mindíg csupán bogár
gyüjteményem szűk szemszögéből néztem, végre magam 
is furcsállani kezdtem a dolgot, s megállapltottam, 
hogy lsten a világot minden virágjával, levelével, fájá
val együtt mégse csupán azért teremtette, hogy a 
bogarak tartózkodási helye legyen. S lassan megtanul
tam ismét másként szemlélni környezetemet. 

Ehhez hasonlít az önző emberek esete; ők ugyan 
'lern a bpgarakat keresik, de saját forrón sz.eretett 
Enjüket. Ugy látszik nekik, mintha a jóságos Uristen 
minden más embert egyedül az ő szolgálatukra terem
tett volna. Ha a felebarát én-je követelően áll eléjök, 
felsőbbségesen nevetnek s kinyujtják hosszú, kapzsi 
ujjaikat, hogyagyonnyomják. Szemükben csak az az 
ember ér valamít, aki hasznukra lehet. Mindenki 
mást otthagynak vagyeltaposnak, mert nem látnak s 
nem is akarnak mást látn.i, mint a mindenekfölött 
szeretett bogárkát, a drága En-t. 

Az önzés siketté teszi az embereket minden iránt, ami 
nem illik bele gondolatkörükbe. Nem látják s nem hall
ják csak azt, ami rájuk vonatkozik. Ha az édesanya 
ebédhez hiv, óriásléptekkel jelennek meg, hogy szert 
tehessenek a legjobb falatokra. Ha azonban szerényen 
jelzi, hogy milyen fáradt s mennyire örülne, ha valaki 
segitségére lenne, - feltűnően nagyothallókká válnak 
valamennyien. Ha hangos és határozott követeléssel áll 
elő, vagy keservesen sír, akkor felfigyelnek; de ha 
szerényen kér, akkor nem veszik észre. S azt se érzik 
meg, ha az édesanya hangja remeg, mert durvák és 
neveletlenek voltak vele szemben. Az állatvilág leg
különbözőbb hangjait jól ismerik, de az embertestvé
rek szívéből fakadó hangok nem jutnak el fülükhöz. 
Ezért nem is tudják, mit érez embertársuk szive 
legmélyén; nem tanulták meg, hogya szavak csengé
sébőI ki hallják a lélek hangját. Valaki keserűen jegyezte 
meg, hogy úgy látszik, az ilyeneknek füle csupán arra 
való, hogy kalapjuk le ne csússzék a fejükről, és nem 
arra, hogy meghallják, mi bántja embertársukat, hol 
lenn~ helyén egy jó szó, egy meleg kézszoritás, egy 
bocsánatkérés, egy barátságos biztatás, vagy egy gyors 
visszavonulás. Emberkezek semmihez se nyúlnak oly 
hidegen s hozzáértés nélkül, mint mások szivéhez, -
s viszont semmit se védenek oly féltve, mint sajátjukat. 

Ezért nem is tudnak az önző. emberek egyébről 
beszélni, mint sajátmagukról. Az En gondolata betölti 
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egészen lelküket, - minden egyebet érdektelennek 
latnak. Mások lelke számukra ismeretlen ország, melyet 
nem is akarnak megismerni, mert titkon attól félnek, 
hogy ez kizökken ti majd őket jólesö nyugalmukból. 
Mások nyomorúságát nem akarják érezni, mert azt 
tartják, hogy a maguké is több az elégnél. Ha valaki 
elpanaszolja nekik gondját, azt felelík, hogy nekik még 
sokkal több a viselnivalójuk. Ha alamizsnát kérnek 
tőlük, úgy találják, hogy sokkal szegényebbek annál, 
semmint hogyadhatnának. S e mellett néha oly meg
hatóan tudják előadni saját nyomorúságukat, hogy a 
szegény, a helyett hogy kérne, szívesen adna nekik 
valamit. Ha valami bajuk van, mindjárt segítségért kiálta
nak, s megkívánják, hogy mások velük érezzenek és segit
ségükre legyenek. De ha embertársuk van gondban, 
azt észre se veszik, vagy legfeljebb hűvös megjegyzé
seket tesznek. Igazságtalanok és kemények másokkal 
szemben, mert mindíg csak saját .jogaikat nézik, s nem 
akarják látni, hogy mások is támaszthatnak jogokat 
velük szemben. Szivük, gondolkozásuk, vágyaik köre 
szűkké válik, - csak önző, kicsinyes dolgok számára 
van bennük hely. 

Mily szegénnyé, koldusszegénnyé lettél, 
Mióta nem szeretsz mást, csak önmagad. 

(Schiller, Don Carlos.) 

Boldoggá soha nem lesz az önző ember. Nem talál 
se nyugalm~t, se békességet. Senki se állhatja, senki 
se szereti. Elete csupa harc, csupa küzdelem; a harag 
és bosszankodás hullámai járják lelkét állandóan. 
Mindig vigyázzban ál), nehogy úgynevezett jogaihoz 
valaki hozzányúljon. Es szive sohasem boldog, mert 
sohase tudja elérni, amire törekszik. Nem, nem lehet 
boldoggá. Mert fáradhatatlan és szeretetnélküli keresé
sének, törekvésének egyetlen eredménye: önmaga. "Ha 
önmagadat keresed, meg fogod találni, de vesztedre" • 
- mondja Kempis Tamás röviden és keményen. Ha 
valaki meg is találja, amit keres, ha mindenkit félre
taszit, aki útjában áll, - nem marad számára .egyéb, 
mint a nyomorúságos, hideg, szeretet nélklilí En. El
veszti azt, ami a legjobb és legszebb, legnemesebb és 
legértékesebb az emberben. Ez értelemben áll Jézus 
szavainak igazsága: Aki önmagát keresi, elveszti azt. 
E mondás részben teljesedésbe megy már itt a földön. 
mert az önző, saját hasznát kereső ember élete nyomo
rult és rideg. Egészen beteljesül majd odaát a Bíró 
széke előtt, ki kijelentette, hogy a szeretetet teszi 
majd meg mértékül ítélete kimondásánál. 

Ne mondd soha, hogy "én semmit se tudok tenni 
embertársaimért". Sokra képes vagy, ha a kötelesség 
~ivánja, - mindenre képes vagy, ha a szeretet akarja. 
Es látni fogod, hogy saját igényeid oly mértékben 
csökkennek majd, amily mértékben nő szereteted. Minél 
élesebbé válík hallásod, minél jobban észreveszed a 
gondot, mely embertársaid szavából cseng; - minél 
jobban meglátja szemed mások fájdalmas arcát, gond
teli tekintetét; - minél jóságosabban nyílik meg szíved 
embertársaid megsegítésére: annál kevesebb lesz saját 
igény ed. Sok mindent, - amiről eddig azt hitted, hogy 
okvetlen szükséged van reá, - könnyen fogsz nélkü
lözni azért, hogy felebarátodon segíthess, mihelyt az 
igazi szeretet lett életed irányitójává. Nem is fogod 
többé túlzott követelménynek tartani azt, hogy "Minden 
nap legalább egyszer szenvedést kell szerezni valami 
módon magunknak, hogy jó érzést szerezhessünk 
másnak." 
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EGY KIS KIHAl KIV ÁLASITOTT. 

Mikor X. Pius kiadta a gyakori szentáldozásról szóló 
körlevelét, a n!lgy gyermekbarát pápát az a szándék 
vezette, hogy az Udvözitö szent testével nevelje fel az 
ifjúságot. Tudta, hogy az angyali kenyértől hősök, szen
tek nőnek fel. S nem tévedett. Egyre több és több 
élettörténet számol be tíz, tizenöt, húszéves fiúkról, 
lányokról, akik a .bűntöl oltalmazó Orvosság", a 
.szűzeket nevelő Bor" hatására a tökéletesség magas 
fokára jutottak, s életükben nem egyszer az isteni 
kegyelem csodás mfiködését szemlélhetjük. 

Messze Kína földjén is fakasztott az isteni kegye
lem lsten egy kis kiválasztott jában ritkaszépségű virá
got az Ég számára. Isten kegyelme a sötét pogányság
ból el őször Egvházába, majd az örökéletbe emelte, hogy 
életpéldájának tiszta, erős fénye világítson, buzdítson 
a földön törtető Krisztus-követők között. 

Boldog gyermekévek. 
Tekintélyes hivatalnokok és nagybefolyású pénzembe

rek családjából származott a kegyelem gyermeke: 
Wang Ta-jun. 1917. április l-én született Pekingben. 
Szülei Ta-jun-nak, vagyis bájos nak nevezték el. 

Aki mélyebben bepillanthatott a kínai családi életbe, 
az tudja, hogy előkelő hűvössége mögött mennyi báj 
és melegség rejlik. A kínai család szentélyei biztos 
fölénnyel állják az idők viharait. Ennek egyik oka a 
családfő feltétlen tisztelete és a gyermekek ellentmon
dás nélküli engedelmessége. 

Bár Ta-jun édesatyját üzleti ügyei sokszor elszólítot
ták családja köréből, de a kilométerek százain át is 
őrködött övéi felett. Otthonában minden csak az ő 
engedélyével történhetett. 

WaDI! Ta-juD lesITérhel. 

Vallási szem
pontból a Wang 
család is, mint 
Kína vezető kö
rei általában, a 
pogányság kiáb
rándult követői 
közé tartoztak. 
A régi vallásban 
már nem hittek 
s bizonyos élet
elvekkel pótolták 
a vallás helyét. 
Krisztusról nem 
tudtak semmit. 

Előkelő, gaz
dag, gondos, de 
a vallásosságot 
nélkülözö po
gány család ölén 
nevelkedett Ta
jun. Gondtalan, 
derűs gyermek
éveinek örömeit 

megosztotta 
bátyjával és két 
húgocskájával. 

Első gyermekéveiről csupán egy kis, egyéniségét jel
lemző epizód maradt fenn: 

Séta közben egy kis utcagyerek kiragadta Ta-jun 
kezéből játékszerét. A kicsi nem sírt e veszteségen, de 
legközelebbi sétája alkalmával határozott mozdulattal 
mutatott rá az eléje kerülö kis tolvaj ra. Mivel beszélni 
még nem tudott, addig nyujtogatta ujjacskáját a tolvaj 
felé, míg megértették s visszaszerezték .iátékát. Ez a 
határozottság és nyugodtság későbbi életét is jellemezte. 

Vidám gyermekkorát nagy veszteség árnyékozta be, 
bár súlyát még nem igen tudta mérlegelni: meghalt 
az édesanyja. De e veszteség élét édesatyjuk növére 
igyekezett is elvenni, ki nevelésüket átvette és anyjuk 
helyett igazán anyjuk lett. 

Iskoláit, testvéreivel együtt, nagy szorgalommal és 
szép eredménnyel végezte Ta-jun. S míg gondtalanul, 
vidáman élte a gyermekévek szokásos élményeit, nem 
sejtette, hogy a jövő egy rendkívüli élet útjait készit
geti elő számára. 

A kegyelem első jelei. 
Ta-jun tizenegy éves korában fejezte be az elemi 

iskolát. Ezen, számára ünnepélyes alkalommal, le is 
fényképezték. E fehérselyemruhás fényképe, könyvvel 
a kezében, mutatja, mily nagy jelentőségű esemény 
volt ez a gyermek szemében. 

A mosolygó gyermekre övéi azonban aggodalomrnal 
néztek. Egészsége komoly gondot okozott nekik. Az 
orvosok m~gállapították, hogy tüdeje erősen meg van 
támadva. Edesatyja minden halogatás nélkül látott 
bajának gyógyításához. A követségi negyedben épült 
Szent Mihály-kórház apácái ra bízta lánykáját. 1929. 
február 22-én vitték be a kórházba. Fontos dátum ez 
Ta-iun életében. A kegyelem munkájában, betegségén 
kivül, egy újabb lépés. Külön szobát kapott a kórház
ban, hol ragyogó tisztaság vette körül. Az egész szoba 
hófehér volt s a fehér főkötös nővér oly szeretettel, 
gondossággal vette körül, hogy a kisleány otthon 
érezte magát és állapotára is jó hatással volt ez. 

Ta-jun éleseszű gyermek volt. Kitűnö megfigyelő
képességgel megáldott. Kutató szemmel figyelte új, 
európai környezetét és semmi se kerülte el figyelmét. 
Különösen felfigyelt az emeleti kápolnából szobájába 
verödő hangokra. Lágy énekszó, ismeretlen nyelven, 
majd hazája nyelvén mondot! ismeretlen értelmű 
szöveg • . . Mit jelenthet ez? S miért oly korán reggel? 
S minden reggel megismétlődve? Egyre erősebb kiván
csiság sürgette, hogy a dolog nyitjára jöjjön. Végre is 
megkérdezte a melléje beosztott ápolónötől: 

- Mondd, Katalin, mit csinálnak a nővérek kora 
reggel ott fenn? 

- Imádkoznak. 
- Imádkoznak? De hiszen azt mondták róluk, hogy 

19OO-ban kiszúrták a gyermekek szemét ... Igaz, hogy 
ezt nem hittem el soha ... 

- És kihez imádkoznak a nővérek - faggatta a leányt 
hosszas gondolkozás után. 

- Istenhez. 
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, - Istenhez? .. 
Es ki az az Is
ten? ... Az Is
tenanya? ki ez? 
... Mit? .. a 
nővérek áldoz
nak is? .. Hát 
az micsoda? ... 

- Tehát, aki 
az égbe akar jut
ni, annak meg 
kell keresztel
kedni? ... De, 
mi a keresztség? 

S vége nem 
szakadt Ta-jun 
kérdéseinek. De 
Katalin vallási 
tudása hamar ki
merült. A jó 
ápolónő szinte 
szorongott a sok 
kérdés ostromá
tól. De Ta-jun 
nem hagyott neki 

Ta-jun vizsgái "táa. békét. Mint az 
ágról-ágra szök

delő madár, röpködtek gondolatai egyik kérdésről a 
másikra. 

- lsten mindenütt jelen van? ... Hát akkor miért 
nem látom? 

- Tehát három lsten van? 
- Nem, nem, Ta-jun, - ijedezett a leány - csak egy 

Isten van, s egy Istenben három személy. 
Ta-junt nem lehetett kielégíteni. Tovább kérdez, 

kutat új titkok után: 
- Magyarázd meg nekem, mi a Szentháromság? 
Szegény Katalin erre már nem tudott okosabbat 

mondani, mint hogy ez már igy van s hogy ő erősen 
hiszi. 

- De miért nem tudod megmagyarázni? 
Katalin erre az egyszerű emberek utolsó és legna

gyobb bizonyítéka mögé bujt: 
- A páter mondta I - Kérlek, Ta-jun, ne haragudj 

rám, de én szegény tudatlan asszony vagyok csupán. 
Te annyit kérdezel, hogy szédül bele .a. fejem .. Hogy,an 
feleljek mindenre? Vannak tudós papJamk, akik mm
dent megmagyarázhatnak neked. 

- Jó, hát akkor a páterral akarok beszélni,
jelentette ki Ta-jun határozottan. 

A Gondviselés úgy rendezte, hogy épen akkor érke
zett a kórházba egy misszionárius. Beteg kínai pap
társát akarta ellátni a haldoklók szentségeivel. Ta-jun 
Katalin kíséretében felkereste őt. A páter már az első 
találkozásnál megmagyarázta neki a Miatyánkot. Ta-jun 
nagy figyelemmel hallgatta. Oly egyszerűnek, oly igaz
nak és vigasztalónak tűntek fel el~.tte ~ katolik!-,s hit 
igazságai, hogy nem talált bennuk kifogásolnivalót. 
Néha felmerülő kétségeit a páter magyarázata hamar 
eloszlatta. Gyökeret vert benne a hit s ő örökre szivébe 
zárta azt. 

Bizonyára nem volt az se puszta véletlen, hogy Ta-jun 
találkozott a kórházban fekvő kínai pappal is. S mire 
a kínai páter szemei néhány nap mulva örökre lezárul
tak, Ta-jun szemei, a kegyelem érintésére megnyi~ta~ 
az igaz hit világosságának látására. Talán épen a kmal 
páter csendes, jósággal telített életáldozata esdekelte 
ki Ta-jun számára a hit ajándékát. 

Utunk 

A misszionárius oktatásai után Ta-jun boldogan hívta 
szobájába Katalint: 

- Van rózsafűzéred? 
- Van. Nézd csak, ez az . 
- Tanits meg, hogy kell imádkozni? 
:- Először .. meg kell tanulnod a hitvallást, aztán a 

Mlatyá~kot, Udvözlégyet és a Dicsőséget. 
Katalm most elemében volt. Sok imádságot tudott, s 

azokat las~an, értelmesen elismételgette Ta-jun előtt. 
A lányka figyelmesen, komolyan hallgatta. A következő 
~st~n már ő is hiba né)küJ !udta majdnem valamennyi 
I.m!!!. .Most már csak rozsafuzért kellett szereznie, hogy 
o IS lmádkozhassa. 

Katalin büszke volt tanítványára és az elért ered
ményr~. De öröme korai volt. Ta-jun okoskodó kis 
esze Ismét gondot okozott számára. Amint ájtatosan 
és megfontoltan imádkozta rózsafüzérét a kis pogány 
lányka, váratlanul e kérdéssel fordult Katalinhoz: 

- A hitvallás e szavakkal kezdődik: Wo hsin" 
(hiszek). S ez a két szó folyton ismétlődCk a hosszú 
Imáb~n. n Wo hsin ", hiszek ebben, hiszek abban. Mondd, 
Katalin, hányszor fordul elő ez a két szó a hitvallás
ban? 

Katalin nyugtalan lett. Hit dolgában állni kell a sarat. 
Mégsem vallhat ja be tanítványának, hogy nem tudja. 
Ez szégyen volna. Gondolatban gyorsan számolni kez
dett, de belezavarodott. Ta-jun észrevette zavarát és 
diadalmasan kérdezte: 

- Még ezt sem tudod? Hiszen a te családod s az 
őseid is .katolikusok, s te már gyermekk9rod óta imádko
zod a hl tvallást. Mégis csak furcsa! En rögtön észre
vet~em, hogy tizenkétszer ismételjük: Hiszek ... 
. Ertelmes gyermek volt. Nem oktatta senki sem, 
Imádság közben maga jött rá, hogy a hitvallás 12 
ágazatra oszlik; azonnal fölfedezte a tizenkét főpontot. 
. Ta-ju." minden erejével arra törekedett, hogya meg
Ismert Igazságok szerint éljen. Mivel az imádság a jó 
Istennel folytatott beszélgetés, azért a legnagyobb 
összeszedettséggel és ájtatossággal akarta végezni. 
Igyekezetét a következő esetből is láthatjuk. 

A kis betegről gondoskodó nővér azt vette észre, 
hogy ha a nap bármely szakában megy is be hozzá, 
Ta-Junt mindíg egészen a takaró alá bujva találja. 
Eleinte kópéságra gondolt és nem szólt semmit. Azt 
h.ille, hogy majd felhagy vele, de csalódott. A leányka 
Viselkedése semmit sem változott. A nővér végre meg
kérdezte tőle: 

- Mondd csak, Ta-jun, miért húzod arcodra a taka
rót? Ez bizony egészségtelen, hisz betegséged miatt 
neked kétszeresen is szükséges a friss levegő. 

Kedves nővér, a rózsafűzért imádkozom. 
A szerzetesnő csodálkozva kérdezte, hogy milyen 

összefüggés van a takaró és a rózsafüzér között. 
- Megfigyeltem, - mondta Ta-jun - ha a rózsa

fűzért nyitott szemmel imádkozom, akkor egyszer erre, 
máskor arra gondolok s nem tudom az ima gondolat
menetét követni. Próbáltam imaközben behúnyni a 
szemem, de úgy könnyen elalszom. Hogyha azonban a 
takarót fejemre húzom és a szemem nyitva tartom, 
akkor ébren maradok és nem gondolok semmi másra, 
csak a rózsafüzérre. 

Ta-jun egy kínai szövegű, képes katekizmust kapott 
ajándékba. Katalin a kínai írást nem ismerte. Védence 
tehát előnyben volt vele szemben, s így megcserélőd
tek a szerepek. Eitől kezdve Ta-jun magyarázta ápoló
jának a szentképeket. A tanítóból tanuló lett. Katalin 
maga is bevallotta egyszer: 

- Mivel én nem ismerem az írásjeleket, Ta-jun a 
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UtUDk 

Szentírás sok helyét magyarázta meg nekem és sok 
szépet mesél t a szentek életéből. 

Ta-jun gyorsan haladt a hitigazságok ismeretében. 
Már régen elhatározta, hogy katolikussá lesz. - De 
hogyan valósítsa meg ezt a tervét? 

- Gondolja, hogy felvehetem már a szent keresztsé
get? - érdeklődött egyik nap a misszionáriusnál. 

- Semmi kétség, Ta-jun. Te már eleget tudsz a hit
röl, de ne siesd el a dolgot. Nem vagy még nagykorú, 
s így édesapádtól engedélyt kell kérned, hogy keresz
ténnyé lehess. Az Egyház kívánja, hogy alapos ismere
teid legyenek a katolikus vallásról, de a szülők bele
egyezését is előírja. 

Ta·jun nem ijedt meg. Előre számolt a nehézségekkel. 
- Már gondoltam erre, - felelte. - Meg is írtam 

a levelet édesapámnak. 
Ta-jun levelét elküldték Sanghaiba. Kíváncsi vágya

kozással várták a válasz!. Végre megjött, de csalódást 
okozott. Wang úr azt írta, hogy ő a vallásszabadság 
hive és így vallási kérdésekben mindenkinek szabad 
választást enged. Leánya megkeresztelkedése ellen elvi 
kifogása nincs, de figyelembe véve gyermekének túlsá
/Zosan fiatal korát, kissé nyugtalanítja gyors elhatározása. 
Nagyon fontos lépésrŐl van szó, mely érett és alapos 
megfontolást kiván. Aggódik, hogy a nővérek buzgó
ságukban Ta-junl túlságosan befOlyásolták, s ezért azt 
tanácsolja neki, hogy várjon még húsz éves koráig, 
akkor végérvényesen határozhat. 

A misszionáriust nem lepte meg a "felvilágosult" 
pogány válasza. De vajjon hogy fog hatni Ta-junra? -
Már többször megtörtént, hogy pogány leányka követte 
az isteni szózatol. Buzgón készült a szent keresztségre. 
Sürgetve kérte a szükséges engedélyt, de hozzátartozói
nak makacs ellenállása kedvét szegte. Lassankint 
ismét pogány befolyás alá került. Dér jött a fejlődő 
bimbóra, mely igy nem tudott boldogító hitté fejlődni. 
- Vajjon most is ugyanez ismétlődik? 

De Ta-jun más anyagból volt gyúrva, nem adta 
fel a reményt egykönnyen. Leült és ismét irt az édes
apjának: 

- Vajjon ilyen egészség mellett biztos lehetek-e 
abban, hogya huszadik évemet megérem? A katolikus 
vallás életem legnagyobb vigasztalása és boldogsága. 

Kifejtette, hogy elhatározása nem pilIanatnyi szeszély
ből vagy bolondos ötletből, hanem erős meggyőződés
ből ered. Arról is biztosította atyját, hogy meleg 
gyermeki ragaszkodás fűzte hozzá mindíg, de mióta 
ismeri lsten tiz parancsolatát, még jobban szereti őt, 
mert Krisztus vallásában a szülők szeretete isteni 
parancs. - Levelét azzal a bensőséges kérelemmel 
zárta, hogy édesapja engedje megkeresztelkedni. 

A levél meghatotta az atyát és igaz örömet szerzett 
neki. Tisztán látta gyermeke meggyőződését s komoly 
szándékát. Megadta tehát beleegyezését és szívből 
kívánta, hogy leánya az új hitben megtalálja igaz 
boldogságát. . 

Ta-jun tehát győzött. Örömmel közölte az ujságot a 
misszionáriussal és a nővérek kel. Mindnyájan nagyon 
örültek a szerencsés fordulatnak. A gyermek boldog 
izgalommal várta a keresztség élet-vizét. 

A nagy nap. 
Mióta Ta-jun megkapta atyja beleegyezését, csak a 

szent keresztség felvételének gondolatával foglalkozott, 
s várva-várta a nagy napot. A nővérek már készítették 
e napra nagynénjétöl kapott fehérselyem ruh.áját. De 
Ta-junnak nagyobb gondja volt ennél. Nem tudta, 
milyen nevet válasszon. Nagyon szerette az lstenanyát, 

6. szám.. 1936. 

de viszont kis szent Teréz bájos lénye is vonzotta. 
Nem tudta elhatározni, hogy Mária legyen-e, vagy Teréz? 

- Mária Terézia lesz a neved - oldotta meg a 
kérdést a betegápoló nővér. S a kislányt ez örömmel 
nyugtatta meg. .. 

A misszionárius utolsó oktatásában az Udvözítő 
szentségi jelenlétét magyarázta. Ta-jun nagy figyelemmel 
qallgatta. Mindent megértett. Néha boldogan mosolygott. 
Ugy érezte, hogy ö is így gondolta ezeket. A pátcr a 
szentáldozásra is előkészítette. 
.. - Ha szívedben lesz az Úr jézus, figyelj nagyon az 
Udvözítő szavára. 

- lsten beszél hozzám a szentáldozás után? -
kérdezte csodálkozva Ta-jun. . 

- Igen, a lélek né~a hallja az Ur jézus szavát. 
Figyelj tehát Ta-jun. En elmondtam neked mindent, 
~.mit tudtam, a többit majd megmondja az édes 
UdvözítŐ. 

A nagyon várt nap végre elérkezett: 1929. április 
21-én. Mintha Ta-jun lelkének kisugárzása lenne, meleg 
tavaszi verőfény ragyogta be a földet. A kórház kápol
nájában délután négykor tartották meg a keresztelést. 
Ta-jun rokonai is eljöttek. A fehérruhás, fehérkoszorús 
lányka világosan és határozottan felelt a plébános 
kérdéseire: 

- Mit kérsz az Egyháztól? 
- A hitet. 
- Miért kéred a hitet? 
- Az örök életért. 
- Hiszel egy Istenben, a mindcnható Atyában ... 

jézus Krisztusban ... a Szentlélekben ... ? 
- Hiszek. 
- Hiszel a szent, katolikus Egyházban, a szentek 

egyességében, a bűnök bocsánatában, a test feltáma
dásában és az örök életben? 

- Hiszek. 
- Mária Terézia, akarsz-e megkeresztelkedni? 
- Akarok, - válaszolt Ta-jun repeső örömmel. 

A k6rhhl kApom. olt"., hol Ta.jUDt kereszlel"k. 
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Végighullt a keresztvíz homlokán s a Szentháromság 
birtokába vette a gyermek szívét. 

Ta-jun követte a kegyelem első hívását. Hitetlen 
környezetéből rálépett a hit útjára. Tizenkét éves volt 
ekkor. S alig ötven napja, hogy először hallotta a 
Miatyánk magyarázatát ... 

A boldog gyermek, Mária Terézia, csendes boldog
sággal élte a kegyelmi életet. Arcáról állandó öröm 
sugárzott. 

Keresztségét követő reggelen a szentáldozáshoz 
járult. Ez fokozta benne a kegyelem bőségét és lelké
nek boldogságát. Mikor az Úr Jézus betért a lányka 
szívébe, lesütött szemmel, imába merülve ~oká térdelt 
zsámolyán. Hogy mit beszélgetett az isteni Udvözítővel; 
azt senki sem tudja. Erről a gyermek hallgatott. Benső 
életének gazdagságát egyedül csak lsten ismerte igazán. 

Egy nővér észrevette, hogy a gyermek szentáldozás 
után nem használ imakönyvet s figyelmeztette: 

- Miért nem használod szentáldozás után imakönyve
det? Szép imái Istenhez vezetnek. 

A gyermek "sodálkozva nézett a nővérre: 
- Ha :IZ Üdvözítő hozzám jön, nincs szükségem 

imakönyvre. Az elszórakoztatna engem. S annyi a 
mondanivalóm úgy is ... 

A kenyérszínben szivébe tért isteni Barátja valóban 
beszélgetett kis kiválasztott jával ... s így készítgette 
elő arra a keskeny, meredek útra, amelyen a gyerme
ket vezetni akarta. 

(Foly tat juk.) 

OSKERESZTÉNY JELKÉPEK. 
Az ember a legrégibb időtől kezdve. írásban 

közölte és örökítette meg gondolatait. Es pedig 
vagy betűt írt papírra, esetleg vésett kőbe, fába, 
vagy pedig bizonyos jeleket, képeket kötött össze 
egy fogalommal, s ezt írta le papírra vagy véste 
kőbe. A jelképes írást főleg a régi pogány népek 
használták. A kultúra fejlődésével egyre jobban 
háttérbe szorult s lassan teljesen átadta helyét az 
írott betűnek. 

A mult emlékeit őrző jelképes írások és jel
képek közül bennünket első helyen érdekelnek 
azok, amelyek a kereszténység őskorából marad
tak ránk. Az elnyomatás, az üldözések késztették 
az első keresztényeket, hogy vallásuk titkait ilyen 
jelképek segítségével, mintegy ~zokban elrejtve, 
ábrázolják és közöljék egymással. Erdekesek, szelle
mesek és meghatóak e jelképek, melyek hitünk leg
nagyobb értékei ről szólnak. 

Az őskeresztények e jelképeket a körülöttük élő 
pogány világból kölcsönözték. Adva volt egy köz
használatban levő forma, jel, s ők megtöltötték 
keresztény tartalommal, s épen mert közhasználat
ban levő jelek voltak, rejthették el bennük féltett 
kincseiket, hitünk nagy igazságait. 

Legismertebb régi keresztény jelkép: a hal. Ez 
Krisztust, az Isten Fiát, Megváltónkat jelentette. 
Itt a jel és fogalom a hal görög nevének belűihöz 
kapcsolódott. A hal görög neve: "ichtüs". E szó 
egyes betűi a következő mond!)..t kezdőbetűit adják: 
"Jesus Christos, Theos (H) Uyos Soter" (Jézus 
Krisztus Isten fia, Megváltó). Gondolatlársítás foly-
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tán a halra nézve Krisztusra gondoltak a keresz
tények. A hal tehát Jézus Krisztusnak őskeresz
tény jelképe. 

A feltámadt Üdvözítőt a Jónás prófétát magából 
kivető cethallal ábrázolták. A jelkép . összekapcso
lója itt egy történelmi esemény. Az Ur Jézus meg
mondta, hogy amint Jónás próféta három napig 
volt a cethal gyomrában, úgy ő is három napig 
marad a sírban. E kijelentésre .. építve ábrázolták 
tehát a dicsőségesen feltámadt Udvözítöt a cethal 
gyomrából kilépő Jónás próféta képével. 

A régi keresztények korából még egy harmadik 
haljelkép is maradt ránk, mely nem oly általáno
san ismert. Ez nem J):risztust jelenti. Illetve bizo
nyos értelemben az Ur Jézusra is alkalmazták, de 
inkább a lelkek jelképének használták. Ez a har
madik haljelkép a delfin. 

Hogy megérthessük e jelkép kapcsolódását a 
gondolattal, ismernünk kell egy-két dolgot magá
ról a delfin ről is. 

A delfin az északi földgömb tenge re iben található, 
átlag két méterre megnövő emlős hal. Erősen 
domború feje csőrszerű szájban végződik, melyben 
kúpalakú éles fogai vannak. Szemei közt a csőrnél 
vízfecskendő nyílása van. Farka szigonyalakú és 
aránylag nagy. A delfinek csoportokban járnak a 
tengeren és követik a tengeri hajókat. Bámulatosan 
fürge jószágok. Gyors mozdulataikkal, cikázó járá
sukkal hol itt, holott bukkannak fel. A régi idő
ben a tengeri hajósok, mint nagy, kedves és ártal
matlan állatokat szerették őket. Egész legendakör 
fűződött köréjük. Azt tartották, hogya hajótörötte
ket a delfinek megmentik. Hátukon gyors iramban 
a szárazföldre viszik őket. Ez a legenda még a 
keresztény időkben is előbukkant. Két ilyen tör
ténet maradt ránk, melyben a tengerbe dobott 
vértanúkat delfinek mentették meg. 

A régi pogány világban a delfineknek, mint 
kedvenc állatoknak alakját szívesen használták fel 
díszítő-rajzoknál. Főkép a tenger mellett lakó 
népek, mint a görögök, rómaiak, főniciaiak gyak
ran ábrázol ták a tenger hullámait és ebben a del
fíneket is. Tipikus alakjuk könnyen volt stilizál
ható. Különböző edényeken, bútorokon, sőt szarko
fágokon is, mint díszítő motívumot alkalmazták min
den további szimbolikus jelentés nélkül. De később 
már a delfin alakja a régi pogány jelképek közé is 
odakerült. Poseidonnak, a görög tengeri istennek és 
Neptunnak, a rómaiak hasonló istenségének a jel
képe lett. A háromágú nagy halászvillára rászúrva, 
vagy nyeléhez odatekerődzve ábrázolták. 

A delfin rajzával a kereszténység, mint pogány 
jelképpel s mint díszítő motívummal is lépten
nyomon találkozott. Ilyen delfinekkel díszített edé
nyeket használtak is bizonyára, sőt készen vásárolt 
koporsó ikon és szarkofágaikon is fellelhették e 
díszítö ábrát. Később aztán átvették keresztény 
jelképnek. 

Igy a keresztet a háromágú tengerészviJIával 
ábrázolták, melyre, mint Poseidon jelképén, delfin 
tekerődzött. Ezzel a gyors, biztos mozgású delfin-
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hez hasonló, céltudatosan Krisztus felé törekvő 
lelket ábrázC'lták. (1. sz. kép.) 

A hajó horgonyára csavarodó delfin nel pedig az 
Isten ígéreteiben bízó, a mennyországban remélő 
lelket jelképezték. Igya delfin a kereszény égbe
vágyásnak lett a szimboluma. (2. sz. kép.) 

1. 2. 3. 

Más helyen kenyeret tartalmazó kosár köré 
rajzoltak két delfint. A kenyereskosár az Oltári
szentség ismert szimboluma volt. A körülötte úszó 
delfinek pedig az Oltáriszentség után vágyódó lel
keket jelképezték. (3. sz. kép.) 

Más rajzon hasonlóan egy igazgyöngyöt tartó 
kagylót fognak körül a delfinek. A kagyló a boldog
ságos Szűzet jelenti, ki méhében hordozta, a világ 
igaz gyöngyét: Jézust, a delfinek pedig az Ur Jézust 
és az Istenanyát szerető keresztényeket. (4. sz. kép.) 

4. 5. 

Gyakori jelképes ábrázolása még a delfinnek 
az is, mikor a tenger habjain úszva egy csónakot 
visz a hátán. Az őskeresztény szimbolum itt a 
delfint a tenger életmentőjének tartó legendába 
kapcsolódott bele s e jelképnél a delfinben Jézus 
Krisztust látta, amint a csónakban, az Egyházban 
átsegíti az egyes lelket és az emberiséget az élet 
veszélyein. (5. sz. kép.) 

Az őskeresztények lelkületét jellemezte, hogy 
állandóan vallási gondolatokkal voltak telődve. 
Mindent, amivel vonatkozásba jöttek, krisztusi tar
talommal kapcsoltak össze. E lelkületnek kifejezői 
a jelképek is és azok nagy változata. 

Sajnos, ahogy és ahol a buzgóság és vallásos 
gondolkodás ellanyhul, ugyanolyan arányban tűnnek 
el a vallásos lelkület kifejezői, a jelképek is. 

6. szám. 1936. 

~LET - ~S L~LEKSTILUSOK. 
IRlA: DR. SZIVÓS DONÁT O. S. B. 

VI. Akiknek "nincs szíve". 

Pedig van "szívük" , de nem tudják kimutatni -
és ez a tragédiájuk. 

Ez a lélekstílus inkább a férfiak "szomorú ki
váltsága". Mégpedig azért, mert a férfi beidegzi 
magának, hogya természet rendjében ő az erőt 
képviseli - és ezért irtózik minden asszonyias 
elérzékenyüléstől - mint ő mondja, - mert ez 
már puhányság = effemináltság. 

Közben azonban szomorúan tapasztalja, hogy az 
Isten az ő férfiszívébe is dobott érzelmeket és az 
ő szíve is adakozó és hálás szeretetre éhes. De 
egyszer ez a sokáig tudatosan elnyomott isteni 
adomány is követeli a maga jogait - és akkor 
már szeretne jóságos, kedves, gyengéd, mosolygós 
szívű, símogató kezű, szeretetet adakozó, érzelmes 
szívű lenni, de akkor már talán késő van, mert 
ez a típus, melyet közönségesen "hideg lakatosnak" 
- vagy - "hideg, káposztalé-vérü németnek" 
mondanak, vagy képtelen már erre, vagy nem is 
akar képes lenni ilyen érzelmekre. 

Vagy képtelen, mert a szíve olyan, mint a ki
száradt folyómeder - és az Isten kegyelem-felhő
szakadása kellene ahhoz, hogy újra "élővizek" 
csergedezzenek benne. 

Vagy, ha képes volna is, nem akarja kimutatni, 
hogy van szíue is, mert vagy nem akar "csupa 
szív-ember" lenni, vagy mert szégyenel és férfiat
lannak tart minden elérzékenyűlést és azt hiszi, 
hogy azért, hogy "szív-ember" lehessen, férfi tekinté
lyé,t kell feláldoznia. 

Es ezért játsza a rideg, hideg, fölényes, érzel
meit elnyomó vagy eltitkoló jégcsap-embert, de 
mikor aztán ez az öntudatos játék, vagy a termé
szettel magával hozott lelki adottság beléje csonto
sodik és igazi természetévé lesz, akkor aztán a 
sokáig elnyomott és a ridegségre bedresszírozott 
szív is követeli - az élet válságos pillanataiban 
és a lélek csendes óráiban - a maga jogait. De 
mivel ekkor már akarva se tud felolvadni : teher 
lesz ömpagának és még nagyobb teher környeze
tének. Es ha még csak teher lenne! De hányszor 
roppan ő maga össze e teher súlya alatt - és 
mivel szeretetet adni nem tud és ezért nem is 
kaphat viszontszeretetet - önmagával meghason
lott emberkerülő, sőt embergyűlölő lesz. De még 
ez sem elég. Nem csak ő roppan össze e teher 
alatt, hanem lélek és boldogságtragédiák okozója 
lehet. 

De - kérdezhetné valaki - nem rémlátások 
ezek? 
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február 15. 

Néhány apró esetet sorakoztatok fel - és azu
tán feleljen kiki a feltett kérdésre! 

Mikor Carlyle, a híres skót író és filozófus fele
sége meghalt, a férfi feldúltan, összetört szívvel 
rohant felesége halottas ágyához és térdreborulva 
csókolgatta felesége márvány.hideg homlokát. Majd 
utána ezt írta naplójába: ,,0, sohasem tapasztal
hatta meg igazán, mily nMyra becsültem, szerettem, 
csodáltam öt mindíg. 0, csak öt percem volna 
még, hogy mindent elmondhassak neked!" 

Hány férfinek, férjnek volna szüksége ma is erre 
a már meg nem adható öt percre!? Mennyiesaládi 
boldogtalanságot lehetne megszüntetni; mennyi 
összetört asszonyszívet lehetne meggyógyítani; 
mennyi szétdúlt, kihült családi fészket lehetne újra
építeni és szeretettel kibélelni, - ha a férjet és 
feleséget nem a ridegség jégcsapjai választanák el; 
ha a férfi nem várna arra a már meg nem adható 
öt percre, hanem a néha megszólaló szíve szavára 
hallgatna és erélyesen azt mondaná: Most van az 
én öt percem. hogy megmutassam, hogy nekem is 
van szívem! És odamenne és ezzel az egy szóval: 
Szeretlek - lecsókolná a még megbocsátani tudó 
felesége szeméröl a megnemértettség és szeretet-
éhség könnyfátyúlát. * 

Egy kamaszodó gimnazista jött hozzám és sírva, 
de elkeseredett szívvel ezt mondta: "Nem megyek 
haza, mert édesanyám nem ér rá szeretni, édes
apámnak pedig nincs egy jó szava hozzám. Engem 
senki sem szeret." - Magamhoz kérettem az édes
apát és elmondtam neki fia vallomását. Elöször 
csak mered t szemekkel, némán maga elé bámult, 
aztán összeroppanva, könnyes szemmel mondta: 
"Pedig, ha tudná, hogy érte robotolok, hogy szívem 
egyetlen vágya, hogy .ö boldog legyen. Szeretem, 
hisz érte élek . . . Es most? . . . Most gyűlöl 
engem . . . a fiam . . ." - Dehát hogy lehet ez? 
- kérdeztem. Miért nem érezte meg a fia, hogy 
szereti? - "Nem nyaltam-faltam; - felelte - nem 
tudtam becézgetni, símogatni, mert ezt asszonyias
nak tartottam. Szigorú voltam hozzá, mert az apai 
tekintélyt j<ellett fenntartanom - de azért szeret
tem ... 0, ha ezt tudtam volna! ... " 

Hány édesapa és gyermek között meredezik a 
félreértett apai tekintély áthatolhatatlan fala! Hány
szor él idegenként ugyanabban az otthonban az apa és 
a fiú csak azért, mert az apa nem meri megmutatni 
azt, hogy "szíve" is van! Hányszor történik az 
meg, hogy az ilyen apa akkor akarná szeretni a 
fiát, mikor az az ö számára már egészen elveszett! 
Vagy mi az oka, hogy annyi gyerek szeretni soha
sem tanulta meg a~ édesapát, csak legfeljebb -
félni töle? . . . Es lesz-e az ilyen gyermekböl 
öregségük támasza? 

A gyermek szeretetre vágyik, mert a jégcsap és 
köszívü édesapák mellett megdermed az ö viszont
szeretete is. 

Egy, már nyugalomban lévö tanár mondotta: 
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Harmincöt évig tanítottam. Minden tanítványo
mat szerettem a magam módján: a szívemben, de 
nem mertem kimutatni,. mert azt hittem, hogy árt 
a tanári tekintélynek. Es a tanítványaim szemében 
lettem a félt, rettegett, szigorú tanár. Elosztottam 
minden tudásomat. Olyan vagyok most itt a nyuga
lomban, mint a szedett töke. De ez még nem fájna 
annyira. Az fáj, hogy volt tanítványaim közül egy sem 
szeret és egy sem gondol rám szereteltel, söt inkább, 
ha a már iskolába járó gyermekeinek rémmeséket 
akar mondani az iskolával kapcsolatban, akkor csak 
rólam beszél. Egy életet töltöttem a katedrán a 
szigorúság jegyében és a tanári tekintély szolgála
tában. Azt hittem: a szeretetet kimutatni felesle
ges - és ezzel elvadítottam mindenkit magamtól 
- és most fáj a hálás szeretet nélküli magány ... 

Hány "régivágású" tanár meaculpázik így! Hány 
színdarabi tanár megcsúfolásnak ez a végsö alapja! 
Hány ilyen tanárt kísér utolsó útjára a kiabáló 
részvé~lenség! Mennyi átok, mennyi káromkodás, 
rpennyl bosszúvágy .. tapad az ilyen tanári ideálhoz ! 
Es a jutalom? - Ures, szeretetlen öregség és egy 
elhibázott élet tudata. Pedig megváltoztathatta 
volna mindezt, ha meg merte volna mutatni, hogy 
neki is van "szíve". 

Temetésen voltam egyszer. Egy fiatal asszonyt 
temettek. A "részvéttel teli" közönség a halott 
asszony urára pl.etykázott a temetési menetben: 
Nem árt neki. Ugy sincs szíve. Kemény, rideg 
ember volt. Még a temetésröl is mások gondos
kodtak. Csak némán járt föl alá a szobában. Egy 
könnyet sem hullatott fiatal feleségéért. Pedig az 
rabszolgamódra bálványozta öt. Most is itt áll a 
sírnál. Bambán, részvétlenül, könnyek nélkül. 
Lehajtja a fejét és bámul a sírba . . . 

Még be sem fejezödött ez a "dicshimnusz", és 
mikor a koporsót leenged ték a sírba és az elsö 
kapa földet hullatták a koporsóra, az eddig néma, 
de jól "megtárgyalt" férfi egy irtózatos jaj-t hörgött 
és eszméletlenül összeesett a felesége sírjánál. 

A rideg, néma bálvány megszólalt • s megmutatta 
-. egy pillanatra, - hogy igenis van "szíve". De 
miért csak a sírnál? Miért nem némította el már 
régen a pletykázókat? Miért kellelt annak a szegény 
fiatalasszonynak csak a másvilágon megtudnia, 
hogy az urának van szíve és szerette öt? Miért 
akart felesége elött csak rideg, hideg, szívtelen 
bálvány lenni? 

Az asszonyszív szeretetre éhes, és ha sokáig 
éheztetik - belepusztul, de akkor - ha késön is 
- de összetöri a kemény férfiszívet is - és meg
tanítja szerelni - a halottat. 

A szorosan vett egyéni lelkiéletére is rányomja 
ez a stílus a maga sajátos: rideg, örömtelen és 
épen ezért boldogtalanító hélyegét. 

Imaélete kényszeredett, mert hiányzik belöle az 
áhítat és érzelem. Es még jó, ha épen ezért, nem 
szárad ki szívében az imarorrás. 

Akarna jót tenni és tesz is titkon, de nem ért 
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a jót-tevés művészeIéhez. Ezért aztán jót-tevése is 
szívtelen és bántó és nem boldogító. Pedig, hogy 
eped titokban a mások boldogításával járó igazi 
szívöröm után. De ha megkérdezné valaki töle, 
hogy miért nem változtat az adakozás módján, 
ridegen ezt felelné: Nem bírom az érzékeny hálál
kodást I - és közben fáj neki nagyon a hálátlan
ság. 

Tudja, hogy embertelen vonás a részvétlenség -
és szeretne is titkon osztozni mások bánatában és 
örömében - szeretn é megosztani mással a maga 
örömét és bánatát is, de nem akarja, mert irtózik 
az elérzékenyüléstöl és szégyenli a könnyeit. 

Tudja, hogy az öröm az Isten legszebb ajándéka 
~s a nagy életgép olajcseppje. Vágyódik is utána, 
hisz ö is szeretn é, ,ha az élete napsugaras és bol
dog lenne. De mivel azt szándékosan eltaszítia 
magától, mert ahhoz örömöket feldolgozó finom 
szív kellene - boldogtalan és irígyli azokat, akik
nek apró örömö kt öl és kihasznált boldogságtól 
napsugaras az életük. 

Ahol megjelenik - legyen az család, hivatal, 
iskola, vagy társaság, mindenütt dermesztö hideg
séget áraszt puszta megjelenésével és ridegen hideg 
fölényességével. Pedig nem ezt akarja. Csupán 
csak nem akar hétköznapi lenni. De aztán, ha 
észreveszi, hogy mások félreértik kedélytelenségét 
~s elhúzódnak töle, akkor visszavonul magányába, 
emészti önmagát és emberkerülövé lesz. 

És ha az Isten valahol elöljáróvá tette, lesz belöle 
a színdarabokban és regényekben is annyiszor 
megrajzolt: szívtelen, könyörtelen, követelödzö, 
irgalmatlan elöljáró, vagy a rettegett "fönök" . De 
míg a regényben olvasva valahogy csak elbírjuk 
ezt a típust, mert tudjuk, hogy ez csak regény -
de ha egyszer kilép a regény lapjai közül és meg
jelenik a hivatalok íróasztalai elött, akkor az a 
szegény hivatalnok ponttá szeretne összezsugorodni, 
mert azt tudja és érzi, hogy minden szemvillanása 
vihart jelent, minden szava korbács, de azt nem 
tudja, hogy kezében nem a felmondást tartalmazó 
aktát hozza-e. 

Szeretni nem szereti itt se senki. Legfeljebb 
retteg töle és farizeusi alázatossággal meghunyász
kodik elötte mindenki. Pedig talán nem is sejtik, 
hogy többen az ö titkon jó szívének köszönhetik, 
hogy még ott ülhetnek az íróasztal mellett. 

Ő maga pedig, ha bemegy párnázott ajtajú, süppedö 
szönyeges, finom dohányillatú szobájába, félve 
kérdi magától: Miért hunyászkodnak meg elöttem ? 
Miért gyűlölnek? Azért, mert a kötelességteljesítés 
köszívű bálványt remekelt belölem? Pedig, ha 
tudnák . . . Eh, de minek? . . . "Azért teremtette 
"lz Isten a szívet belül, hogy senki se lássa I" ... 
Es kezébe veszi üzleti könyveit és nem gondol 
arra, hogya papírszagú hivatalok robotosainak is 
szükségük van az Isten mézére : az emberszív egy 
cseppnyi jóságára, mely boldoggá teszi nemcsak a 
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vele megajándékozottat, hanem a jószívű adakozót 
is! 

Hogy ez a lélekstílus meddig juthat el a végletek
ben, álljon itt befejezésül ez a megtört ént eset: 

Halálos betegen feküdt a kórházban egy férfi, 
ki életében sem volt hűtlen az Istenhez. Apácák 
ápolják. A jó kedvesnövér sejti már, hogy közeledik 
a vég és ezért imádságos hangulatba akarja ringatni 
a nagybeteget. Odavisz a betegágyhoz egy Mária
képet és beszélni kezd a Szűzanya jóságáról. A beteg 
szívesen hallgatja. De nem beszél. Ezt félreérti a jó 
növér és nyiltan megkérdezi a beteget: Ugy-e testvér, 
maga is szereti a Szűzanyát? - A beteg egy darabig 
vár és aztán komolyan mondja: Na igen 
tisztelem ... A kedvesnövér nem volt megelégedve 
a válasszal és újra kérdi: N o, de ugy-e szereti is? 
- A beteg a növér felé fordul és így szól: No, 
no . . . kedvesnövér - csak ne túlozzunk - én 
tisztelem a Szűzanyát. 

Még a halálos ágyán is félt nevén nevezni szíve 
érzelmét, mert férfiatlannak tartotta volna. 

A jóság. az érző férfiszív nem gyengeség, - hanem 
erő és hatalom. mellyel mennyországot lophatok a 
magam és mások szívébe. 

Ki volt? 
Sárba tiporva. szerteszórva hevertek az útszélen egy kis 

virág szirmai. Kettétört törzse a földön feküdt ... 

Nem messze tőle egy fakó pont lustán megmozdult és 

a földbe fúródott. 

Egy féreg volt. 

A fa lombjai közt madárfészek foszlányait lóbálta a 

szél. Lent a földön néhány toll és vérnyomok ... 

A fa kérges törzsén egy tarka, hosszú vonal nyúló 

mozgással siklott a sziklahasadékba 

Egy kígyó volt. 

Az erdőség mellett húzódó réten összegázolt fű, le

tiport virág - elnémult csengetyűszó s elhalt bégetés . . . 

A távoli erdösűrüségböl vérfagyasztó üvőltés verődött 

ki ... 

Egy vadállat volt. 

Ragyogó, liliomfehér lélek mélyén meg szakadt valami, 

kialudt a fény. kihült a meleg ... 

S a halotti sötétségben kárörvendő gúnykacaj borzon

gatta meg az Ég angyalait .. 

A gonoszlélek volt. 
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AZ IDEGESEK LELKI GYOGYITÁSA ~S IRÁNYITÁSA. 

Ma már alig van valamirevaló és tudományos 
téren is működ ö orvos, aki nem ismern é el, hogy 
az idegesek kezelése és gyógyítása nem egyedül 
testi föladat. Elismerik, hogy az idegbajok, fökép 
a neuraszténia kombinált betegségek, amelyeknek 
szellemi része van akkora, mint a testi, söt sok
szor még nagyobb. Épezért még az orvosok is 
elsörendű szükségletnek és a célhozérés elenged
hetetlen követelményének tartják az úgynevezett 
"pszichikus kezelést". 

A kegyelmi élet éljen bennünk I 
A hívö és katolikus alaptételeken álló ember 

azonban nem elégszik meg a lelki ráhatás természe
tes oldalával. A krisztusi igazság szerint ügyanis a 
szellemi élet a létezésnek csak egyik síkja. Az, 
amelyik magasabban áll a vegetatív élet síkja 
fölött; magasabban áll a szerzetesi élet síkja fölött 
is; de ennél a természetes szellemi életnél is van 
egy lépcsöfokkal magasabb életsík : a kegyelmi 
élet. Ha nem érzékelhetjük is ennek a létezését, 
mert természetfölötti lévén, a természetes érzék
szerveink számára elérhetetlen, - de a hit bizo
nyítja létét. 

Ne felejtsük el, hogy az ideges katolikus ember 
lelke is ebben a kegyelmi életsíkban kell hogy 
éljen és gondoskodjunk is arról, hogy ott éljen. Az 
idegeseket épezért nem szabad vissza/ar/ani sem 
a szentgyónás/ól, sem a szentáldozástól. Söt ellen
kezőleg gondoskodni kell arról, hogy rendesen 
gyónjanak és testi állapotuk és körülményeik szerint 
áldozzanak. Ennek célja a gyónással járó lélek
megnyugváson kívül (a gyónásról lentebb még 
tőbbször lesz szó) a kegyelmi élet fönntartása és 
ha kell, visszaállítása. 

Mert nézzük csak, mit várunk mi hívők a 
kegyelmi élettől? 

Az orvos elsősorban az idegbetegek testi el
változásait, ilyenek nemlétében működési zava
rait nézi. A lelki ráhatásra azért van szüksége, 
mert a lélek rendbehozásától a testi élet javulását 
is várja. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a testi élet
funkciókra hatással van a szellemi élet és a lelki 
élet. 

Amilyen kapcsolatot vesz föl tapasztalatai alap
ján az orvos a testi és a lelkiélet között, ilyenféle 
kapcsolatot veszünk föl mi keresztények a termé
szetes lelkiélet és a kegyelmi élet között. A 
kegyelmi élet kihatással lehet a természetes lelki
.életre is; a természetes lelkiélet pedig a testi életre. 

IRTA: DR. SZEGEDI GYÖRGY. 

Nem lehet ezért eléggé helyteleníteni azoknak 
gyakorlatát, akik az idegeseket csak i~en ritkán 
engedik gyónni és ritkán áldozni j sőt imagyakor
lataikat, szentmisehallgatásukat is erösen leritkít
ják és korlátozzák. Azért teszik, mert ezek csak 
növelik az idegességüket, lévén, hogy a szentgyónás 
és áldozás izgató hatással van reájuk és kifárasztja 
öket. 

Fonák felfogás ez! Épolyan, mint amikor a sebet 
nem akarják bekötözni, kitisztílani és visszakötözni, 
mert ez fáj a betegnek, izgalom vesz rajta erőt és 
kifárad töle. 

Azt megengedjük, hogy a gyónás, áldozás, ima 
stb. bizonyos izgalmakat okoznak, fáradtságot hoz
nak, amik valóban .nem túlságosan kívánatosak az 
ideges állapotban. Amde ezen nem úgy kell segíteni, 
hogy az egész dolgot elhagyjuk, hanem ezeket az 
aktusok at (gyónás, áldozás, stb.) úgy kelllefolytatn.i, 
hogy káros melIékhatásaikat elkeriiljük. Hogy miként 
történjék ez, az alábbi részletekböl majd kiviláglik. 

Pótolni kell az "én"-tl 
Az idegeseknek. neuraszténiásoknak alaphiánya, 

hogy fölfogó, gondolkodó és akaró képességük, az 
"én"-jük működése nem teljesen és nem helyesen 
működik. 

Ennek eredménye: önbizalmuk hiánya. A neu
raszténiások betegségi képzelödése, állandó fáradt
ságérzete, a vállalkozókedvük eltűnte úgynevezett 
"értéktelenségi érzetet" vált ki belölük. A közön
séges kifejezés szerint a neuraszténiások "elenge
dik magukat", letesznek a reményröl és elveszett 
embernek gondolják önmagukat. 

Megerösíti ezen önmagukról mondott ítéletüket 
szellemi életük sok nehézsége és akaratbeli zavaraik 
is. Tudatára ébrednek hamarosan befolyásolható
ságuknak és állhatatlanságuknak. 

Azt nem mondhatjuk, hogy önbizalmuk hiánya 
alaptalan. Az idegeik zavarai mia It nem ép hatá
rozott és nem ép sima gondolkodásuk, érzésük és 
akaratmüködésük. az elöbb említett befolyásolható
ságuk és az elöbbi cikkek ben többször és részle
tesen kifejtett hiányaik elégséges alapot nyujtanak 
az önbizalom nem val,\mi túlságos jogosultságára. 
Csakhogy az idegbetegeknél ez a hiányérzet túl
zásba megy és ez a baj! Ezen kell segíteni. Ez a 
segítés két eszközzel történik j az egyik szubjektív, 
a másik objektív. 

Objektíve úgy segítünk, hogy az idegbeteg hibás 
és zavaros gondolkodása, ítéletképzése, akarat-
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elhatározása helyébe egy más gondolkodást, ítéletet 
és akaratirányítást teszünk. Ez a neuraszténiás 
lelkivezetőjének, gyóntatójának a gondolkodása, ítélet
formálása és akarata lesz. Az idegbeteg legelső 
teendője tehát, hogy jó lelki-orvost, jó gyóntatót, 
lelkivezetőt válasszon magának. 

A szubjektív segítőeszközt aztán ez a lelkivezető 
fogja beállítani. Ez a beteg önbizalmának fölrázása. 
A lelkivezető szuggesztív reáhatásától várják egye
sek, hogy ez az önbizalom új életre kel majd a 
neuraszténiásban. Pedig hát ez nem is annyira 
szuggesztív föladat, mint inkább ráébresztése a 
betegnek a való tényre, hogy erői és képességei 
megvannak és attól a kis zavaroktól, melyeket a 
neuraszténia okoz, még cselekvőképes, sőt alko
tásra és életszentségre is képes. Olyan, mint a 
fájóslábú ember, aki tud menni és nagy utakat 
is meg tud tenni, ha botra támaszkodik. Az ideges 
ember botja, támasztéka a gyóntatója és azok az 
erkölcsi irányelvek, melyeket ez a gyóntató (vagy 
müvelteknél az erkölcstan) eléjük tár. Az idegbeteg
nek tehát a gyóntató vezetőülválasztása után az 
a kötelessége, hogy boncolgatás és kutatgatás nélkül 
engedelmeskedjék szavának. 

Hibák, melyektől óvakodni kell. 

Az idegesek a gyóntatóválasztásnál és a vele 
való érintkezésnél nem egy hibát szoktak elkövetni. 
Ezek a hibák aztán nem engedik javulni állapotu
kat, sőt még újabb bajokkal toldják meg a régie
ket. 

Az első baj a gyóntatóválasztás körül adódik. 
Sokan túlnagy gondot fordítanak erre. Keresnek
kutatnak, próbálkoznak és kétségbeesnek, mert 
nem találtak olyant, mint amilyent képzeletükben 
elgondoltak. 

Annyi tagadhatatlan, hogyelőnyösebb, ha az 
ideges embernek a gyóntatója hozzáértő, határo
zott és nem kapkodó, nem bogaras, hanem józan 
ítéletü, túlságoktól és rendkívüliségek hajhászásától 
ment szolíd eljárású és akaraterős pap. Ahol 
mint pl. városokban, népes rendházakban - alka
lom van a válogatásra, meg kell nézni, hogy kihez 
folyamodik a neuraszténiás. 

Ámde az idegesek nagyobb hányadának nincs 
alkalma ilyen gyóntatóválogatásra. Falun, zárdák
ban, nevelőintézetekben azt kell választani, aki 
van. Sőt még városhelyt is nehézségekbe ütközik 
az ilyesmi. Extra gyóntatóknak az intézetbe, zár
dába való beh~vása nem olyan könnyű dolog a 
gyakorlatban. Epezért ne menjünk túlságba a gyón
tatóválogatásban, hanem alkalmasabb híján vegyük 
azt, aki ép adódik. A neuraszténiásnak ugyanis 
nem bonyolult és nagy morális tudást igénylő meg
oldásokra van szüksége, hanem apró-cseprő kéte
lyeiben és határozatlanságában egyáltalában vett 
eligazításra : döntésre. Arra, hogy tudja: mit tegyen. 
Nem arra, hogy miért és milyen erkölcstani indo
kok alapján kell úgy tennie. Ilyen döntést pedig 
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akármelyik pap hozhat. Nem kell hozzá különleges 
reákészültség. 

A neuraszténiásnak nem is szabad belemennie 
erkölcsi teendői túlságos okadatolásainak feszege
tésébe. Ha egyszer megkapta vezetőjétől az utasí
tást, hogy ezt tegye és így tegye, vagy amazt el
hagyja, tovább ne törődjék a dologgal, hanem 
engedelmeskedjék. Neki nem elméleti morálisra és 
ítéletokadatolásra van szüksége, hanem csak magára. 
a döntésre és ítéletre. Az okadatolás és magyará
zat csak megzavarná a beteget. Hiszen ítéleteiben 
nem biztos, állásfoglalásaiban kapkodó, következés
kép zavarainak számát és intenzitását csak növeli 
a tanulmányozással. 

Épezért baj, ha a gyónó idegbeteg túlsok részle
tet kérdez és magyarázatokat követel, vitatkozik a 
gyóntatószékben. A gyóntató is hibás, ha belemegy 
az ilyesmibe, de a gyónó meg csak a baját erősíti 
általa. Az idegesek gyóntatójának csak negyed
annyit szabad beszélnie (maximum!) mint a gyónó
jának i de jobb, ha ennél is kevesebbet beszél. Ité
lete pedig csupán "igen" és "nem" legyen. 

Ha az ideges gyónó túlhosszan beszél a gyóntató
jávai, szükségtelen és lényegtelen dolgokat is bőven 
kitereget előtte, ha túlgyakran keresi a vele való 
érintkezést, főkép, ha gyóntatószéken kívül is teszi 
ezt - már valószínűleg túllépte a helyes határokat 
és föltétlenül viszakoznia kell. A neuraszténiások
nak ugyanis élénk ösztönéletük van. Tisztátalan 
kísértéseik is gyakoriak. Előfordul náluk a tudat
alatti, de szexuális alapon kiinduló vonzalom, 
amely kísérőj e lehet egy külsőségeiben korrekt 
érintkezésnek is. A túlzó érintkezéskeresés, a túl
sok megbeszélés, a jelentéktelenebb dolgoknak 
széle-hosszanélküli föltárása, a gyakori személyére 
gondolás, a másnál való gyónástóli túl nagy irtózás 
első jelei az ilyen helytelenség kezdetének. 

Azt nem lehet szabályul fölállítani, hogy a 
neuraszténiás a gyóntatószéken kívül is ne keres
sen eligazítást lelkivezetőjélől. Különösen akkor 
nem, ha a gyóntatásnál nem időzhet annyit a 
gyóntatószékben, hogy ne okozzon másoknak nehéz
ségeket, avagy föltűnővé ne váljék. A vasárnap 
reggeli, vagyelsőpénteki gyóntatásnál - főkép ha 
kevés a gyóntató és sok a gyónó - az ilyen hosz
szan beszélő neuraszténiás gyónók rémei a hívek
nek. Miattuk sokan lemaradnak a gyónásról. Az 
ilyenek jobban tennék, ha bűneiket fölsorolva és 
föloldozást nyerve a gyóntatószék után keresnék 
föllelkiatyjukat valami alkalmas időben. Csakhogy 
ez a tanács a legtöbb idegbetegnél nem vihető· 
keresztül. Az ő kételyei szorosan összefüggenek 
gyónása anyagával és ezért jobb, ha gyónásban 
adja őket elő. Azután meg a gyónáson kívül nagyobb 
a veszély, hogyaneuraszténiásoknál néha elő
forduló személyes vonzalmak kifejlődnek. Ezen 
pedig nem lehet máskép segíteni, mint úgy, hogy 
a neuraszténiás alkalmas, nem túllátogatott időt 
választ gyónására. 

(Foly tat juk.) 
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5(érdezfek? 
Ezekel kérdezlék IGIIiDk: 

Egész sor olyan könyv jelent meg 
újabban, amelyekben szentéletűnek 
mondott gyermekek életrajzát dolgoz
ták fel. Egyik-másik valóban érdekes 
és épületes. 

Egy intelligensebb emberekből álló 
jámbor társulatnak a gyűlésén szóba
kerültek ezek a gyermek-életrajzok. 
Kifogásolták többen, hogy valóságos 
szentekként állít ják be őket és ezzel 
eltérnek az Egyház gyakorlatától. 

Az Egyház ugyanis fiatalokat 
szentté avat ugyan, de gyermekeket 
életszentség alapján nem. Az élet
szentség ugyanis tudatos és erkölcsi 
magasbaemelkedés, amelyhez az aka
rat erőssége, esetleg a nehézségek le
küzdése, az állhatatosságnak kimuta
tása szükséges. Ez pedig a gyerme
kekben nincs meg. 

A vita különösen a következő kér
dések körül csoportosodolt ki: J. 
Szentté avat-e az Egyház gyerme
keket is? - 2. Mondhaljuk-e egy 
fiatal gyermekre, hogy az élele szent 
volt (abban az értelemben véve a 
szentnek a fogalmát, ahogyan a fel
nőtt szenteket ilyeneknek nevezzük)? 

Ezekel feleljlik : 
Az első kérdés igy szólt: Szentté 

avat-e az Egyház gyermekeket is? 
Ez a kérdés ténykérdés. Meg kell 

vizsgálnunk tehát a tényeket, ame
lyek az Egyháznak e pontbeli gya
korlatát mutatják. Azok között a 
szentek között, akiket isteni és 
erkölcsi erényeik hősi foka miatt 
avattak szentté, főkép a következő 
fiatalokat találjuk : Tolosani Lajos 
minorita szerzetes, 23 éves, Gonzagai 
Alajos jezsuita, 23 éves, Cousin 
Germaine, 22 éves, D'Arc Janka, az 
orleansi szűz, 19 éves, Kostka 
Szaniszló, 17 és 1/2 éves, boldog 
Savi o Domonkos, 15 éves. Ezeken 
kivül még egy csoport fiatal szentet 
említhetünk fel, akiknél a szentté
avatás alapja elsősorban vértanú
ságuk volt. A vértanúság ugyanis a 
legnagyobb hősi erénynek számit. 
A régiek közül, akiket még formális 
szenttéavatás nélkül vettek fel a 
szentek névsorába, nevezetesebbek : 
Ágnes, Pongrác, Lugduni Pontieius, 
Cordobai Pelagius. Az újabbak, a 
formális boldoggáavatással és szent
téavatássai kitüntetettek közül pedig 
felsoroljuk a japán Nangasaki-i vér-

:leleIünk. 
tanúk közül Tamást, Antalt és Lajost, 
akik 14, 13 és II évesek voltak, azután 
Lwanga Károlyt tizennégy társával 
együtt, akik 20 évesnél fiatalabbak 
voltak valamennyien. Legelső helyen 
kell emlitenünk az aprószenteket, 
akik csecsemőkorban adták életüket 
- bár öntudatlanul - Krisztusért. 

Ha ezekből a tényekből levonjuk 
az Egyháznak bennük megnyilvánuló 
gyakorlatát, a következőket mond
hatjuk: isteni és erkölcsi cselekede
teik hősiessége miatt az Egyház eddig 
szentté avatott fiatalokat ugyan, de 
gyermekeket nem. A legfiatalabb ilyen 
szentté avatott Kostka Szent Sza
niszló, aki 17 és 1/2 éves volt és a 
boldoggá avatott Savi o Domonkos 
15 éves. 

A vértanúhalált szenvedettek kö
zött azonban ifjabbak is vannak. Jó
val fiatalabbak, mint a többi, csele
kedeteik és életmódjuk miatt szentté
avatottak, de a különleges és szá
mításba nem jövő aprószenteken 
kívül a gyermekek itt is ritkák. 

2. Mondhatjuk-e egy fiatal gyer
mekre, hogy az élete szent volt 
(abban az értelemben véve a szent
nek a fogalmát, ahogyan a felnőtt 
szenteket ilyeneknek nevezzük)? 

A szentnek fogalmát erényeinek 
hősi foka adja. Ahhoz ugyanis, hogy 
valakit szentnek nevezhessünk, er
kölcsi életük oldaláról (Istennek a 
szentre valló ujjmutatását: a cso
dákat nem említve) nem elegendő, 
hogy az lsten parancsait megtartsa 
és az erényeket gyakorolja. Erény
gyakorlataik hősi, tehát az emberi 
átlagos méretet meghaladó fokára 
van szükség. Annak megállapítása, 
hogy elérte-e valakinek az erénye 
a hősi fokot, különböző összetevők 
a döntők. Ha egyes tettek elbirálá
sai ról van szó, akkor az átlagos 
emberit biztosan meghaladó csele
kedet a hősi foknak az igazolása. 
Ilyen pl. a vértanúság. Az átlagos 
ember a legnagyobb természetes 
jónak tartja az életet és annak meg
őrzésére mindenképen iparkodik. 
Ha ezt az életet aztán könnyedén, 
örömmel, sőt bravúrosan odaadja 
hitéért, tettével meghaladja az álta
lános emberit és hősies cselekede
tet nyujtott. Más erényeknél, ahol 
ilyen intenzív foknak kitüntetésére 
kevesebb az alkalom, az intenzitás 
mellett számba jő az erényes cse-
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lekedeteknek állandósága, gyakori
sága, hosszú ideig való gyakorlása 
is. Az átlagos ember ugyanis egy
szer-másszor felbuzdul és hajlandó 
nagyobbszabású erényes tettekre is, 
de állandóan, hosszú ideig és kitar
tóan már kevésbbé. Innen van az
tán, hogy a szent erényeinek elbírá
lásánál nemcsak az egyes erények
nek intenzitását bírálják el, hanem 
a tartósságát, az erényben való áll
hatatosságát is. PI. olyan szentek
nél, akik életüknek egyik részét 
gyarlóságban töltötték, megtérésük 
után bizonyos huzamosabb ideig 
való hősies jóságot keresnek. Ebben 
az esetben a hősiesség a hosszú és 
kitartó gyakorlásban áll. 

Ebből az előbbiből az követke
zik, hogy ha az erények gyakorlása 
nem mutatható ki hosszú időről, 
akkor az erények intenzitásában, 
küJönleges nagyságában, ön legyőzé
sében és lángolásában kell keresni 
a hősi fokot. Esetünkre alkalmazva 
ezt, azt mondhatjuk, hogya hősies 
erény lehetséges rövid idő alatt is, 
néhány esztendős élettartam alatt is. 

Tovább menve ténynek kell el
fogadnunk, hogy ha valaki bűnre 
képes, akkor az erényre is képes. 
A gyermek tehát, aki bűnt tud el
követni, erényekkel is tud tündö
kölni. Ámde, hogy szent legyen, az 
erények hősies fokára van szüksége. 
Ezt a hősi fokot, lévén, hogy gyer
mek és élettartama nem hosszú, 
nem az erényekben való hosszú és 
állhatatos megmaradással éri el, 
hanem az intenzitással. Az erény 
nagyszabású és magasra lángoló 
gyakorlásával, amihez rövidebb idő 
is elégséges. Ilyen, a legrövidebb idő 
alatt is kimutatható hősies erény a 
vértanúság, de lehetnek még más 
ilyen erények is, mint pl. a szere
tet, az alázatosság, önmegtagadás, 
tisztaság stb. Ezek alapján odaju
tunk, hogy a gyermekek is lehetnek 
szentek. Elsősorban a vértanúság 
alapján. Másodsorban az erények 
hősies intenzitással való gyakorlása 
által. A dolog természete szerint 
életszentségüknek megnyilvánulása 
nem történhetik a huzamos, állha
tatos és igy hősies erénygyakorlat
tal, mert hiszen erre nincs is ide
jük, mert hogyha hosszabb időt él· 
tek volna, akkor már nem lenné
nek gyermekek. (cg.) 
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Cojazzi: Új Hjúság. Dr. Marczell Mihály 
előszavával. Fordította: Szemerjay Kovács 
Dénesné. Rákospal~ta, 1936. Szaléziánusok 
kiadása. 212 oldal. Ara 2.80 P. 

Pierre Giorgio Frassati, 1925.ben, élete 24-ik 
évében elhunyt olasz úri fiatalembernek lélek
története. Gyermekkorának leírása is szép, de 
különösen az az érték benne, hogy mint világ
ban élő ifjú milyen becsülettel állotta meg a 
helyét. Megmutatta, hogya krisztusi erénye
ket biztosan és nehézségek nélkül meg lehet 
valósítani egy modern és a világ forgatagában 
élő fiatalembernek is. 

A fiatal Frassati derék, vallásos úricsalád
ból származott. Jónevelésben részesült és élte 
a mai úrigyerekek életét. Utazott, tanult, 
sportolt, egyesületekben vett részt s nem 
vonult vissza a társaságtól sem. Mindenütt 
tiszta volt és nagy hatást gyakorolt környeze
tére és mindazokra, akikkel érintkezett. Ez a 
könyv érdekesen, nem prédikálva, hanem 
epizódszerű összeállításban adja elö anyagát 
és éppezért elsőrangú lelkiolvasmány fökép 
ifjaknak. 

Reggeli virág8zed~s. Franciából fordította: 
Hainiss Elemérné. Atdolgozta: P. Majsai 
fl!ór O. F. M. Budapest, 1935. 222 oldal. 
Ara: 1.80 P. 

Nem sziszlematikus elmélkedő könyv ez, és 
nem is ez a célja. Fiataloknak, serdülő leá-

Kereulény betleheml ... zonyok. 

6. szám. 1936. 

OSKERESZT~NY SZENTFÖLDI 
ZARÁNDOKOK. lRTA: DR_ LlPPAY LA10S_ 

Titus római hadvezér szóról-szóra beteljesítette az Úr 
szörnyű jövendölését és Jeruzsálemben kö kövön nem 
maradt, a lakosok szétszóródtak, enyészet lebegett a város 
fölött. Egy helyet azonban szorgalmasan látogattak az itt 
maradt keresztények: sziklába vágott üres sírt, amely éppen 
azáltal gyakorolt csodálatos vonzóerőt, hogy üres volt. A 
sír és a megfeszítés helye, a világmegváltás misztériumának 
színtere, az első keresztények számára a legfőbb tisztelet 
tárgya lett. 

Szent Jeromos tanúsága szerint már az egyház első 
évtizedeiben jöttek keresztények a SzenJvárosba, hogy meg
látogassák azokat a helyeket, ahol az Ur megfordult, szen
vedett és meghalL I A pogány császárok megkísérelték az 
újonnan felépített városból és a szenthelyekről elriasztani : 
hamis istenek képmásait vonultatták fel azokra a helyekre, 
ahol az öröktől fogva igaz Isten véres kereszthalálával épen 
az ő erejüket győzte le. Igy kerűlt Jupiter szobra a Kálváriára, 
Vénus szobra a Szentsír helyére, Betlehemben, Krisztus 
születése helyén pedig Adonisnak és V énusnak tömjéneztek. 

Sőt még Jeruzsálem akkor majd kétezeréves nevének 
is el kellett tűnnie, mivel Hadrián császár az új várost Aelia 
Capitolinának nevezte el. 

A szenthelyek ily megszentségtelenítése ellenére is 
tovább zarándokoltak a keresztények Jeruzsálembe. Severus 
császár uralkodása alatt 212-ben szent Sándor (Alexander), 
Cappadocia egyik püspöke kereste fel a szenthelyeket, sőt 
utóda lett Narcissusnak a jeruzsálemi püspöki székben. 
Ebben az időben a jeruzsálemi egyház békében élt, Alexan
der püspök még könyvtárat is alapíthatott, ahol az apostoli 
idők és az első két század főbb írásait megőrizte.2 

Bizonyára más jámbor zarándokok is felhasználták 
ezeket a békés időket a szenthelyek meglátogatására ; 
erről tanúskodnak Eusebius (Demonstrat. VI. 16. VII. 4.) és 
Jeromos (Epist. 44.) és mindketten azt állít ják, hogy az 
akkor ismert világ minden részéből jöttek zarándokok 
Jeruzsálembe. Igy 230-ban Origenes zarándokol végig a 
Szentföldön, sőt huzamosabb ideig itt tartózkodik és 
pedig Casareában Theretistus püspöki barátjánál; Jeruzsálem
ben Alexander püspök engedélyével tanított és prédikált is. 
(Euseb. Hist. eccl. 1. VI. c. XX.) 

290 körül szent Miklóst taIáljuk a Szentföldön, a 
későbbi Myra-i püspököt; a krónika azt beszéli róla, hogy 
tiszta, szép időben szállot! hajóra, mikor visszatért hazájába 
és mégis vihart jósolt a hajósoknak, amelyet később, mikor 
már mindnyájan a legnagyobb veszélyben voltak, csodálatos 
módon lecsendesített. (Brev. Rom.) 

Nagyot lendült a szentföldi zarándoklások ügye 
Konstantin császár megtérése után: a pogányság botrányos 
jelképei eltűntek a szenthelyekről és nagyszerű templomok 
emelkedtek. Ebből a századból legismertebb és eredmé
nyeiben legkihatóbb szent Ilona szentföldi látogatása, mivel 

I Longum est nunc ab ascensu Domini usque ad presentem 
diem per singulos aetates curare, qui episcoporum, qui martyrum 
venerint Hyerosolymam. 

(Epist. S. Hieron. 44.) 
2 Euseb. Hist. eccl. 1. VI. c. XIV. 
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ez alkalommal találták fel Krisztus keresztjének maradvá
nyait. 

Szent Ilona 246 körül született, alacsony sorból, 
Bythinia egyik kis városában, Drepanumban. Mint egy ven
dégfogadó szolgálóját ismerte őt meg Constantinus Chlorus 
273 körül és tőlük született Konstantin 274 február 27-én 
Naissus-ban, a jelenlegi szerbiai Nis-ben. Midőn Konstantin 
306-ban atyja halála után társ-császár lett, kitaszított anyját 
az udvarba fogadta és tiszteletre emelte. Ilona is követte 
fiának példáját a kereszténység felvételében és igen magas 
korban (aetate iam ingravescente) az ifjú neophista bátorsá
gávaI és friss erejével vállalkozott a megerőltető szentföl~i 
zarándoklat ra, tele vággyal, hogy az üdvösség jeiét, az Ur 
keresztjét feltalálja. (Euseb. Vita Constan. 1. III. c. XLI.) 

Az ő parancsára és jelenlétében kut~ttak az igazi 
kereszt után és meg is találták a keresztrefeszítés helyétől 
30 méternyire egy ciszternában, ahova csak szűk lyukon 
juthattak le, amelyen át a hóhérok a kereszt maradványait, 
a szegeket és Pilátus felírását bedobálták. Az adataiban leg
megbízhatóbb alexandriai krónika ennek az eseménynek a 
napját 320 szept. 14-re teszi (Dr. Kellner, Heortologie). 

A kereszt egyik részét Macarius jeruzsálemi püspök 
kapta megőrzésre, a másik részét Ilona a kereszt feltalálásá
nak örömhírével együtt Konstantin fiának küldte. Erre a 
császár a Szentsír, a Kálvária és a kereszt feltalálásának 
helyén hatalmas bazilikát emelt, amelynek Anastasis és 
Martyrium volt a neve. A bazilika felszentelésének ünnepén 
335 szept. 14-én a zarándokoknak nagy serege volt jelen, 
köztük püspökök is a messze távolból, mint Mezopotámiá
ból és Egyiptomból. De nemcsak itt emelt Konstantin 
bazilikákat, hanem Betlehemben és az Olajfák-hegyén, a 
mennybemenetel helyén is. 

A föld hatalmas császárának és jámbor anyjának példája 
feltüzelte a keresztények buzgóságát, akiknek számára a 
131. zsoltár szava: "Adorabímus Dominum in loco, ubi 
steterunt pedes eius", prófétai parancs lett. 

Ennek a felbuzdulásnak tulajdonítható, hogy egy buzgó 
aquitániai zarándok, akinek neve ismeretlen, 33~ körül 
"ltinerarium a Burdigala Hierusalem usque", " U/mulató 
Bordeaux/ól Jeruzsálemig" címen kiadta az első szentföldi 
útikalauzt, amellyel a szentföldi utazást akarta megkönnyíteni 
honfitársainak. 

Ez a bordeaux-i zarándok felkereste Jeruzsálemben az 
összes szenthelyeket : Siont, Pilátus pretoriumát, Salamon 
templomának helyét, ahol még Hadrián császár és Antonius 
szobrai álltak; látta az épülőfélben álló Konstantin-bazilikát, 
az ostorozás oszlopát és sok minden mást, amelyekről lelki
ismeretes pontossággal leírást ad. Mint az első fennmaradt 
zarándok-tudósítás rendkívül nagyfontosságú, nemcsak mert 
hosszú ideig mint vezérfonál szolgált a zarándokoknak, hanem 
mert tanúságot tesz a régi hagyományokról és fontos szol
gálatot tesz ma is a régészeti tudományoknak. 

A Konstantin-bazilika felszentelése után rendkívül 
megnövekedett a zarándokok száma, mivel I. Szilveszter 
pápa gazdag búcsúkat engedélyezett a szentföldi zarándo
koknak ; ezek között találjuk szent Milesius püspökö t 
Perzsiából. 

A negyedik század második felének zarándokai között 
találjuk szent Porphyriust, később Gaza püspökét. Porphyrius 
mint előkelő szülők gyermeke 20 éves korában a thébai 
pusztába vonult és ötévi szigorú remeteélet után különös 
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Slriokodsok fala. 

nyoknak akar mindennapra néhány jó gondo
latot adni. A munka eredetileg a magyar karak
ter számára kissé idegen francia gondolkodást 
tükrözte vissza. P. Majsai Mór azonban igen 
ügyesen átalakította és valósággal új, magyaros 
ízű könyvvé telte. 

Metzger: Katholische Seelsorge der Gegen
wart. Innsbruk, Tyrolía Verlag. 264 oldal. Ára 
kölve 8.- P. 

Ez a könyv tulajdonképpen papoknak, lelki
pásztoroknak készült. Szerzöje híres osztrák 
plébános, aki jól ismeri a népet, de igen jól 
ismeri a modern kort, a mai ember lelkületét 
és mindezek tetejébe az a lelkesedés fűti, 
hogy a mai embert is megnyerje Krisztusnak. 
Nem abból indul tehát ki, hogy hogyan lehetne 
a világot kiforgatni sarkaiból, és miként kel
lene letörni a modem emberek méltatlan 
törekvéseit, hanem azt a problémát fejtegeti, 
miként lehet a krisztusi igazságokat és törek
véseket a mai élet menetébe beállítani és 
általuk ezt az életet megszentelni és meg
javftani. 

Nagyon érdekes dolgokat mond el a lelki
pásztor egyszerű teendöiröl, munkájának apró
ságairól, de legértékesebb részletei könyvének 
azok, amelyekben az Aclio Calholicáról, a 
laikusoknak a lelkipásztorkodásba való bevo
násáról és a házassággal való mai visszaélés
röl beszél. 

Dr. Rösch Bertalan O. M. Cap.: Aviánói 
Márk pápai követsége é. a török félhold 
alkonya Magyarországon. Budapest, 1936. 

Ennek a könyvnek aktualitása van. Ebben 
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Damaszkus-kapu a várOSOD belül. 

az évben ünnepeljük harmadik centenáriumát 
Buda felszabadításának a törökök járma alól. 
Derék része volt ez egész hazánk felszabadító 
hadjáratának. Visszahívja az emlékezetbe 
Xl. Ince pápának érdemeit, akinek elsősorban 
köszönhető, hogy hazánk megtísztult a töröktől. 
A bécsi udvar nem lelkesedett nagyon a fel
szabadító hadjáratért. A francia király meg 
egyenest a törökkel akart szövetségre lépni, 
Németország és Magyarország ellen. A magyar 
protestánsok jelentékeny része sem pártolta az 
eszmét azért, mert a Habsburgok címere alatt 
indult meg a felszabadítás. Közismert dolog, 
hogy protestáns seregek is küzdöttek a fel
szabadítók ellen. Még arra is vannak adatok, 
hogy Buda várát a törökkel együtt protestáns 
magyarok is védték. 

Ebben a felszabadító hadjáratban óriási sze
repe volt .:\viánói Márk kapucinus-rendű szer
zetesnek. Ö volt annak az időnek Kapisztránja, 
lelkesített, de vezető körökre való hatás ával a 
dolgok érdemleges fordulására is befolyt. 
P. Rösch ennek a tűneményes és nagyhatású 
szerzetesnek működését írta meg, nem annyira 
epizódszerű, elbeszélő alakban, mint inkább 
egy érdekes történelmi munka keretében. 

. Lukácsy Istuán: A vihar útjában. 1935. 
Ara P 1.50. 

Kedves, a békeidők gondolatkörét eszűnkbe 
juttató elbeszélések. Az eredetiek különböző 
lapok tárcáiul készültek. Mindegyiknek lelkies 
a tárgya, egyik-másiké szimbolikus. Szórako
zásra és egyben a lelkek nemesílésére alkalmas 
olvasmány. 

6. szám. 1936. 

vonzódást érzett Jeruzsálem meglátogatására. Súlyos beteg
sége ellenére is útra kelt Marcus tanítványával 382-ben 
és hosszú, fáradságos utazás után megérkeztek a szenthelyekre. 
Porphyrius tanítványát elküldte Thessaloniába, hogy ott 
tegye pénzzé atyai örökségét, amelyet azután itt a Szent
földön a szegény hívőknek és zarándokoknak kiosztanak. 
Mikor Marcus visszatért Jeruzsálembe, beteg mesterét 
viruló egészségben találta, aki elbeszélte neki, hogy a Kálvárián 
csodálatos látomása volt, amely után teljesen meggyógyult
nak érzi magát. A két remete alázatos életet folytatott a 
Szentföldön is és a Gondviselés különös rendelkezése 
folytán Porphyrius Gaza püspöke lett. (Boll. III. S. 646.) 

Néhány évvel később szent Jeromost találjuk a Szent
földön, aki már egyszer, 372-ben meglátogatta a Szentföldet, 
de most nem elégedett meg egyszerű zarándoklással, hanem 
1?etlehemben' űtötte fel állandó lakhelyét barátjával, cremonai 
Ozsébbel egyűtt. liA Megváltó születési helyén akl,l,rok élni 
és megpihenni - írja egyik levelében -, mivel O ezt a 
helyet megszentelte. " A szegényeknek és a világ minden 
részéből ideözönlő zarándokoknak gondját viselte, kolosto
rokat alapított és vezetett, elmerült a Szentkönyvek tanul
mányozásába, itt fordította le a Szentírást, melyet mi Vulgata 
néven ismerünk és itt írta nagyszerű magyarázatait a 
Szentkönyvekhez. 

Szent Jeromoshoz közel állott a két nemes római 
matróna: Paula és Eustochium. Mint a nemes Scipiók 
és a tüzes Gracchusok utódai vonult az anya és leánya 
a Szentföldre 385-ben. Miután beutazták Palesztínát, Egyipto
mot és a szenthelyeket meglátogatták, ők is Betlehemet 
választották lakóhelyül és szent Jeromos vezetése alatt 
éltek i Paula kolostorokat építtetett zarándokházzal és az 
egyik női-kolostor feje lett. Itt élvezte a vendégszeretetet 
az előkelő és mérhetetlen gazdag római nő : Fabiola, aki meg
térése után Jeruzsálembe zarándokolt, ahonnan hosszabb 
tartózkodás után tért vissza hazájába. 

Eustochium, anyja halála után a betlehemi női szerzet 
feje lelt és buzgó tanulmányokban töltötte életét i annyira 
értette a héber nyelvet, hogya zsoltárokat ezen a nyelven 
imádkozta. De életének szent békéjét megzavarta Pelagius 
tévtanító, aki nagyon jól tudta, hogya csendes betlehemi 
kolostorokban ellenségei laknak hatalmas ellenfelének, 
Jeromosnak vezetése alatt. János jeruzsálemi érsek ben biza
kodva alávaló bandát küldött Betlehembe, akik Paula 
kolostorát felgyujtották, ahonnan nehezen sikerült csak 
Eustochiumnak húgával, az ifjabbik Paulával együtt meg
menekülnie. Nemsokára ezen esemény után meghalt és anyja 
mellé temették, ahol ma is látják a zarándq!<ok a születési 
barlang mellett szent Jeromos, cremonai Ozséb, Paula és 
Eustochium üres sírjait. 

Ebben az időben (373) zarándokolt Jeruzsálembe szent 
Melánia is, egy róma,Í konzul leánya és római szenátor 
özvegye és mint .az Ur szolgálóleánya szolgált ott, ahol 
egykor maga az Ur szolgált. Jeruzsálemben menedékházat 
alapított, ahol zarándokok, utasok, betegek egyaránt be
fogadásra találtak. Békés halálban vonult át 410-ben a földi 
Sionból a mennyei Sionba. 

Ezek az első négy század nevezetesebb zarándokai, 
akiknek hátrahagyott írásai számunkra értéket jelentenek, 
mert ezek az őskeresztény hagyományok leghitelesebb 
tanúságai a szenthelyek hitelességét és történeté t illetőleg. 
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GERELY JOLÁN: 

ADD NEKEM ASZIVEDET ! 
A férjhezmenés nagy problémáját mesterien, 
lebilincselö érdekességgel s emelkedett kato
likus nézőpontból tárgyaló munka. 

Ára fűzve 3.-, kötve 4.30. 

TOMKA ÁGOSTON S. J.: 

HÁROM NAP A MANR~ZÁBAN 
Apologetikus írányú lelkigyakorlatos konferenciák. 
Hatalmas felkészültséggel természettudományi ala
pon cáfol meg minden, a hit igazságaival ellen
kező érvet. Elsőrendű hatású - főleg férfiak 
számára alkalmas. 
Ára fűzve 3.60 P, vászonkötésben 4.80 P. 

BLAZOVICH JÁKÓ O. S. B.: 

A CSEND MÉLYSÉGEIBŐL 

• Lelkigyakorlatos témák tartalomban mély, 
felfogásában eredeti, nyelvezetében művészi 
feldolgozása. Ara 2.80, díszkötésben 4.10 P. 

MÜLLER LAJOS S. J.: 

ISTEN KEZÉBEN 

• 
Az isteni Gondviselésre hagyatkozás életszent
ségre vezető tudományára tanít. Az élet min
den változatában, a lélek minden két~égében 
a biztoskezű tanácsadó szerepét betölLő munka . 

Ára 3.20, vászonkötésben 4.50 P. 

BÖJTI BESZÉDEK ÉS ELMÉLKEDÉSEK: 

Gröníngs S. J.:.A .1"1 .URUNK JÉZUS KRISZTUS 
SZENVEDESTORTENETE. (34 konferenciabeszéd
nek és lelkiolvasmánynak alkalmas anyag.) Ára fűzve 
P 2.80, kötve 4.50. 

Huszár Elemér.: HEGYTETŐKÖN. (7 bőjti s egy húsvéti 
beszéd.) Ara P 1.-. 

Huszár Elemér: ÉS AZ IGE. TESTTÉ LŐN. (7 bőjti és 
2 húsvéti szentbeszéd.) Ara P 1.-. 

Pa kocs Károly: ÖRÖMET AKARTOK 1 (Nagybőjti konfe
renciabeszédek. Beszédeiben a kereszt felemelő és 
lelki örömet adó oldalát mutalja be a szerző. Ára P 1.60. 

Plus S. J.: A KERESZT KIRÁLYI úTJA. (A világ leg
kiválóbb írói nak idézete a szent keresztról. szenve
désről, önmegtagadásróL) Ára fűzve P 2.40. 

SZERKESZTŐi ÜZENETEK 

N. B. - Teljesen nyugodt lehet. Köteles 
munkája rovására nem is venet részt a moz
galomban. A munka vállalásánál iránytadó 
elv: első a szükséges, második a hasznos, 
harmadik a gyönyörködtető. Természetünk 
épen a fordítottját szereti s bizony állandó 
önmegtagadással tarthat juk be csak a helyes 
sorrendet. - D. G. Azt irja, hogy lelke 
állandóan szomorú s ez bénítja lelkiéletét, 
munkáját. S tőlünk kér orvosságot. Fontos, 
hogy lelkiatyjának utasitásait betartsa, de a 
gyógyítás legfőbb munkáját önmagának kell 
el \'égeznie akaratával és a keg} elem segítsé
gével. Minden erejével küzdenie kell a szomo
rúság ellen. S mint a szomorúság ellen mér
gét, gyakorolnia kell a vidámságot. Amint je
lentkeznek leverő, szomorúságra hangoló 
gondolatai, nyomban terelje figyeimét vidám
ságot ébresztő dolgokra. Irányelve legyen: 
ha nem akarod, hogy A. és B. eszedbe jus-

-"'Son, gondolj c.-re. Ha következetesen keresz
tülviszi, hogy figyeimét rögtön elvonja szo
morúsága tárgyától, ha még oly szent is az, 
kigyógyulhat. Máskép egyre jobban belesod
ródik és nsokat megölt a bánat s nincs kö
szőnet benne". - Dr. K. G. Indexen levő 
könyvet csak engedéllyel, megokolt engedély
Iyel olvashat. E témáról lapunk első évfolya
mában bőven tárgyaltunk. - M. B. Fogadal
mat, felajánlást csak lelkiatyja engedélyével 
tegyen. Sok nyugtalanságtól menti meg lelkét. 
- R. A. A hivatás kérdése életbevágó ko
moly dolog. Ajánljuk. végezzen egy lelki
gyakorlatqt s ott döntsön. - K. Mária. Adja 
oda olvasni az illetőnek Tomka nHárom nap 
a Manrézában" munkáját. Hatása a férfiakra 
bámulatos. Kapcsolja hozzá imáját s az ered
mény meglesz. 

P. Bruno Jésus-Marie hires Keresztes 
szent János életrajzát szeretnék megjelen
tetni a magyar kármeliták - azt a művet, 
mely az utóbbi évek francia hagiográfiai termé
sében kimagasló helyet foglalt el. A mű egy 
csapásra híressé tette szerzőjét és az érdek
lődés középpontjába állította a szentet, a 
misztika Egyházdoktorát, akinek eddig nem 
volt méltó és megfelelő életrajza. P. Bruno 
a művész plaszticitásával állította be a Szent 
alakját, egész korát, a XVI. század Spanyol
országát; a tudós lelkiismeretességével kuta
tott fel új adatokat róla - s végül a rendtárs 
hozzáértésével magyarázza, a biográfiába 
mintegy beledolgozza a szent reformátor 
tanítását a lelkiéletről. A könyvet számos 
érdekes illusztráció díszíti. 

A kb. 28 ivnyi munka költségeit a kármelita 
rend csak olymódon tudná fedezni, ha elő
fizetők jelentkezése által az összeg biztosítva 
volna. Azért ezennel felhívunk minden érdek
lődőt és kérjük, hogy jelentkezésével keresse 
fel a Keszthelyi Kármelita Rendházat (Zala
megye) s járuljon hozzá ilymódon ahhoz, 
hogy az életrajz magyar nyelven is megjelen
hessék. A könyv ára 4 pengő lesz. 



ÚJ NÉMET KÖNYVEK: 
Metzger : Kath. Seelsorge der Gegenwart. 

(Válogatott modern ké,rdések a gyakorlati 
lelkipásztor életéből.) Ara ... P 6.20 

Koch, Kapuziner: Die Sakramentenlehre 
nach dem Katechismus in Kurzpredigte. 
(Rövid szentbeszédek az Oltáriszentségről, 
szentmiséről, szentáldozásról, gyónásról, 
búcsúkról, szentkenetről, házasságról, szentel· 
ményekről. a függelékben pedig 1-1 szept· 
beszéd Jézus Szívének ígéreteiről.) Ara 
kartonkötés ben ....... P 5.50 

Josef Kröpfl: Katechesen fül' die Oberstufe. 
(I. Band: Glaube und H.offnung, II. Lieferung: 
Katechese 26 bis 46.) Ara. . . . P 6.

Greve S. J.: Welt aus der Kl'euzesschau. 
(Korszerű bőjti beszédek.) Ára kartonkötés· 
ben P 4.20 helyett ..... P 3.10 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK: 
Madarász István dr.: Életprob!émák. III. soro· 

zal. (Hitvédelmi előadások.) Ara kartonkötés· 
ben ........... P 2.-

Marcell Mihály dr.: A gyakorlati neveléstan 
részletes módozatai életkorok szerinti meg
különböztetéssel . . . . . . . P 9.50 
"A bontakozó élet" sorozat VII. kötete. 

Tomka Ágoston S. J.: Hitelemzések. III. A 
kegyelemeszközök és az először gyónók és 
áldozók előkészítése. . . . . . P 3.20 

Gyenis András S. J.: A Bollandisták társa
sága . . . . . . . . . . . P -.40 

Az Isten jegyese. Szentháromságró! nevezett 
sarutlaI\ kármelita nővér életrajza. Ara P 2.50 

Cojazzi: Uj ifjúság. (Frassati Pier Giorgio élet
rajza.) . . . . . . . . . . . P 2.80 

Blaskó Mária: Lelki zarándoklat Lurdba. 
(A lurdi kegyhely története. Oktatás, imák 
és novéna beteg gyógyulásáért.) . P -.10 

Lukácsy István: A vihar útjában. (Novel-
lák.) . . . . . . . . . . . P 1.50 

DR. LIPP A Y LAJOS MŰVEI: 

Krisztus szülőföldjén. (Szentföldi útleirások. 
számos, .a helyszínen felvett képpel illusz
trálva.) Ara . . . . . . . . . P 4.80 

A pápaság a világ tükrében. II. kiadás P 4.
Küzdelmekben az igazság felé. (Szent Ágos
. ton bölcselete.) . . . . . . . P 4.50 
A keleti egyházak . . . . . . . P 4,
A protestantizmus . . . . . . . P 4.20 

DR. TÓTH KÁLMÁN tKÖNYVEI: 

Szent Péter, az első pápa. . . . 
Krisztus király oltáráldozata . . . 
Mária-ünnepek fényözönében 

P 5.
P 5.
P 5.-

Az evangéliumok látszólagos ellen
mondásai . . . . . . . . . P 4.20 

Bibliai életképek a Szentföldön P 6.-

ENDRŐDY S. J.: 

JÉZUS NYOMÁBAN 

• 
Boldog Pignatelli S. J. élete. A politikai intri
kák, a jezsuita.rend feloszlatása s a forradalo 
mak korának izgalmasan érdekes hátterével. 

Ára kartonkötésben P 3'30. 

NÉMETNYELVÜ BŐJTI BESZÉDEK 
LESZÁLLITOTT ÁRON: 

Bamberg: FASTENPREDIGTEN (A négy utolsó dolog
ról.) P -.60. 

Beissel S. J.: DIE HEIL. FASTENZEIT (38 bőjti elmél
kedés.) P 1.20. 

Beissel S. J.: DAS LEIDEN UNSERES HERRN (45 
elmélkedés az Úr Jézus szenvedéstörténetéről.) 
kötve P 2.90. 

Bierbaum: DAS WORT VOM KREUZE (6 beszéd a szent 
keresztről.) P -.90. 

Fuhr: DER VERLORENE SOHN. (7 szentbeszéd a bűn
bánatról és Isten irgalmasságáról.) P -.90. 

Fassbender: PASSIONSGESTALTEN. (7 bőjti beszéd.) 
P -.90. 

Hurter S. J .: F ASTENPREDIGTEN. (Az Úr Jézus 7 
szaváró\. P -.70. 

Wolperl: CHRISTI TOD UND GLORIE. (7 beszéd a 
kinszenvedésről.) P -.90. 

Dr. TÓTH TIHAMÉR: 

A SZENVEOÖ ÉS G VÖZEOELMES KRISZTUS 
A hirneves szónok nagybőjti rádiós előadásai. 

Ára 8.- P. 

Dr. SCHMlEDT BÉLA: 

LELKET AZ ÉLETBE 
Lelkigyakorlatos gondolatok remek modem 
példákban feldolgozva. 

Ára 3.-, kötve 4.30 P. 

KRANE-IJJAS: 

A VÉRES CSILLAG. 
Heródes király megrendnő küzdelme a Messiás ellen. 
Telve izgalmas, megrázó és meghatóan bájos jelene
tekkel. Ára fűzve P 3.- , kötve P 4.50 

.4 könyvek IDegrendelfje1ök a Korda könyvkereskedésében, 
BUdapes1, lJIII., HJks:á1fj KálIDán-1ér 3. s:áID. 

Nyomatott : Korda R. T. nyollldAiában . Budape.t. VIII .. Mária-utca 42. Igazgató : Dr. Czapik Gyula_ 
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Előfizetési ára félévre 1 P 80 fill. Egyes szám ára 40 fill. 

II: úl, amelyen Megváltónk a Golgotára ment, Pilátus palotáján vitt 
keresztül. A római uralom abban az időben még minden hitet megtűrt 
politikából, de egyiket sem vette komolyan. Az egyetlen, ami a szellemi 
mozgalmak közül kihívta figyelmét: a hatalom, az uralom volt. Ezért foglalko
zotf Pilátus Krisztussal. A királyságra aspirálónak vélte és ez már érde
keibe vágott. Jézus pedig szóbaálIott a helytartóval. Kioktatta, hogy az Ö 
királyságától nem kell félnie. A római sas szárnyait Ö nem akarja meg
nyesni. Ellenben Ö azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról és 
minden, aki az igazságtól vagyon, hallgatja az Ö szavát. Pilátust nem 
hatotta meg az "igazság" hangsúlyozása. Lenézően le~yintett reá. És ettől 
kezdve Jézus szóba nem állott többé a helytartóval. Az, aki az igazságra 
nem ad, nem a Jézus embere és semmi köze hozzá. 

~.." .... f.l·un"~ annak a krisztusi igazságnak elveit hirdeti és fejtegeti, 
~~ &..I.. ~ amelyről Odvözítőnk Pilátus előtt mint földrejövetele 

céljáról szólott. Nemcsak gyémántnál is szilárdabb 
keménységét dicsőíti, amelyet nem képes kikezdeni semmi álbölcselei, hanem fényének csillo
gását, tüzének melegét és azt a boldogságot is leírja, amelyik azoknak oszlályrésze, akik 
magukévá teszik lelkükbe fogadván az "Igazságot". És öröm nézni, milyen számosan vannak, 
akik hallgatják az igazság szavát és olvassák e lapol. De még nagyobb lenne az örömünk, 
ha az "Igazság" kedvelői annak terjeszlőivé is válnának. Ha lapunkat megmutatnák ismerőseik
nek és segítségükre lennének annak megrendelésében. 

NAGYBÖJT IDEJE nemcsak a bűnbánatnak, hanem a javulásnak is az ideje. Az 
emberre pedig nincs olyan hatással és a javulásra semmi sem 

bírja rá olyan könnyen és eredménnyel. mintha szeretettel kapcsolódik az Istenhez. A bűnbánat Istentói 
való félelmet kelt, de az Isten tulajdonságainak szemlélete, ha tárgyilagosan és okosan nézi óket az ember, 
bizalomra és szeretetre késztetnek. 

P. MÜLLER LAJOS S. J., a hírneves jezsuita író , 
A J O ISTEN 

című könyvében nem rontja le a bűnbánat érzelmét, de e mellett mesteri kézzel vezeti oda az embert az 
irgalmas Istenhez, akit megszereltet és akivel szemben bizalmat keltet még a legeltévelyedetlebb ember
ben is. Ára fűzve 1'80, kötve P 3'10, 



u. évfolyam. 7. szám. Utunk 

AKI SEGITETT SZENVEDNI. 

A történelem középpontja a jeruzsálemi Golgo
tán van. Időpont ja pedig az Emberfia Szívének utolsó 
dobbanása. Számíthatjuk ugyan az éveket a betlehemi 
csillagfényes és angyalénekes bájos éjtszakától, de 
mindaz ami azelőtt volt és mindaz ami azóta van, 
azért az utolsó szívdobbanásáért volt és abból az 
utolsó szívdobbanósból él. Mert annak a Szívnek 
megállása: a mi megváltásunk eseménye. Ezt a pilla
natot készítette elő az Irgalom évezredeken keresz
tül és ennek gyümölcsét és életet adó kegyelmi ned
vét osztja . . . osztja azóta és osztani fogja mind
örökké ... 

Urunk kínszenvedése olyan döbbenetes és annyira 
központí esemény volt, hogy mindannak igaz voná
sait, ami a közelében történt, csak vele kapcsolatban 
láthatjuk igazán. Hogy úgy mondjuk: a Golgota 
alakjainak körvonalai Jézus testi nap!ának elboruló 
homályában sötétednek elénk plasztikusan. 

A Keresztrefeszített Anyjának, a fájdalom e rész
vétet kikövetelő típusának végsőkig feszített gyötrel
meit is jobban tudjuk lemérni, h a J é z u s s z e n -
ved é s é n e k b o r u j á t vet í t j ü k r e á. 

Az anya és gyermek együvé tartoznak az életben, 
együvé tartoznak a halálban is. Úgy hogya gyermek 
fogja le anyiának szemeit. Ez a természetes sorrend, 
ha fáldalmasan természetes is. Ám, ha az anya áll 
ott gyermeke halálos ágyánál, az már a természet 
sorrendjének megbontása és szívfacsaró. Az ilyen el
válás jobban fáj a fiúnak is, jobban fáj az anyának is. 

Jézus kínszenvedésének lelkigyötrelmei között 
talán épp ez volt a legagyrengetőbb. Az, hogy útján 
elkísérte az anyja is és ott állott keresztje alatt és 
nézte a borzalmakat. 

Hogy apostolai elhagyták, fájt neki. Hogy gúnyol
ták, fáit neki. Hogy talán épp az a béna rázta ellene 
legjobban kezét, akinek karlát Ö gyógyította meg, 
fájt neki. Hogy talán az a néma rikoltott ellene leg
élesebben, akinek nyelvét Ö oldotta meg, fált neki. 
Hogy nemcsak lentről, de a baloldali keresztről is 
káromlást hörgött felé a gonosz lator, fált neki. De 
hogy anyja is látja mindezt, ez nagyon fájt neki. 

19~. március 15. 

IRTA: DR_ CZAPIK GYULA. 



UtuDk 

Hogy letépték ruháit és meztelen testét oda
állították a gyűlölködő tekinteteknek, fájt neki. De 
hogy anyja, aki Betlehemben saját ruhájába pólyázta, 
aki harminchárom éven keresztűl font és varrt számára 
és most nem takarhatja be Öt, nagyon fájt neki. 

Hogy a szegek széttépték izmait, fájt neki. Hogy 
a kereszt vágta testét, fájt neki. Hogy minden idege 
megfeszült és a nap égette bőrét, fájt neki. De, hogy 
anyja nem vehette kezébe kezét, nem simogathatta 
meg vonagló tagjait, nem törölhette verítékét, mint 
ahogy minden haldokló gyermek anyja megteheti, 
nagyon fájt neki. 

Hogy vérének hullása égető szomjúságot okozott, 
fájt neki. Hogy ecettel és epével itatták, fájt neki. De, 
hogy anyja nem nyujthatott egy ital vizet sem, nagyon 
fájt neki. 

Hogy szemei előtt elsötétült a világ és sugara 
megtörött, fájt neki. Hogy ajkai utolsót vonaglottak, 
fájt neki. De, hogy anyja nem foghatta le szemeit 
és csak kihült ajkaira lehelhette utolsó csókját, nagyon 
fájt neki. 

Hogy az emberek bűneiért szenvedett, ezt Ö 
maga akarta, de hogy Anyjának is szenvednie kellett, 
hogy ennek végigélésével a végletekig fokozza a 
maga gyötrelmeit, ez nagyon-nagyon fájhatott neki. 
. . . Es mégis megtette, Mert bennünket, bűnösöket 
nagyon-nagyon szeretett .. 

* 

Jézus szenvedésének sötétsége reáborongott 
Anyjára és ami a földi homálynak nem tulajdonsága, 
itt megtörtént : visszaverődött a Keresztrefeszítettre. 
Az a mód azonban, ahogyan Mária fölfogta és 
visszaverte e fájdalmakat, bámulatunkat és hódola
tunkat kell, hogy kiváltsa. 

Mozdulatlanul szenvedett! 

Nem rohant oda és nem tépte ki a hóhérok kezé
ből a kalapácsol. Nem feszítette ki tíz körmével 
a szegeket. Nem tépte le önmagáról a köpenyt és 
nem terílette Fia meztelenség ére. Nem ütötte ki a 
poroszló kezéből az epével itatott izsópot. Nem fogta 
be ujjával a vérző és tátongó sebeket. Nem rázta 
és nem akarta kidönteni a földből kimeredő keresztet. 

Hangtalanul szenvedett! 

Nem sikoltotta világgá azt amit bent érzett. Nem 
kiáltott reá a gyilkosokra. Nem lobbantotta szemükre 
a főpapoknak képmutatásukat. Nem iparkodott túl
kiáltani a gúnyolódók kacaját. 

Torzulás nélkül szenvedett! 

A sírástól gyötrődőnek arca riasztó és taszító. 
Vonásai csunyák. De ez a torzulás a fájdalomnak egy 
kis részét kivonja a bensőből és enyhíti. Mária arcán 
ott a szenvedés, szemében ott a könny, de arcán ott 
a türelem, ami a szenvedés szépsége. 

7. szám. 1936. 

Á II vas z e n ved ett ! 

A fáidalom az ember vállaira reászakadó teher. 
Olyan jÓ ilyenkor leborulni a földre, belevájni kör
meinket a porba és oda szorítani arcunkat a hűvös 
kövekre. Mária az ember e pathologikus érzelemföl
oldását sem használta föl: állott és két vállával emelte, 
tartotta a maga golgotájának láthatatlan keresztjét. 

Es mindezt miért tette? Miért nem tett úgy, mint 
valamennyi édesanya cselekedett volna az ő 
helyében? 

Azért, mert ő tudta, hogy a Golgota-hegyén a 
világtörténelem legnagyobb eseménye megy végbe. 
Tudta, hogy ott most emberhalált hal az emberré 
lett lsten, hogy örökké élhessen az lsten szeretetében 
az ember. Tudta, hogy a Mester a legszebb prédiká
cióját mondja a szeretetről: odaadja életét azokért, 
akiket bűneik dacára is nagyon szeretett ... 

Es ezt a nagy szeretetet imádni akarta fájdalmá
val is. 

* 
Ha valaki azzal bízna meg, hogy föliratot ké

szítsek a Fájdalmas Szűz valamelyik szobrára, ezt 
vésetném oda elsősornak: 

"S e g í t e t t K r i s z t u s n a k é r e t t ü n k s o -
k a t s z e n ved n i." 

De aztán még mást is vésetnék utána. Nem kí
mélném a betűk számát, mert aki elolvasná és meg
szívlel né, az Eg kedvét tenné. Ezeket iratnám : 
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"Ö n y i t á m e g a z o k n a k a s z é p I e I -
k e k n e k s o r á t, a k i k m á s o k b ű n e i é r t 
szenvedtek és fá!dalmukkal az Urat 
e n g e s z t e I t é k." 

A beszivárgó viz hajóóriásokat süllyeszt a ten
ger mélyére. Épülettömböket dönt romba. 
Városokat védő gátakat mállaszt szét. -
Ha: nem állnak útjába idejében. 

A beszivárgó bűn tökéletes lelkeket is kárho
zatba dönthet. Szétzülleszt családokat. Meg
rothaszt. eltemet nemzeteket. népeket. -
Ha: nem küzdenek ellene állandóan. 

A beszivárgó kegyelem ágostoni fertőből emel 
lelkeket a szentség magaslatára. Családokat 
szentel meg. Felemel. éltet országokat. népe
ket. - Ha: nem állnak útjába. 

A beszivárgó kegyelemnek üss rést lelkeden! 
S ne engedd azt betömődni! Dolgozzál 
együtt a kegyelemmel! Tágitsd a rést! 
Vedd észre a kegyelem finom sugallatait! 
- Ha: bűntől óv. erényre szólit. önmeg
tagadásra. áldoza/ra hiv ... 
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.Il: iga: férfi. 

A Szentcsaládot olykor földi Szentháromságnak is 
szokták nevezni. Amint az égi Szentháromságban az 
Atya minden isteni származásnak ősforrása, a Fiú viszont 
öröktől fogva az Atyától kapja isteni természetét, a 
Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól mint egy forrás
ból meriti azt, úgy némi hasonlósággal a Szentcsalád
ban is jézus minden kegyelmi kiváltságnak forrása, 
Szűz Mária tőle kapja nJinden méltóságát és kegyelmi 
bőségét, Szent józsef pedig jézustól és Szüz Máriától, 
de úgy, hogy állását a kegyelem rendjében közvetlenül 
Szüz Máriához való viszonya, közvetve pedig jézushoz 
való viszonya határozza meg. 

Szent józsef az ő állását a természetfölötti rendben és 
minden kegyelmi kiváltságát közvetlenül Szüz Máriához 
való viszonyának köszöni. Isten szeme előtt ugyanis, 
amikor a világ megváltására gondolt, közvetlenül az 
emberré lett Ige állott, és isteni bölcseségében ugyan
akkor elhatározta, hogy az isteni Ige az ő emberi testét 
földi édesanyjától fogja kapni. Ezért az emberré lett 
Ige az ő földi édesanyjától, Krisztus !:izüz Máriától el
választhatatlan. Isten elgondolásában Ok ketten öröktől 
fogva egymás mellett állottak. Szüz Mária tehát minden 
kegyelmi kiváltságát, méltóságát, állását a kegyelem 
rendjében jézUS!lOZ való viszonyának köszöni. 

Amint azonban lsten úgy akarta, hogy egyszülött Fia 
földi életét szűztől nyerje, úgy ugyanakkor gondviselé
sében el is határozta, hogy ez a szüz törvény szerint 
férfinak legyen eljegyezve. Az erre késztető okokat a 
szentatyák és egyházi irók felsorolják, de mi azokat 
most nem részletezzük. Azáltal, hogy lsten Szent józsefet 
szemelte ki a méltóságra, hogy egyszülött Fia jövendő 
édesanyjának jegyese legyen, őt ugyanennek az édes
anyának gyermekével is a legbel1,Sőbb és legszorosabb 
lelki kapcsolatba hozta. Szent józsef tehát közvetlenül 
Szüz Máriához, közvetve Jézushoz való viszonyának 
köszöni minden kiváltságát. 

Isten Anyjának jegyese. 
Azért Szent józsefnek a mondottak szerint első 

és főjellemzője, hogy Szüz Máriának, az lsten anyjának 
tiszta jegyese, sőt ennél is több: hitvese. Mert kettő
jük közt igazi, bár szüzi házassági frigy jött létre. Ezzel 
adva van, hogy minden, ami Szüz Máriáé, egyúttal 
a szüzi hitvestársáé is. Tehát az isteni Gyermek is, 
akit Szűz Mária a világra hozott, az övé is; egészen 
helyes és szent értelemben mondhatjuk, hogy Szüz 
Mária öt neki szülte; hiszen Bossuet és mások szerint 
a házassági szent frigy Szüz Mária és Szent józsef 
közt az Ige megtestesülésének feltétele, mintegy forrása 
volt lsten gondviselö tervében; ez a frigy szüzileg 
termékeny volt és lelkileg jézus volt annak gyümölcse. 

Jézus "Atyja". 
Ezért Szent józsef sokkal több, mint pusztán nevelő 

atyja jézusnak. Törvény szerinti atyjának szokták öt 
hivni; de nincs szó, me ly ezt a szent viszonyt Szent 
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Irto: Csávossy Elemér S. J. 

józsef és jézus közt Szüz Márián keresztül méltókép 
ki tudná fejezni. Sőt nem tévedünk ha mondjuk, hogy 
ez által a legtisztább, legtermészetfölöttibb kapcsolat 
által, me ly Szent józsef és Szüz Mária közt fennállt, 
Szent józsef sokkal mélyebb és igazi bb, bár nem ter
mészetes módon lett jézus atyja, mint azt bármiféle 
földi atyaság adhaIta volna neki. 

Ezekből megérthetjük Szent józsef egész méltóságát 
és állását a kegyelem rendjében. A házassági kapcsolat 
a legbensőbb két ember közt e földi életben. Azért, ha 
Szüz Mária istenanyai méltósága a legnagyobb a vilá
gon, akkor ez után a méltóság után a legnagyobb csak 
az lehet, melyet az lsten anyjához való e legbensőbb 
lelki viszony teremt meg. Nagyobb méltóságról csak 
akkor lehetne szó, ha volna oly állás a földön, mely 
valakit a megtestesült Igével közelebbi kapcsolatba 
juttatna, mint azt Szent józsef állása megteszi. Ez azon
ban lehetetlen; mert Szent józsef ép azáltal, hogy ő 
lsten anyjának szűzi hitvese, jut a legbensőbb és leg
szorosabb kapcsolatba az emberré lett Istennel. Hiszen 
az lsten anyjával való e kapcsolat által a természetes 
atyaságot kivéve, mindenben része van, ami csak meg
kivántatik, hogy igazán atyja legyen Szüz Mária gyer
mekének. 

A mennyei Atya helyettese. 
Szent józsef méltóságát fokozza még az a körülmény, 

hogy ő állásánál és hivatásánál fogva a mennyei Atya 
helyettese. jézusnak nem volt természetes földi édes
atyja, csak mennyei Atyja. De a. földön Szent józsef 
gyakorolta vele szemben az atyai jogokat, és amint 
láttuk, ez a jogoknak nemcsak valami külső átruházása 
volt, hanem Szent józsefnek az emberré lett Ige földi 
édesany jához való viszonyából szükségkép következett. 
Ezért Szent józsef állása és hivatása szerint mintegy 
természet szerinti helyettese volt a mennyei Atyának. 

Egész különös kapcsolat fűzi öt a Szentlélekhez ifi, 
akivel, mondhatni némikép osztozik a jegyességben. O 
mintegy lemond természetes hitvesi jogairól, hogy a 
Szentlélek működését lehetővé tegye. Mindezek a dolgok 
mély betekintést engednek Szent józsef csodálatos 
személyiségébe és állásába a megváltás és a kegyelem 
rendjében. 

Az Egyház oltalmazója. 

De még nem jutottunk el Szent józsef egész kivált
ságos állása méltatásának végére. Mint Szüz Mária 
.iegyese és jézus !örvény szerinti atyja, ő egyúttal a 
Szentcsalád feje is, annak őrzöje és védöje. Ez az ö 
hivatása a földön. Minthogy azonban az Egyház Krisztus 
titokzatos teste, azért hasonlókép, mint Szüz Mária 
nemcsak Krisztus igazi testének, hanem titokzatos testé
nek is anyja és táplálója, úgy Szent józsef is nemcsak 
az első Szentcsalád védője és örzöje, nemcsak a szemé
lyes, a történeti Krisztusnak oltalmazója, hanem a misz • 
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tikus Krisztusnak, a második szentcsaládnak, az Egy
háznak is hivatott pártfogója, védője és oltalmazója. 
Azért IX. Pius nem tett egyebet, mikor Szent józsef, 
oltalmának ünnepét elrendelte, mint hogy nyilvánosan 
elismerte és külön ünneppel megszentelte és emlékeze
tünkben megörökitette azt, ami Szent józsef állásánál 
fogva kezdettől fogva volt és mindíg is lesz: az Egy
ház oltalmazója és első védőszentje. 

Ugyanennél az oknál fogva Szent józsef oltalmazója 
és védője az egyes keresztényeknek, az egyes lelkek
nek is, akikből a nagy Egyház áll s akiknek mindegyike 
egy "alter Christus" a megszentelő kegyelem és a 
keresztségben kapott eltörölhetetlen jel álta!. 

Protodulia. 
Mindezek alapján Szent józsefet sokak véleménye 

szerint a protodulia tisztelete illeti meg, v. i. az a tisz
telet, mely Szent józsefben az összes szentek közt a 
legnagyobb méltóságot látja meg és annak megfelelő 
módon az összes szentek előtt neki hódo!. Szűz Máriát 
az ú. n. hyperdulia kultusza illeti meg, mert az ő mél
tósága a szentekét nemcsak fokozatilag, hanem lényeg
ben is felülmúlja, s azért a neki kijáró tisztelet is nem
csak fokban, hanem lényegben is különbözik a szentek
nek kijáró tisztelettő!. Alkalmazzuk mindezt Szent Jó
zsef gyakorlati tiszteletére. Ennek fejtegetésénél nem a 
kUlső gyakorlatokat, hanem a tisztelet éltető lelkét 
tartjuk szem elött. 

A lelkek védője és vezére. 
Szent józsef állásából a kegyelem és a megváltás 

rendjében következik, amint láttuk, hogy ő az egyes 
lélekkel szemben elsősorban atya, oltalmazó, vezető. 
Szent józsef atyai szerepéről a lélekkel szemben nem 
lehet azonban ugyanazt mondani, mint Szűz Mária 
anyai szerepéről. Szűz Mária ugyanis természet szerint 
is életet adott a kegyelmek forrásának, Krisztusnak; 
a természetfölötti rendben pedig Krisztus társnője volt 
a megváltásban. Igy ő a kegyelem rendjében valóban 
lelkünk anyja. De ebben a természetfölötti életközlés
ben az atya szerepét maga a kegyelmek forrása, lsten, 
Krisztus tölti be. Szűz Mária vele egyesülten lesz a mi 
lelkGnk anyja. Szent józsef atyai szerepe távolabbi, és 
inkább a lélek oltalmazásában, vezetésében, megvédé
sében áll, amint szerepe a Szenlcsaláddal szemben is 
ugyanez volt. Mindezt azonban atyai szeretettel teszi, 
amint szeretettel töltötte be hivatását Krisztussal szem
ben is. Viszont minden részvételt a kegyelem meg
szerzésének nagy művében Szent józseftől eltagadni 
nem lehet. Azzal, hogy Szűz Máriával kötött szent 
frigye az lsten Fia megtestesülésének feltétele s 
így szűzileg termékeny volt, Szent józsef a megváltás 
kegyelmeinek megszerzésében is valamikép közreműkö
dött, bár lényegesen más és sokkal kevésbbé közvetlen 
módon, mint Szűz Mária. 

Szent József tisztelete. 
Ha tehát Szent józsefben lelkünk atyai oltalmazóját, 

égi lelkivezérünket és vezetőnket látjuk, akkor tiszte
lettel, pietással, gyermeki hálával és szeretettel, biza
lommal és engedelmességgel tartozunk neki. Ezek 
jellemzik a lelkigyermek viszonyát is lelkiatyjához, 
vezetőjéhez. Ami a tiszteletet és pietást illeti, annak 
indítékai egyrészt Szent józsef méltósága, állása a 
kegyelem rendjében és belső életszentsége, másrészt 
hozzánk való viszonya, mint atya és lelkivezér. Iránta 
való hálára kötelez mindaz, amit földi életében a mi 
érdekünkben is Krisztusnak tett, és amit most is tesz, 
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mint lelkünk oltalmazója és védője és az egész Egyház 
pártfogója. Közbenjárása számtalan kegyelmet eszközöl 
ki számunkra Istennél. Mindez iránta való gyermeki 
szeretetünknek is inditéka. 

Bizalom. 
A lelkivezetőnek azonban fŐleg bizalommal tartozunk. 

Ez a bizalom nyiltságban és őszinteségben, taná~s
kérésben, önmagunknak bizalomteljes átadásában, telJes 
ráhagyatkozásban és engedelmességben nyilvánul meg. 
Mikép mutathatjuk ezt meg égi lelkivezérünkkel, Szent 
józseffel szemben? 

Amint a Szentcsalád, főleg az egyiptomi menekülés 
alkalmával, egészen Szent józsef vezetésére bizta magát, 
hasonlókép kell lelkünknek is ráhagyatkozni. Földi 
zarándokságunkban jézus a cél, melyet el kell érnünk, 
Szűz Mária az út, Szent józsef a vezető ezen az úton. 
Vagy másképen: jézus életünk eszményképe, mellyé 
lelkünknek át kell alakulnia; Szűz Mária a forma, melybe 
öntve jézushoz hasonlók leszünk; Szent józsef a mes
ter, aki ránk ezt a formát alkalmazza. 

A nyiltság iránta abban nyilvánul meg, hogy minden 
lelki szükségletünket őszinte szívvel, bizalomteljes 
imádságban előtte feltárjuk, elismerve gyarlóságunkat 
és minden hibánkat. 

Tanács. 
Kételyeinkben, elhatározásainkban kérjük ki tanácsát. 

Ezt nem rendkívüli, csodálatos módon kell tőle vár
nunk, hanem a rendes úton, a rendes segi!ő kegyelmek 
közlése útján, lelki felvilágosításban, meglátásban, ima 
közben, az engedelmesség szava által, a külső körül
mények alakulásában. Biztosra vehetjük, hogy nem 
fogja tőlünk megvonni tanácsát és lelki életünket.a 
helyes irányba tereli. Külső müködésünk mikéntjét IS 
eligazítja, a lelkekkel való érintkezésben helyes úton 
vezet. 

Átadás. 
Azért visszavonás nélkül és teljes egészében át kell 

szolgáltatn unk magunkat neki minden lelki képesség~nk
kel és tehetségünkkel, külső javainkkal, hogy mind
ezekkel úgy rendelkezzék, amint az lsten nagyobb 
dicsősége és lelkünk nagyobb javára szolgál. A gyer
meknek, a tanulónak is engednie kell, hogy szülője, 
tanítója, nevelője minden tehetségét irányitsa, képezze, 
gyakorolja. Ez az átadás a jelen esetben még sokkal 
teljesebb és általánosabb, és a feltétlen bizalom!lak 
jele, mintha valaki egész vagyonát a legnagyobb bIza
lommal másnak kezelésére biz ná. 

Ráhagyatkozás. 
A bizalomnak legmagasabb foka a teljes ráhagyatko

zás me ly biztosra veszi a segítséget. Ezt is gyakorol
nu~k kell Szent józseffel szemben. Bizalmunknak sok 
indítéka van: Szent józsef jósága, bölcsesége, hatalma, 
hűsége. jóságos gondoskodását földi életében kimutatta 
jézussal szemben, bölcseségét dícséri, hogy maga a 
mennyei Atya ő rá bizta egyszülött Fiát és annak édes
anyját az Egyház pedig gondjaira bízta önmagát. Hatalma 
megfelel állásának, méltóságának, érdemeinek. Hűsége 
sem lehet kisebb hatalmáná!. Ez a hűség a Szent
családdal szemben a viszontagságok közt sem tört meg, 
annál inkább tündöklik most amennyei boldogságban. 

Engedelmesség. 
A lelkigyermek főkötelessége azonban lelkivezetőjével 

szemben az engedelmesség. Ezt gyakoroljuk, ha lelki 
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vagy külső dolgainkban Szent józsef segitségét kérve, 
lsten világosságában, vagy az engedelmesség vezetése 
mellett felismertük a jót, amit meg kell lennünk, és 
azt készségesen, határozottan, nagylelkűen és kitartóan 
meg is tesszük, amint a földön jézus és Szűz Mária is 
készséggel követték az ő szavát. 

Követés. 
De nemcsak szavát kell követn ünk, hanem példáját 

is utánoznunk. Szent józsefet nemcsak nagy méltóság
gal ruházta fel az lsten, hanem az erények tündöklő 
példaképévé is tette őt. Személyes életszentsége meg
felel fennkölt állásának a kegyelem rendjében. A tanit
vány, a gyermek, nem kevésbbé követi mestere, atyja 
példáját, mint szavát. Szent józsef a benső élet, a lelki 
tökéletesség, a Mária-tisztelet, a szűzi tisztaság, a mun
kás élet, az egyszerűség, a hallgatagság, a családi élet, 
az anyag megszentelése, a világi apostolkodás minta
képe. 

Utunk 

Szent józsef világi ember volt, és mint ilyen volt 
jézusnak védője, oltalmazója. jézus az örök papság 
képviselője. Szent józsef tehát mintaképe minden világi 
hatalomnak, apostolkodásnak, buzgóságnak, mely az 
Egyházat védi, az Egyház érdekeit szolgálja, az Egy
házért küzd és fárad, erőt, tehetséget, földi javakat 
Krisztus országának szolgálatába állit. 

Szent józsef szociális szent. Ö megértette az igazi 
munkásproblémát és életében meg<;>ldotta. Ő az iparos
és munkásvilág nagy protektora. Es végre a jó halál 
pártfogója; mert szentebb és boldogabb halállal senki 
sem múlt ki, mint ő. 

lmádkozzunk azért bizalommal: "Őrizz és védelmezz 
mindnyájunkat életünkben, jöjj segitségünkre és vigasz
talj meg minket halálunk óráján, hogya te, valamint 
az édes jézus és Mária karjai közt lehelj ük ki lelkün
ket, s aztán veled együtt jézus és Mária boldogitó 
látását örökké élvezhessük a mennyekben. Amen." 

A V~RTANO-EGYHÁZ P~LDAADÁSA. 

Alig van aktuálisabb tárgya Krisztus Egy
háza fölötti elmélkedésnek, mint az Egyház kata
kombás kora, amelynek lélektanilag mindíg nagy 
volt a hatása az utókor gyermekeire. Amióta az 
Egyház alapítója azt mondotta: Ha engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak (Ján. 15, 20) i attól kezdve 
az Egyház egész a mai napig szenvedett üldözést. 
A föld valamelyik részén mindíg bántalmazták 
Krisztus titokzatos testének tagjait. Ma Mexikó
ban, Oroszországban, Németországban, a közel
multban Spanyolországb.an stb., de valahol mindíg 
beteljesedett rajta az Üdvözítő igéje. Ez így ment 
századokon keresztül. Mégis a legnagyobb, legvére
sebb, de egyúttal mindíg újra megható erej ü az 
első három keresztény század üldözése volt. 

• 
Ebből a korból mindíg különös tünetnek tet

szik az a sok tömegvértanúság, amely tömeges 
megszólaltatása volt a Krisztushoz ragaszkodó, halálig 
menő hüségnek. Filmszerűen és apokaliptikus 
színességgel vonulnak el előttünk a megkínzatásuk
ban is győzelmes keresztények i mintha hallanók 
Szent János Jelenéseinek szavait: "nagy sereget 
láték, melyet senki sem volt képes megszámlálni. 
minden nemzetből és néptörzsből . . . a Bárány 
szine előtt állani hosszú fehér ruhákba öltözve és 
kezükben pálmaág . .. Ezek azok. akik a nagy 
szorongatásból jöttek. és megmosták ruhájukat és 
fehérré tették a Bárány vérében." (7, 9. 14.) 

Ez az égi színjáték egykor lejátszódott a földön. Hisz 
csak röpke átgondolással fölelevenednek előttünk 
a Nérótól kivégzettek "megszámlálhatatlan soka
sága", a lyoni vérfürdő, a Décius alatt kivégzettek 
nagy száma, a Valérián alatti "massa candida", 
a Dioklécián alatli tengernyi sokaság, a thébai légió, 
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a sebastei negyven katona. Nem említve, hogy 
egyes városok összes keresztény lakóit kiirtották. 

Megható azonban az a tény, hogy eme tömeges 
vértanúságoknak legtöbbnyire egy valaki volt a 
vezetője, aki nagy hatást tett társaira. A Néró-féle 
üldözésben Péter és Pál apostolok fönséges példái 
lelkesítették őket, a lyoni vérfürdő be n az öreg, 
kilencven éves Szent Potinus püspök törhetetlen
sége volt az összeseknek ragyogó példája, a thébai 
légió katonaságát Szent Mauriciusz buzdította. Mily 
hatást gyakorolhatott a hívekre, amidőn Szent 
Cipriánt kivégzésekor körülveszi a hívek soka
sága, és tőle merítenek erőt az üldözésben való 
kitartásra. Paphnutius egyiptomi remetéhez 546 
lélek menekül i mind legyilkolják, a remetét pedig 
keresztrefeszítik. Ugyanígy Thmuis városának 
püspökét híveivel együtt kivégzik. 

Az ősegyház vértanúi lázának és törhetetlen
ségének tehát egyik titka a jópélda volt. Az isteni 
Mester után vértanú jellemek és hősök vezetése 
mellett lettek annyian Krisztus hitének véres meg
vallóivá. A tömeghatásnak most is a példa az igazi 
magyarázója. Amikor Egyházunk sok bántaimat és 
félreismerést áll ki, az élő katolikus jellemek azok, 
akik a legyőzhetetlenség tudatát általánosítani képe
sek a hívők ezreiben. Sokszor kell fohászkodnia az 
Egyház sorsával törődő léleknek az isteni Alapítóhoz 
azért, hogy adjon vezéreket, akik beleszuggerálják 
jópéldájukkal a tömegekbe a katolikus igazságokat 
és erkölcsi felfogást. 

• 
Ennek a vértanú-egyháznak hithűségét és 

jócselekedeteit a vallatás kor mutatkozó magatartás 
mérte föl. Az a keresztény, amelyik megtagadta a 
legiszonyúbb kínzatások közepette is Krisztust, nem 
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számíthatott az Egyház elnézés ére csak hosszú 
bűnbánat után, vagy a hamarosan rákövetkezö 
vértanúság által. Az Egyház akkor sem tett 
mást, mint a nagy bűnösöknek példás büntetést 
szabott ki. Mert aki a város capitoliumán ország
világ elött, tehát nyilvánosan - bár talán sokszor 
kényszerítő körülmények súlya alatt - de meg
tagadta Krisztust, annak ugyanúgy nyilvánosan meg 
kellett őt vallania, vagy hosszú, töredelmet eláruló 
erényes élet által, vagy pedig a Krisztusért ontott 
vére árán. Az Egyház nem botránkozott meg rajtuk, 
nem is volt kegyetlen velük szemben, mint egy pár 
túlbuzgó és rigorista állította, hanem csak Krisztus 
iránti szeretetböl és kegyeletességböl annyit meg
kívánt, amennyiben valaki tettekben elárulta azt, 
hogy a valóságos Istent többre becsüli a mitológikus 
és faragott bálványoknál. Ez az arányos és meg
nyugtató egyházi felfogás egyik legszebb vonása a 
krisztusi Egyháznak, amelynek különben szigora, 
felfogása a főbenjáró bűnökben, eléggé ismeretes. 
A bűnbánat nyomában bekövetkező bűnbocsánatú, 
amely minden gonoszságot eltöröl, Krisztus Egyházá
nak legszebb jellegzetessége. 

Ha tehát látjuk és olvassuk azt, hogya lyoni 
vértanúk közül az egyik Biblida megtagadta a 
hitet, de ezt csakhamar megbánva, a többivel együtt 
lesz vértanúvá í ha Szent Dorottya vértanú nővérei, 
Chrysta és Callista elbuknak a hit körül, de ké
sőbb vértanúvá lesznek í ha látjuk, hogy Szent 
Ciprián tanúsága szerint Mappalicus vértanú saját 
anyját és nővérét saját érdemeire való tekintettel 
veszi vissza az Egyházba í ha eszünkbe jut az a 
megható eset Egyiptomban, hogy az öreg Serapion, 
aki az üldözés idején lemondott Krisztusról, de 
halálos ágyán etettét megbánva, az eucharistia 
vételével megbékül és így hal meg í ha tudjuk, hogy 
a Déciusz-féle üldözés után a hittagadók különféle 
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fajtái valósággal megrohamozták 
az Egyházat, hogy újra annak tag
jai lehessenek és az Egyház a 
legtöbbet visszavette hosszabb
rövidebb penitencia után, - ak
kor kell, hogy fölségesen tündö
köljék előttünk egyrészt a bűn
bánatnak értéke, másrészt az irgal
mas Jézus Egyházának jósága a 
m~gtévedt bárányokkal szemben. 

Az igazán mélyen egyházias 
ember nem botránkozik meg a 
megtévedteken, hanem azok meg
térésén dolgozik. Bíznunk kell 
a kegyelem hatásában, amely a 
legbűnösebbeket teheti Egyháza 
legalázatosabb és legbűnbánóbb 
fiaivá. Ha a farsangolás sok lélek 
áldozatát követeli, ha sok a gerinc
telenség a vallásos öntudat hiá
nya miatt, - bízzunk abban, 
hogy vannak bűnbánati, nagyböjti 
napok is, amelyek fölkeltik sokak
ban a bűnbánat szellemét és ez-

által, szilárd hitüvé változtatják. 

• Mindíg megragadta a figyelmemet a vértanúk 
szenvedéseinél és kínzásainál az a feltűnő jelen
ség, hogy Isten néha mennyi csodát tett érdekük
ben, felfüggesztette a természet törvényeit, úgy 
hogy azok nem ártottak . nekik. A több napon át 
hevített forró fürdőszoba levegője nem öli meg 
Szent Ceciliát, a vadállatok sokszor nem bántják 
őket, amiért is már Szent Ignác föltette magában, 
hogy maga fogja öket uszítani, a tűz lángja nem 
emészti meg őket, mint pl. Szent Polikárpot í a 
megkínzott, megcsonkított testet Isten .csodálatos 
módon másnapra meggyógyítja (Szent Agota) stb. 
Azonban azt látjuk, hogy a kard mindíg sikeresen 
teljesíti föladatát. Az egyetlen eszköz, amellyel 
szemben Isten nem alkalmaz csodát. Karddal végzik 
ki szent Cecíliát, Polikárpot stb. 

A vértanú-egyháznak eme különös jelensége 
juttassa eszünkbe, hogy Isten ma és mindenkor 
megmutatja gondviselését sokszor általunk ki nem 
számítható módon az igazakkal szemben akkor, 
amidőn egyéb másodrendű okok összejátszásával 
ellentétben történik meg egy gyógyulás, avagy halál, 
siker, avagy sikertelenség, cselekedet, vagy annak 
elhagyása. Az alól azonban, hogy valaki saját akaratá
val szolgálja az Istent, nincs felmentés. Szent 
Bonaventura szerint az engedelmesség az önakarat 
fejét vágja le. Vagyis Isten mindíg óhajtja, hogy 
neki engedelmeskedjünk, ne önakaratunk szerint 
rendezzük be életünket, hanem az engedelmesség 
és áldozatosság által avassuk önmagunkat Istennek 
tetsző áldozattá. A legszebb vértanúság az alázatos
ságban és engedelmes lelkületben lefolytatott élet. 
Ez ugyanis az Istenben gyökeredzik és Istentől 
várja jutalmát is. Ez a lelki kard mindíg csalhatat
lanul jól teljesíti föladatát. 
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E.llentétes eDllJerek. 

IX. 
J ők és gonoszok. 

Az emberek ezen beosztása voltaképen gyer
mekded. A gyermekek osztják be a tárgyakat, dol
gokat, embereket ily módon: jó mama, jó nagy
bácsi, gonosz ember, gonosz kutya, gonosz kő. 
Naív irodalmi termékekben is találkozunk ezzel 
a felosztással. Mesékben, epikai hősköltemények
ben, megható regényekben is vannak: jó törpék, 
s egy gonosz farkas, egy jó hős és sok gonosz 
ellensége, j ó leányok és fiúk és gonosz ellenfelek. 
E költészetben csak tisztán j ó és teljesen gonosz 
egyénekkel találkozunk. A szereplők egyik része 
valószínütlenül, hallhatatlanul jó, a többiek 
minden képzeletet felülmúló módon gonoszok és 
rútak. 

A beosztás veszedelmes. 

De e beosztás veszedelmes is, ha felnőtteknél 
fordul elő. Többnyire a jók alkalmazzák vagy 
azok, akik jóknak tartják magukat. Ez egy ön
magukon véghezvitt szenttéavatás, mert a beosz
tók, természetesen, a jókhoz számítják önmagukat. 
Sokszor kemény, szeretetlen önteltséggel és 
farizeizmussal telt az a beosztás: én és a vámos, a 
gonosz emberek! Ez pedig árt a léleknek. A be
osztás e veszedelmes formájával gyakran talál
kozunk. A tisztességesek, korrektek, akik sokat ad
nak eszükre, meggyőződésükre, párt jukra, vallá
sukra, gyakran használják. Önmagukat és a ma
gukhoz hasonlókat a jókhoz számítják, míg a 
többieket kivétel nélkül a gonoszokhoz. 

Isteni beosztás. 

Még maga az Isten is úgy osztja be az embe
reket. Az Örökbíró a jókat jóbbjára, a gonoszokat 
baljára fogja állítani. Ez lesz a döntő és örökre 
mérvadó beosztás. Mily figyelmeztetés számunkra, 
hogy óvakodjunk kimondani azt az ítéletet, melyet 
Isten magának tartott fenn és pedig csak az utolsó 
ítéleten. Ez a beosztás legyen fenntartva Istennek. 
Még így is elég csodálatos, sőt ijesztő az. Mert 
minél többet foglalkozunk azzal a problémával, 
annál nehezebben megoldhatónak tűnik fel előt
tünk, annyira, hogy érthetetlennek tartjuk, hogy 
erre képes Isten is. 

Jó és rossz keveréke. 

Naív lelkek persze könnyünek vélik. Hiszen 
csak az emberek szívébe kell bepillantani. Hisz 
voltaképen az emberek vagy jók vagy gonoszak. 
A nehézség csak abban áll, hogya gonoszok oly 
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raffináltan tudják kendőzni gpnoszságukat, hogy 
nem lehet rájönni. Hát, ha csak ennyiből áll, akkor 
legalább a j ó embereket kellene könnyen kiismerni. 
Vagy talán a jók is oly ügyesen tudják elrejtimi 
tökéletességüket, hogy nem lehet náluk sem tudni, 
hogy hányadán vagyunk velük? Hogy oly ritkán 
tudjuk egész bizonyossággal kihámozni egy ember
ből, hogy mi rejlik benne, jó-e vagy rossz, - való
színüleg azon múlik, hogya jó és rossz is benne 
gyökerezik és pedig elválaszthatatlan, kimondha
tatlan keverékben. 

S csakugyan erre tanít önmagunk legegysze
rübb és legkönnyebb megfigyelése, - ha igazán 
őszinte az - hogy mindnyájunkban, kivétel nélkül, 
minden gondolatunk, minden akaratnyilvánítá
sunk, minden munkánk, minden élvezetünk, min
den szenvedésünk, sőt minden bününk is keveréke 
a jónak és rossznak, a jószándéknak és gyarlóság
nak, a szeretetnek és önzésnek, a nemes buzgóság
nak és az uralkodni-vágyásnak, az okosságnak és 
gyávaságnak. És ez a keverék reménytelenül össze 
van kuszálva. Mert, amint alkatrészeire kezdjük 
bontani, indulatokra és megfontolásokra, indító
okokra és szándékokra, ha feloszt juk kezdet, foly
tatás és végre, mindíg újra és újra ráakadunk a 
keverékre, - még legapróbb részletében is. Mint
ha végletekig lehetne hasogatni mindent a nélkül, 
hogy ráakadnánk az utolsó atomokra, a jó és rossz 
atomjára, melyből minden össze van téve. 

A rosszban fellelhető jó. 

Ha kimondottan rosszról van szó, eltökélt 
gonoszról, ily esetben lelkiismeretünk vádol, hogy 
megtörtént, hogy vétkeztünk. De ilyenkor is, 
mintha egy vigasztaló angyal közelednék sut
togva: de hisz nem így akartad, nem fontoltad 
meg, meglepetésszerüen történt, mindíg volt ben
ned némi ellenállás a gonosszal szemben. S ebben 
van is valami igazság. Sőt minden emberi vétekben 
rejlik valamely agyrém nek, kényszernek, vonza
lomnak, szokásnak, belső elborulásnak, külső nyo
morúságnak, miliő hatásának valamelyes mentsége. 
Még azt sem lehet állítani, hogy ily mentségek 
mindíg csak a rossz akaratnak ürügyei, az őszinte
ség hiányának segítő eszközei. Mint ahogyan egy 
jóságos, megértő, emberismerettel bíró egyéniség 
másoknál mindíg és mindenütt felfedez valamelyes 
enyhítő körülményt, feltételezheti, hogy nála is 
előfordulhat és érvényesülhet ily körülmény. 

A jóban kevert rossz. 

Jótetteinkről is ugyanezt állíthatjuk. Nem 
kételkedhetünk benne, hogy gyakran, talán mindíg 
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valamelyes jót szándékozunk vagy akarunk, hogy 
erényt gyakorolunk, sőt mindíg újra és újra vala
melyes nem egészen tiszta szándékra akadunk, 
melyről viszont nem állíthatjuk pozitíve, hogy 
mennyire képez lelkiismeretünk számára megter
helést, mivel újra összetett. 

Az igazságért buzgólkodunk, de buzgalmunk
ban van bizonyos erőszakoskodás, gondoskodunk 
családunkról, rokonainkról, de ez a birodalom, 
me ly ben uralkodunk s ezt fenn akarjuk tartani. 
Szigorúak vagyunk gyermekeink iránt, hogy ne
mondhassák őket rosszul nevelteknek, hogy más 
gyermekekkel összehasonlítva előnyösebb benyo
mást tegyenek. Adakozók vagyunk, ha jótékonysági 
előadásokról van szó - nem illik ilyenkor elzár
kózni! Sőt még a templom lépcsőjén kéregető kol
dusnak is adunk, mert alkalmatlan szemrehányó 
pillantása. Sokat és bensőségesen szoktunk imád
kozni, mert mindenféle bajunk van s nem lehet 
tudni, hogy végre is nem segít-e csakugyan az 
Isten. Naponta járulunk a szentáldozáshoz, mert 
ha elmulaszt juk, napunk üresnek tűnik fel, hiány
zik valami, éppen úgy, mintha valami nincs rend
ben s már reggel megzavarja valaki jókedvünket. 

Hallgatunk, ha valaki megbánt s talán fohász
kodunk "Érted, Jézusom!" De a valóságban úntuk, 
nem tartottuk érdemesnek a válaszadást. Vagy 
talán előre láttuk a kudarc veszélyét, ha ellen
szegülünk. Megható, heroikus módon gondozzuk 
valamely rokonunkat, ápoljuk, segélyben része
sítjük, megbocsátunk neki, de közbejátszik a féle-
1em az illető gonosz nyelvétől vagy a számítás, 
mely a kisebb bajt választja, a kevesebb nehézség
gel, kellemetlenséggel, megszégyenüléssel járó 
megoldást. Nem akarjuk állítani, hogy ezek a ke
verékek mind rosszak, de nem is az az abszolút 
jóság, melyet gyakorolni akartunk. Olykor se nem 
jók, se nem rosszak, csak egyszerűen az ember 
természetadta lényének magatartása. De van eset 
rá, hogy hitványak, aljasak és gonoszok. 

Se jók, se rosszak teljesen nem vagyunk. 

Ha tehát a jó és nem jó, rossz és nem rossz 
oly elválaszthatatlan keverék bennünk, akkor fel 
kell tételeznünk, hogy sem a jóság, sem a gonosz
ság nem lakozik bennünk, hogy se j ók, se rosszak 
nem vagyunk abban az utolsó, abszolút, határozó és 
végleges értelemben, ahogyan egykor az ítélet
napon lesz, amikor Krisztus kénytelen lesz vagy 
az egyik, vagy a másik oldalára állítani, akkor két
ségtelenül jók vagy gonoszok leszünk. Ha jobb
ról fogunk állani, oly abszolút, oly kétségtelen, oly 
tökéletesen és bevégzetten j ók leszünk, hogy egye
nesen bemehetünk Isten örök, boldogító életébe, 
hogy Isten ú~y a szívére ölelhet, mint saját egy
szülött Fiát, kiben neki kedve telik. És, ha a bal
oldalon állanánk, oly reménytelenül gonoszok 
volnánk, oly abszolút romlottak, visszataszítóan 
rosszak, hogy Istennek és a jóknak semmiféle kö
zössége sem lehet velünk. 
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Lehetetlen, hogy csak az ítélet napján álljon 
be ez a válságos katasztrófa, mely egyik vagy 
másik oldalra állít. Már életünk folyamán talán 
hosszadalmas fej lődésben, talán egy rövid, de 
fölötte kritikus pillanatban vagy talán néhány 
perccel a halál előtt, vagy esetleg ifjúságunk nap
jaiban beállt legyen ez a szétválás, az örök Bíró 
ezen alapvető ítélete. Föltételezhető, hogy leg
alább földi létünk utolsó pillanatában magunkon 
viseljük a jelet vagy mint a mennyei Atya kivá
lasztottjai, vagy mint elkárhozottak. 

A kegyelem munkája. 

Azt lehetne gondolni, hogy ezt az isteni ke
gyelem hatalmas, teremtő ereje fogja véghezvinni, 
egyeseket oly kedvességgel, komolysággal és ára
dattal fogja lenyűgözni, hogy a lélek minden földi, 
emberi és gyarló fölé ragadva a jóság ezen ellen
állhatatlan támadásának nem fog tudni ellenállni 
és nem képes másra, minthogy önmaga is jó 
legyen. Lehetséges. De a tapasztalat ritkán számol 
be ily esetről. Tény, hogy az Isten az utolsó órá
ban halála előtt megkegyelmezett egy latornak és 
szentté tette. De nem tételezhető fel, hogy ez a 
lator már előzőleg bár rejtett, de elbájoló jóság
gal volt telve, hogy meghatóan alázatos volt, 
éhezte és szomjazta volna az igazságot? Annyi 
bizonyos, hogy félreértette, elhibázta életét, de 
a szentek is olykor eltévednek az úton. Isten ke
gyelme a lábainál térdelő bűnös nőt is megtisz
tította és szerelmét egy szentnek szeretetévé vál
toztatta át. De csakugyan bűnös volt-e első sze
relme? Eltévedt, eltévesztette szerelme tárgyát, 
talán embereket botránkoztatott me'g és megron
tott szerelme által, de nemtelen és aljas nem Iehe
tett, mert különben Jézust sem szerethette volna 
oly nagylelkűen. 

Másrészt, nem tapasztaltuk-e már, hogy em
berek, kiket látunk meghalni, meg tartották emberi 
gyarlóságaikat, gyengéiket, kicsinyességüket utolsó 
leheletükig? A haldoklók utolsó szavai rendesen 
nem nagyobb vonalúak, mint életükben elhangzott 
beszédeik. Utolsó leheletük, utolsó tekintetük, 
kezük utolsó rándulása magán viseli temperamen
tumuk színezetét és formáját, mely egész életük
nek megadta a jellegzetességet. S mégis kibirhatat
lan az a gondolat, hogy ezek a haldoklók, dacára 
minden gyarlóságuknak, egykor nem állanának 
Krisztus jobb oldalán! És mi történjék azokkal, 
kiket ily elragadó, hatalmas isteni kegyelemkivált
ság nem visz a magasba? Nem voltak abszolút go
noszok az élet folyamán, s azokká váljanak az 
örökkévalóság egész tartamára, mert az isteni 
kegyelem és szeretet nem alakította át őket töké
letesen j ókká ? 

Örvény szélén állunk. 

Valahogyan már ebben az életben kell, hogy 
tátongjon a félelmes örvény az emberiség köze-
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pette: a jó és rossz válaszfala. Kell, hogy minden 
pillanatban minden ember már tényleg ott álljon 
az örvény egyik vagy másik oldalán. Persze ebben 
az életben nem válik a "nagy kaosszá", mellyé a 
túlvilágon szélesedik ki, úgy hogy "senki sem 
mehet már sem erre, sem arra". De létezik az ör
vény már most, és kérlelhetetlenül szétválasztja 
az emberiséget, már most. Mindenki ott áll j obb
ról vagy balról, innen vagy onnan, a magasban, 
vagy a mélységben, a világosságban vagy a sötét
ségben .. Azért tanítja az Egyház, hogy minden 
ember a kegyelem vagy a bün, a kiválasztottság 
vagy a kitaszítottság, a szeretet vagy a vétek álla
potában van, bár legyen ez az eredendő bűn, mely 
elzárja útját Istenhez. Még áttekinthető az örvény, 
még látni lehet egyik partról a másikra. Sőt még 
át is lehet kelni az egyik oldalról, a másikra. Lehet 
átugrani merész vakmerőséggel, vagy le lehet eresz
kedni a mélységbe. De, ha az idő engedi, újra 
vissza lehet térni a magaslatra, ha nem is egyedül 
saját erőnkből, de jóságos kezek, erős angyalok, 
irgalmas emberek vagy a Jó Pásztor segítségével. 
Megtödénhetik, hogy egy ember egész életén át 
változtatja a helyét, ide-oda támolyog, bukásból 
föltámadásra és újabb zuhanásra. De egykor szét
reped a kaosz lábainál és mint a kivágott fa, azon 
az oldalon marad az illető, amelyiken állott. 

Tény, hogy egy ember jósága ebben az életben 
sohasem egészen és a végatomokig jóság, hanem 
nemtelen anyaggal vegyes, porlepett. Olyan, mint 
az utcán fekvő arany, mint egy tisztátlan kezek 
szorongatta ékszer, de mégis jóság, lénye alapjá
ban jó, valódi, nagy és isteni. Míg másrészt a go
noszságot tekintve, igaz, hogy sok butaság van 
benne, gyengeség és csalódottság, itt-ott van egy 
kis jószándék, mely mint egy égből szállott an
gyal, mentőleg és enyhítőleg halad mellette. De 
belső lénye mégis gonosz, lázadás és elpártolás, 
keménység és gyűlölet, tagadás és árulás. 

Hétköznapi életünkben annyi szörnyűséges, 
rettenetes történik, melyet alig veszünk észre. 
Ritkák az ember életében azok a pillanatok, mikor 
a lélek kényszerítő világosság fényében, nyilt 
szemekkel döntés előtt áll, mikor teljesen és biz
tosan érzi: most egy határozott lépést tettem, egy 
lépést, mely visszaverődik hatalmas visszhanggal 
az örökkévalóságon át. Ritkák azok a pillanatok, 
mikor a lélekben a j óság győzelmesen felragyog, 
mint a villám, vagy a gonoszság, mint egy sírbolt
nak becsapódó ajtaja eltorlaszolja lelkünket. 

A jó és gonosz csendben nő. 

Minden lépés előbbre visz, vagy anagy 
szakadék felé s talán még azon túl, vagy a 
szakadéktól eltaszítja a lelket a jóság vagy a 
gonoszság belső területeire. S miután nagy ho
mályban haladunk előre, tudatlanul, csak sejt
hetjük az irányt, hogy lépéseink a világosság vagy 
a sötétség felé visznek, de hogy mily távolságban 
van még a választó szakadék, hogy hány lépést 
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merhetünk még megtenni, vagy hány lépcsőfokot 
kell még felkúsznunk, ki volna annak a megmond
hatója? Azért: "aki áll, vigyázzon, hogy el ne 
essék!" (I. Kor. 10, 12.) 

Embertársunk sorsa titok. 

Ha tehát nem vagyunk képesek saját állás
pontunkat és útunkat abszolút bizonyossággal meg
határozni, hogyan tehetnők ezt, mások sorsát 
tekintve? Minden embert nagy titokzatosság vesz 
körül, s ezért remegő félelemmel, néma aggodalom
maI, imádságos reménységgel, bizalomteljes irgal
massággal kell embedársainkra néznünk. Mi lesz 
az ő titka? Éjtszakája vagy világossága, magas
lata vagy mélysége, tapogatódzó vándorlása és az 
útirány, melyre támolyogva be fog fordulni? Ki 
tudná azt megmondani? 

Ezért legyen magatartásunk halk és szerény. 
Csak annyit tudunk, hogy az emberek mindkét 
osztályra oszolnak, a jók és a gonoszok csoport
jára, de hogy mily nagy a kiválasztottak száma 
és mily beláthatatlan vagy mily parányi az elát
kozottak tömege, ezt nem tudjuk. S azt már éppen 
nem is sejtjük, hogy ki tartozik az egyik vagy a 
másik csoporthoz? Alázattal, bűnös voltunk tu
datában reméljük, hogy egykoron a jók között 
lehetünk s épp oly bensőségesen és forrón óhatjuk 
ezt minden embernek, ki mellettünk halad az élet 
országút ján. 

Ne ítéljünk meg mást. 

De hogyan merjük bármely embertársunkat is 
a gonoszok közé számítani, hisz alig veszünk 
észre létéből többet, mint egy távoli, visszafojtott 
leheletet, egy elhaló szót, egy tompa lépést. S 
ezek után akarjuk megítélni? Megtörténhetnék, 
hogy egy ilyen elítélő szó egy ütés hatásával bír, 
mint egy lökés, melytől megtántorodunk, s mely 
őt vagy minket a mélységbe ránt: "Mindenki, aki 
testvérének azt mondja: raka, ítélet alá esik és 
aki mondja: bolond, a pokol tüzére érdemes" 
(Máté 5, 22). 

Ezért távol legyen tőlünk, hogy még álmunk
ban is ezt gondoljuk valakiről: te gonosz vagy! 

De azt gondolhatjuk: te jó vagy! Emberi vi
szonylatainknak sajátságosan édes titka, hogy 
mindegyikünk félelmetes csendességben, vissza
fojtott hallgatásban rójja útját. De olykor talál
kozunk egy utitárssal, kinek alakja kidomborodik 
a világos reggeli égboltról és szótlan áhítattal, de 
boldog bizonyossággal figyelhet jük Istenhez köze
ledő útján. Megtödénhetik, hogy egy lakótársról, 
egy testvérről, egy pajtásról, egy betegről, egy 
gyónóról majdnem bizonyos biztonsággal tudjuk: 
te jó vagy, te tiszta vagy, Istennek kiválasztottja 
vagy. Nem áruljuk el neki, hogy gyermekded ár
tatlanságát meg ne ijesszük, meg ne zavarj uk, de 
kérjük, talán szótlanul: "Nyujtsd nekem kezedet! 
Légy jóakaróm! Emlékezzél meg rólam, ha orszá
godban leszel!" 



Utunk 7. szám 1936 • 

.Il keres:ztretes:zített Jé:zus tanítdsa a modern 
gyűlölködő emberiségnek. 

Irto: dr_ Tótfj Kálmán. 

A La Croix c. francia kat. ujságban egy fénykép
másolatot láttam, mely önmagában is, meg a kísérő 

szövegmagyarázat szerint is borzalmas jelenetet ábrá
zolt. 1927 decemberében a kat. vallást üldöző mexikói 
kormány hóhérai felakasztottak egy plébánost, de 
előbb elvenen lenyúzták a bőrét a lábain, és mivel 
nem halt meg hamarosan a fán, agyonlőtték. Az volt 
az egyetlen bűne, hogy misézni merészelt, holott a 
kormány betiltotta az Istennek mindennemű dícsére
tét és szolgálatát az egész országban. Nyomra vezette 
az üldözőket egy koldusasszony, akinek ez a plébános, 
mielőtt misézni ment volna, éppen alamizsnát adott. 
S a hála e jótéteményért az volt, hogy ez a koldus
asszony elárulta a vallásüldöző kormány közegeinek 
azt a rejtekhelyet, ahol jótevője titokban a szentmisé
vel dícsérte és szolgálta a nagy Istent. 

Megdöbbentő az a hálátlanság, me ly a koldus
asszony viselkedéséből kirí, s még megdöbbentőbb az 
az ördögi gonoszság, mely a mexikói kormányközegek 
embertelen vadságából kiütközik az Úr Jézusnak fel
szentelt szolgája és Istennek szolgálata iránt. 

De megdöbbenésünk még magasabb fokra hág, ha 
visszagondolunk az első nagypéntekre, amikor magát 
az Istennek Fiát feszítette a kereszt szégyenfájára az 
emberi gonoszság a legvadabb kegyetlenséggel és 
hálátlansággal. Azt az Istenfiát, akiről maga az Atya 
azt jelentette ki: "Ez az én igen kedves fiam, akiben 
nekem gyönyörűségem tellett." Keresztre feszítette az 
emberi hálátlanság azt a Jézust, akiről életrajzírói 
kénytelenek azt a megállapítást tenni: Körüljárt jót
tévén, akinek szavára a vakok szemei megnyíltak, a 
siketek hallottak, a némák megszólaltak, a töredel
mes szívűek megenyhültek s a szegények, elnyomottak, 
kisemberek hallották az üdvösség örömhírét. Amerre 
csak járt, mindenfelé az áldás és öröm rózsái nyíltak 
lába nyomában. S jutalmul, hálából két lator közt, 
mint ezek legnagyobbját, keresztrefeszítette a zsidók
nak dühe, azt, aki az Istennek szemefénye és az em
beriségnek virága volt. 

Hogy tűrhette, miként engedhette meg a nagy 
Isten, hogy így bánjanak szeretett Fiával a hálát
lan emberek? Miért állította bele a világba az Úr 
Jézus keresztfáját? 

Mint az Egyháznak nagypénteki himnusza mondja: 
Ut folgeat crucis mysterium - hogy tündököljön, 
ragyogjon a keresztnek a titka az idők végezetéig. 
S vajjon miben áll a keresztnek a legnagyobb titka? 
Mit akart a kereszttel és a keresztről hirdetni az Úr 
Jézus a hálátlan emberiségnek? 

Azt, amit az utolsó vacsorán főpapi búcsúbeszédé
ben oly bensőséges meghatottsággal kért mennyei 
Atyjától: Ut omnes unum sint, hogy egyek legyenek 
végrevalahára az emberek az Isten ismeretében, az 
Isten és felebarát szeretetében. Az emberiség lelki 

egységét akarta megvalósítani Urunk Jézus a szent
kereszt által. Ez volt az ő életének legboldogítóbb 
álma, tanításainak vezéreszméje, ez volt halálának is 
a célja. Az emberiség lelki egysége az Ő szentkereszt
jének örök időkre szóló tanítása. Mint egy kiváló 
írónk mondja: "Mikor az ember a kereszthez köze
ledik, egy óriási ölelés melegét érzi. Mert az a kereszt
nek egyik nagy áldása, hogy egybe ölel, hogy nem hagy 
egyedül, hogy családot ad köréd"; az egész világ 
emberiségét egyesíti az egy Isten atyai szeretetében. 

S vajjon hogyan, mivel hozta össze egy családdá 
a keresztrefeszített Jézus az egész emberiséget? Erre 
a kérdésre azt felelem: Mindent megbocsátó, ellen
ségeiért is imádkozó nagy-nagy szeretetével. 

Lélekben látom, amint körülállják a halállal ver
gődő Jézus keresztjét az összes főbűnök cégéres kép
viselői: a gőgös zsidópapok Kaifás főpappal élükön, az 
irigy és kapzsi és csak anyagiakkal törődő szaddúceu
sok, az álszent, képmutató, haragtartó farizeusok, a 
vad, marcona, kegyetlen katonák, a tudatlan és min
denre kapható, változékony szeszélyű csőcselék. S 
pokoli muzsikával kisérik az emberiség legnagyobb 
jótevőjének halálos vergődését. Szinte egymást igye
keznek felülmúlni a gúnyolódásban, a sértegetésben, 
a nyelveskedésben úgy, hogy még a természet is el
szégyenli magát: a nap elsötétedik, a föld dübörög és 
rengeni kezd. De az ember szíve még jobban meg
keményedett, amint azok a kősziklák, amelyekre fel
állították a "zsidók királyá"-nak ezt a szégyenletes 
trónját, egy haldoklónak ezt a kemény, kegyetlen 
ágyát. A zsidó főpappal versenyt nyelveskednek rá: 
"Ha Istenfia vagy, szállj le a keresztről és szabadítsd 
meg magadat." 

"Oh, te nagy Isteni Ki megszólaltál magas 
mennyedből, mikor a híveket kergeté Saul, miért nem 
szólasz, mikor szent Fiadat így rongálják a zsidók"? 
kérdem én is a nagy Pázmánnyal. "Istennek angyalai, 
ha a bábeli tüzes kemencében sérelem nélkül oltal
maztátok a szent ifjakat, miért nem oltalmazzátok 
most Uratokat?J" 

Hol maradtatok, li boldog betlehemi pásztorok, 
kik hallottátok e Jézusnak dícséretét angyalajkakról, 
ti napkeleti mágusok, kik láttátok az ő csillagát a 
fényes égboltozaton: miért nem védelmezitek meg azt, 
akit a zsidók ily csúfosan bántalmaznak? Hol vagytok, 
ti általa meggyógyított vakok, sánták, siketek és 
bénák, hol vagytok, ti boldog ezerek, akiket csodá
latosan jóllakatott kenyérrel és hallal a pusztában, 
miért nem utasít játok vissza a rágalmakat, melyekkel 
a felbujtogatott zsidók elhalmozzák a ti jótevőtöket?J 
Hol vagytok, ti apostolok, akik nemrégen is azzal 
dicsekedtetek Mesteretek előtt: "Ime, mi mindent el
hagytunk és követtünk téged?" Most pedig öt hagy
tátok el gyáva kislelkűséggel, aki éveken át barátai-
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nak nevezett benneteket és még tegnap este is az 
utolsóvacsorán saját testével és vérével táplált benne
teket? Hát már az első szentáldozás után közvetlenül 
másnap gyáván cserbenhagy játok, megtagadjátok, el
áruljátok azt, akinek a szentáldozás lázas izgalmában 
azt fogadtátok, hogy készek vagytok meghalni is 
érette?1 

Ohl talán a végtelenségig is folytathatnók e kérdé
seket s feleletet mégsem kapunk rájuk. Azaz hogy 
mégis kapunk feleletet és pedig magától a haldokló 
Istenembertől. 

Mikor Kaifásék sértegetik és bántalmazzák s azt 
hiszik, valami szörnyű nagy csodát, a világon tán a 
legnagyobb csodát követelik tőle gúnyos felszólításuk
kal: "ha Istenfia vagy, szállj le a keresztről", az Úr 
szederjes ajkáról elhangzik a világ legnagyobb csodá
jánál is csodásabb válasz: "Atyám! bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek." Jézus határtala
nul többet adott és többet tett, mint amit a káromló 
Kaifásék tőle követeltek: megbocsátott ellenségeinek. 

Oh Uram I te szenvedő és haldokló Krisztus! Nagy 
voltál te a csillagos betlehemi éjtszakában, mikor az 
angyalok Glóriát énekeltek tiszteletedre. De: még 
nagyobb vagy most, mikor megbocsátasz agyarkodó 
ellenségeidnek. Nagy voltál te táborhegyi megdicsőülé
sedben, nagy voltál a Jordán partján is, mikor el
hangzott feletted a mennyei szózat: Ez az én igen 
kedves Fiam, akiben nekem kedvem telt. Nagy voltál 
csodáidban, mikor szavadra megfutott a betegség 
ezernyi réme csodás gyógyításaidban, mikor menekült 
a gonoszlélek az ördöngősökből a te szavadra, mikor 
a szél háborgása megszűnt, a tenger hullámzása le
csillapodott s a természet erői engedelmeskedtek, sőt 
a halál is szót fogadott Neked. Nagy voltál az utolsó
vacsorán a te feledhetetlen szeretetömlengéseidben, 
amikor szereteted nagy találékonyságával megalapi
tottad örök időkre a szeretet szentségét. Nagy vagy 
te a Gethszemáni-kerti szenvedésedben, amikor vál
ladra és a lelkedre vetted az egész világ bűnterhét. 
De, ha szabad azt mondanom: olyan nagynak még 
sohasem láttalak, mint ama félelmetesen idegrázó 
pillanatban, mikor üldözői d gúnyolódásaira kimondot
tad e szavakat: "Atyám! bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mít cselekesznek." Azt hiszem, a gúnyolódó 
Kaifást és udvarát mintha villám sujtotta volna, úgy 
tántorogtak eszavakra szédületükben. De az egész 
emberiségnek lába is szinte gyökeret vert a kereszt 
alatt e válaszra s szinte kővé dermedten bámulja ezt 
az igazán csak Istenembertől kitelhető, hihetetlenül 
hangzó beszédet: Atyáml bocsáss meg nekik ..• 
Ilyen hősies gesztus, az ellenségszeretetnek és meg
bocsátásnak ilyen gesztusa csakis az Istentől telhetett 
ki. Ember erre önmagától és önmaga erejéből teljesen 
képtelen lett volna. Mert szeretni az ellenséget, imád
kozni a gyűlölködő üldözőkért a legnagyobb hősiesség 
és a legnehezebb dolog a világon. Szeretni azt, aki nem 
érdemli, szeretni azt, aki megbántott, szeretni azt, 
akit gyűlölnél, ha nem szeretnéd: ez olyan áldozat és 
hősiesség, melyre ember önmagától képtelen s csakis 
Isten erejével képes. Az igazán hősies szeretet olyan, 

Utunk 

mint a szilaj paripa, mely szakadékokon és örvényeke n 
ugrik keresztül és ha kell, összetöri magát azért, akit 
a hátán hordoz, pedig nem érdemli meg ezt a hősies
séget. (Hevesi S.: A császár és a komédiás.) 

Nincs a világnak nagyobb átka, mint a harag, a 
gyűlölködő szeretetlenség. Nincs nagyobb távolság és 
mélységesebb örvény, mint amely a haragosok és 
gyűlölködők között tátong. Óceánok, Alpok választják 
el őket egymástól gondolatban és érzületben. S ha 
megcsodáljuk az óceánok átrepülőit, csodáljuk meg 
Jézus keresztjének ezt a szent titkát, amelynél fogva 
áthidalta a gyűlölködés óceánját. Athidalta azt az 
óceánt, mely az emberi bűnöket gyűlölő Istent az 
emberiségtől elválasztotta s áthidalja azt az óceánt, 
mely a haragos embereket egymástól elválasztja s 
istengyermeki szent testvériségben egyesíti őket egy
mással. Hányszor megismétlődik Gualberti Szent János 
esete, aki még világi korában nagypénteken egy kes
keny hídon találkozott testvérének fegyvertelenül járó 
gyilkosával s hirtelen haragjában kirántotta kardját, 
hogy leszúrja a gyilkost. De a gyilkos térdre hullott 
előtte a megfeszített Jézus keresztjére hivatkozva 
könyörgött neki irgalomért. S János megbocsátott neki" 
és testvérként ölelte át Jézus szeretetéért. 

Sem tudomány, sem műveltség, sem technika, sem 
semmiféle világnézet nem hidalja át, hanem inkább 
kiszélesíti azt a vészes ürt, mely az embereket egymás
tól gyűlölködésükben elválasztja. Egyedül a szent
kereszt lehet az egyenlőség, testvériség forrása és köz
pontja még a leggyűlölködőbb ellenségek számára is. 
Mert onnét szüntelen hangzik a gyűlölködésekben 

tobzodó emberiség felé az eget ostromló ima: "Atyám I 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesz
nek." Ennek a keresztről világgá széthangzó istenemberi 
imának visszhangja és megható utánzata az a szer
tartás is, amelynek minden nagypénteken tanúi va
gyunk, midőn az Egyház imádkozik nemcsak minden
fajta jógyermekeiért és híveiért, hanem mindennemű 
ellenségeiért is: zsidókért, pogányokért, eretnekekért 
és szakadárokért. 

Egyesítsük mi is imánkat az Egyházéval, hogy az 
összes emberek megértsék és megszeressék egymást 
Jézus keresztfája tövében. Hogy megértsék, mily bol
dogság, hogy mindnyájan egy meunyei Atyának gyer
mekei, egymásnak testvérei, a mennyországnak közös 
örökösei vagyunk. Amíg Jézus keresztje tiszteletben 
marad, nem is kell félni, hogy a gyűlölet piszkos hullá
mai végleg eláraszt ják és meJ!semmisítik az emberi
séget, s vele együtt mindent, ami szép, ami jó és öröm 
e világon: megtörnek e szent fa lábánál ezek a romboló 
hullámok. Mióta elmondta Krisztus Urunk azt az 
ellenségszerető imáját a kereszten, azóta uralkodik ő 
az emberiség fölött. Trónja nemcsak az a két kemény, 
egymásra ácsolt gerenda, hanem az emberek szíve; 
koronája nemcsak a tövis, hanem mindazok a jó 
emberek, akik szent keresztjét átölelve tartják s nem
csak szóval, hanem emberbaráti tetteikkel is hirdetik 
azt a jelszót, mellyel a mexikói kormánytól üldözött 
katolikusok szoktak a halálba indulni: Éljen a Krisztus 
Királyi 
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Utank 

A NÁZÁRETI ÉLET. 

Munkásság. 

Jézus dolgozott Názáretben. A második Ádám 
alávetette magát az első felett hozott ítéletnek: 
"Arcod verejtékével edd a kenyeredet" (Gen. 3, 19), 
s valóra vált rajta a Zsoltáros szava: "Ifjú korom 
óta szegény vagyok és fájdalommal tele" (87, 16). 

Képzeljük el a szegény, falusi iparos-család sor
sát, helyzetét. A növekvő gyermeknek zsenge 
képességeit elsőbb az édesanya használja ki. Ado
gat ja a motringot, amelyet anyja hlgombolyít, futkos 
ide-oda, elmegy a boltba, eljár kisebb megbízások
ban. Mikor már erőre kap, az apa vonja mindin
kább saját munkakörébe. Igy volt ez bizonnyal a 
szent Családnál is. A serdülő fiú, mint láttuk, el
kiséri atyját a műhelybe. Ott előbb gyüjti a forgá
csot, kiseper, rakosgat ja a szerszámot, majd hozzá
lát magához a mesterséghez, amelynek előbb, annak 
rendje módja szerint, inasa, majd felszabadult legénye, 
végül mestere lesz. 

Egy napon aztán így szólt az ífjú atyjához: 
"Kedves apám, te már eleget dolgoztál, fáradtál, 
itt az ideje, hogya magam vállára vegyem ~z 
egész munka terhét. Te pedig pihenhetsz immár". Es 
ettől fogva a munkaadóknak, a "kundsaftoknak" 
tudomására jön, hogy Jézus lett az ácsmester, az 
ács József cégének utódja. 

Nagy haszonnal tehetjük itt megfontolás tárgyává, 
hogy a mennyei Atya milyen iparágat választott 
fia számára. A világ nagy f:pítőmestere az építő 
mesterség egyik szakára oktatta ki fiát. Bizony, 
nem könnyű mesterség! Nagy testi fáradsággal jár, 
s hozzá eléggé durva és közönséges. Nem luxus 
ipar ez, nem határos a művészettel, nem alkalmas, 
hogy az ember benne műkedvelősködjék. És 
íme, ezzel az iparral foglalkoztatja az Atya az 
ő fiát, életének túlnyomó szakában. 

Vajjon panaszkodhatom-e ezek után, hogy a 
Gondviselés, a körülmények folytán, engem is 
talentum om , képzettségem, tehetségem alatt álló 
munkákra, foglalkozásra kényszerít - talán hosszú 
időkre .. is? Vajjon többre értékelem-e magamat 
isteni U dvözítőmnél? :N em kellene inkább resteI
nem, ha nekem jobb dolgom volna, mint neki? 

Hogyan dolgozott Jézus? Elmernők-e képzelni 
Urunkat, mint hanyag, felületes, "amerikázó" mun
kást? Hihetnők-e, hogy amúgy "muszájból", kicsi
nyeive, fitymálva, türelmetlenül, meg-megszakítva 
és szórakozottan tette a dolgát? Elgondolhatnók-e 
az isteni munkást, sietve, felszínesen dolgozni, 
csakhogy mielőbb túlessék rajta, akárhogyan van 
is megtéve? Nemde mindez tűrhetetlen, káromló 
feltevés I Sőt ellenkezőleg, Urunk nem lehetett más, 
mint szorgalmas, lelkiismeretes, buzgó és kitartó 
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mesterember. Mily figyelem, komolyság, pontosság 
jellemzik, nehogy a munkaadót valahogy megkáro
sítsaI Názáretben csakúgy, mint mindenütt: "min
dent jól cselekedett" (Mk. 7, 37). 

Figyeljük csak meg lélekben ezt a magasztos 
intelligenciát, amelynél felségesebb nem jött a 
világra, aki, mint személy, egy az istenséggel. Néz
zük, mennyire vigyáz, hogy szabályosan négyszög
letes legyen az a gerenda, hogy a fűrészt jól 
kezelje, a szöge k et a helyükre üsse I Ki kételked
hetne a felett, hogy így volt? . . . 

Honnan ez az isteni megbízhatóság? Onnan, mert 
ő a munkaadóban magát az Atyát látja. Jézus 
Krisztus kitűnő ács volt, mert az Atya bízta reá 
ezt a foglalkozást. Ha az Atya azt akarta volna, 
hogy fia földműves vagy pásztor legyen, akkor 
kiváló földműves, illetőleg pásztor lett volna belőle. 
Mert elvégre a foglalkozás mellékes, az Atya aka
rata minden. 

Nincs okunk tagadni, hogy Jézus Krisztusnak is 
volt emberi ízlése, és meglehet, hogy nem éppen 
a,z ácsmesterség volt ízlésének a legmegfelelőbb. 
Amde nála az ízlés nem jön számításba, mert, mint 
Szent Pál megjegyzi: "Krisztus nem kereste a maga 
kedvét" (Róm. 15, 3). 

Amit ő jobban szeret, ami neki jobban ízlik, az 
az Atya akarata. "En mindenkor azt cselekszem, 
ami előtte kedves" (Ján. 8, 29). Ebből él, ez 
mindennapi kenyere: "Az én eledelem az, hogy 
annak akaratát cselekedjem, ki engem küldöll" 
(Ján. 4, 34). 

Ime, ez adja kezünkbe az egész probléma kul
csát. Ez fejti meg az ő pontosságát és lelkiismeretes
ségét. Az ő mestersége voltaképpen .istenszolgálat, 
i~tentisztelet. Már pedig írva van: "Atkozolt, ki az 
Ur művét hanyagul végzi" (Jer. 48, 10). 

Ime, ez a magyarázata állhatatosságának, és szent 
egykedvűségének a különböző foglalkozások kelle
mes és kellemetlen oldalaival szemben. 

"Az Atya így akarja", "az Atyának így tetszik" 
ez egyensúlyoz kj lelkében, kedélyében mindent. 

Kétségtelenül O is érezte azt a jóleső örömet, 
amelyet a tökéletesen végzett munka sikerével 
aratott elismerés ébresztett benne. Bizonnyal neki 
is tetszett ez a jó hírnév, amelyet mint kitűnő, 
elsőrendű ácsmester vívott ki magának. Amde ez 
az öröm, ez a boldogító érzés egészen felolvadt 
abban a másik sokkal nagyobban, hogy így valósí
totta meg az Atya szándékát és ilyképpen minden 
dicsőség voltaképpen az Atyára árad vissza. 

Lehetek én is saját szakmá}pban kitűnő munkás, 
- kell is arra törekednem. Orülhetek is, ha ezt 
elértem. De nálam is csupán járuléka legyen ez az 
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öröm annak a boldogító tudatnak, hogy az Atya 
eszméje, gondolata így valósult meg bennem, és 
így az én sikerem is Isten dicsőségének kicsi sugara. 

Rejtett élet. 
Ez a szentesített, népszerű elnevezése, karak

terisztikuma a názáreti életnek. 
Urunk elrejti magát először a hellyel, ahol hosszú 

éveken át ifjúságának virágkorát éli. Nem kíván
kozik a fővárosba, ahol bár fokozott gond és munka 
mellett, de mégis csak mozgalmasabb, változatosabb 
és így érdekesebb az élet. A fővárosi ember nem 
ritkán le is sajnálja a "vidékieket" . Urunk a kicsi, 
világhátamegetti falucskát választotta ki, messze a 
közlekedéstől. Még csak nem is regényes a vidék. 
A jó levegőn, a környező magaslatokról nyíló szép 
kilátás on kívül alig volt ott valami vonzó. De el
rejti magát Jézus a foglalkozásában is. Más mester
ségekben ügyességgel, találmányaival még vala
melyes hírnévre vergődhetik az ember. Igy hallot
tunk és hallunk manapság is híres építőkről, ötvö
sökről, gépészekről, sőt szakácsokról és szakács
nőkről is, de ki beszélt valaha híres ácsokról ? 
Valóban alkalmas volt ez a mesterség, hogy alapo
san elrejtse az Urat. El is rejtette harminc éves 
koráig. Akarta, hogy ne tudjon róla a nagy világ, 
sem a cézár, sem a római prokurátor, sem a főpap, 
sem népének fejedelmei, sőt saját falujának előkelői 
sem. Maga Mária és József is inkább csak a hit
ből ismerték nagyságát. 

" Bizony, titokzatos lsten vagy te" (lz. 45, lS.), 
méltán mondja róla a próféta. Harminc éva. rej
tezkedésre, és három a külső tevékenységre. Erde
~es arány! Mintha csak azt akarná ezzel jelezni az 
Ur, hogy a rejtett élet tízszer annyit ér, mint a 
nyilvános. 

Harminc év a hallgatásra és három a beszédre. 
Hogy teljesen objektívek legyünk, az első 20 év 

hallgatása még csak érthető. A megtestesült Ige, 
aki anyától született, alkalmazkodni akart a közön
séges, megszokott emberi viszonyokhoz. Nem akart 
csodagyerek lenni. A tizenkét éves korában végbe
ment jeruzsálemi jelenet csak izolált epizód, pilla
I!atnyi villódzás a rejtettség sűrű homályában. 
Amde vegyük a húsz és harminc közti éveket. A 
20 és 30 közti éveiben az ember már nagy csatá
kat nyerhet, mint Nagy Sándor, Condé, Bonaparte. 
Kormányozhat államokat, mint XIV. Lajos, Pitt 
Villian. 

Mit jelenthetett volna ez a fontos 10 esztendő 
egy istenember életében? Akárhány nagy Szentnek, 
mint pl. Xaveri Szent Ferencnek alig állott több 
idő rendelkezésére a tulajdonképpeni apostoli 
tevékenységre, mint 10 esztendő. Mit tehetett volna 
Jézus Krisztus 10 év alatt l? 

Ezredévek sóhajtozva várták, hogy az egek har
matozzák már egyszer az Igazat. Végre a szűzi 
föld megtermette Azt a Szentlélek harmatára. 
Végre megérkezett. AZ' egész föld némán várja az 
Ige megszólalását (Hab. 2, 20). 

És íme: ő vár, és hallgat. Beszélj hát Uram és 

Ubmk 

ejtsd ki a szót, melyről később azt mondják: 
"Soha ember így nem beszélt, mint ez az ember" 
(Ján. 7, 46). Gondold meg Uram, mennyi kincs, 
mennyi fenséges energia megy így veszendőbe! 
Nem elrejtése·e ez a gyertyának, nem visszatartása-e 
ez a talentumoknak, amelyeket isteni parancs 
szerint gyümölcsöztetni kellene? Nem jogtalanság-e 
ez Isten és emberrel szemben? 

Urunk olykor-olykor bizonyára maga is érezte 
ezt. Magában is tapasztalt olyasfélét, aminő ről 
Jeremiás panaszkodik: "Mintha tűz gyúlt volna 
szívemben, csak úgy égett tőle a csontom" (Jer. 20, 9). 
Vágyott már egyenesen is hatni a lelkekre: ,,(Vér) 
keresztséggel kell megkereszteltetnem és mily nehe
zen váram, míg be nem teljesedik!" (Lk. 12, 50.) 

Ámde várt, várt, míg csak "el nem jött az ő 
órája. " 

Képzeljünk el egy kedves családi jelenetet, amely 
Názáretben bizonnyal napirenden volt. Jézus már 
26-27 éves. 

Ebéd után a szent Család a ház előtti kőpadon 
ülve, kissé üdül. 

Elbeszélgetnek a régi szép emlékekről, Egyiptom
ról, a legutóbbi jeruzsálemi ünnepről, amelyre József 
koránál fogva már nem mehetett fel, no meg a 
helyi eseményekről, valamely épületes szempontból. 

Jézus egyszer csak felkel, és így szól: "De elég 
volt már az üdülésből, sietnem kell, mert sürgős 
munka vár." Visszatér a műhelybe, s munkához 
lát. Szülei ott maradnak. Utána néznek és gondol
koznak. Hát ez az a munka, amelyért a földre 
jött ? Vagy ha nem ez, ám mikor kap már abba 
az igaziba ? Hiszen az idő eljár felette . . . 

De hallgatnak, nem szólnak. Sokkal szerényeb
bek és tapintatosabbak, mint rokonai, akik unszol
ták: "Mutasd meg magadat a világnak!" (Ján. 7,4). 

Sejtették, hogy ennek a rejtett életnek a meg
váltás terveiben igen fontos szerepe, valami fensé
ges és bölcs értelme van. 

Az az Istenember, aki azért jött a világra, hogy 
az igazságról tegyen tanúságot, rejtett életével is 
sok és igen fontos, s hozzá vigaszos igazságot hirdet. 

Tanítja, hogy az igazi nagysághoz és szentséghez 
nem szükséges, hogy közismert és szereplő egyéniség 
legyen az ember. Az Atya, aki "a rejte~ben lát" 
egészen másként ítél, mint az emberek. O az igazi 
nagyságot és tökéletességet éppen abban látja, ha 
az ember az ő kedvéért a körülmények szerint 
le is tud mondani az "érvényesülésről" és a szürke 
homályban tud dolgozni másokért és a saját lelké
ért. Jól mondotta valaki: "Nem a sasok végzik a 
hasznos munkát, hanem az ökrök." 

Isten előtt sokkal értékesebb gerendákat fűré· 
szelni, vagy a háziállatokat gondozni engedelmes
ségből, mint a katedrán ülni vagy könyveket írni 
ambícióból, személyes kedvtelésből. Ha szereplés 
volna az ember életcélja, akkor az emberiség leg
nagyobb részének élete céltalan és értelmetlen 
volna. Jól tudták ezt a szentek. Csupán szent 
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kényszerűségből szerepeltek s amint lehetett, vissza
vonultak és homályba, rejtettségbe temetkeztek. 

A rejtett élet nagyon alkalmas a lelki életben 
való fejlődésre. Jézus rejtett életének korszakáról 
jegyezte fel az Irás: Növekedék bölcseségben, és 
korban és kedvességben Istennél és embereknél" 
(Lk. 2, 52). A rejtett élet kitűnő az összeszedett
ségre, a szóbeli és elmélkedő imára. A rejtett élet 
és az imaélet belső rokonságban vannak egymással. 
A tiszta szándék iskolája is és így a bőséges érde
mek műterme. A rejtett élet kitűnő alkalmat nyujt 
az alázatosságra, az Isten akaratához a legkisebb 
részletekig . való alkalmazkodásra. Végül a rejtett 
élet igen alkalmas a tanulásra és őnképzésre. Isten 
Egyháza is mindezen előnyőkért utalja a szerzetes 
újoncokat a legszorosabb magányba, rejtettségbe. 

Aki szereti Krisztust és rokonszenvez szellemé
vel, az szereti a rejtett életet is, szeret ismeretlen
ségben, szürke, feledett életben rejtőzkődni. Aki 
szereti Krisztust, nem kapaszkodik felfelé, ahol 
szerepelni és tündökölni lehet, ahol sokan látják 
az embert, sokan beszélnek róla. Nem mondogatja: 

7. szám. 1936. 

"tehetségeim tágabb szerepkörre hívnak." Aki 
belemerül a názáreti élet tanulmányozásába, az 
megérti belőle, hogy Istennek mennyire nincsen 
szüksége a mi szereplésünkre. Nagyon szépen 
elkormányozza ő a világot nélkülünff., a mi "tehet
ségeink ", szereplésünk nélkül is. O mindentudó, 
lemosolyogja a mi tudományunkat, ő a minden
ható, nem szorul a mi működésünkre. De abban 
igenis jókedve telik, ha teremtményei az iránta 
való szeretetből s vágyból, hogy Krisztust utánoz
zák, keresik az alázatos helyzetet. Ha nagy tehet
ségeinket rezignációval égő áldozatul adjuk, ennek 
az áldozatnak füstje, mint kellemes, illat!ls tömjén
füst száll fel hozzá, mert emlékezteti Ot Fiának 
názáreti életére. 

Míg ellenben az a lelkület, amely szüntelen azt 
hánytorgatja: "Mire való ez a vesztegetés, tehet
ségeim, időm prédálása!" - voltaképpen Judás 
ajkáról van kölcsönözve. Egyszóval: Isten előtt 
nem időveszteség és tehetségpazarlás az iránta 
való szeretetből végzett legközönségesebb munka, 
me ly az emberiség legnagyobb hányadát foglalkoz
tatja. (Foly tat juk.) 

ÉLET - ÉS LÉLEKSTILUSOK. 

VII. A "csupa-szív" ember. 

Szerencsés életstílus - ha mértéket tartunk benne, 
de - betegessé válik, ha az értelem és akarat nem 
kontrollálja a folytonosan hullámzó érzelemvilágot. 

a) Szükséges-e az érzelem a lelkiéletben? 
Sokan tagadják ezt - és még többen próbálják 

elméletileg ezen tagadás alapján berendezni az életü
ket. 

A férfi-világ azt mondja, hogy elég "ész-akarat
kötelesség - embemek" lenni - és ezért száműzni 
akar minden érzelmet lelkivilágából. Azt természete
sen nem vallja be még magának sem, hogy sok
szor tekintélyféltésből vagy nevetséges emberi 
tekintetből kényszeríti magára az érzelemnélküliség 
rideg álarcát. Még szerencse, hogy csak álarcot 
tesz, mert az a jótékony álarc eltakar mindent: 
bút, örömet, mosolyt és pergő, forró könnyeket, 
ha megbukik az elmélet és - megszólal a szív. 
De amikor még takar ez a jótékony álarc, az 
érzelmet átutalja a templom padjaiban zokogó ezüstös
hajú anyókáknak és roskadozótérdű öregemberek
nek azzal a gonosz megjegyzéssel, hogy őhozzájuk 
illik, mert most élik második gyermekkorukat. 

A nő pedig fél attól, hogy hisztérikának bélyeg
zik - és ezért el akarja rejteni - ameddig bírja 
- még azokat az őszinte érzelmeket is, amik a 
szíve legmélyéből jönnek. Sőt a divat és közszel-

IRTA: DR. SZIVÓS DONÁT O. S. B. 

lem még ebbe a kérdésbe is beleszól. Ma divat, 
hogy a nő külsőben és belsőben férfias legyen, 
hogy bebizonyítsa, hogy független és egyenrangú 
mindenben a férfivel. Nem tűri, hogy róla, mint 
gyenge nemről beszéljenek. Ezért ő is álarcot tesz 
és játsza az "erős nő" szerepét. Arról persze nem 
tehet, hogy nem "rászabott" szerepet kell játszania 
- és egyszer csak mégis beigazolódik, hogy a 
teremtő Isten terveit, ki gazdag érzelemvilágot 
adott a nőnek, mégpedig épen azért, mert nő -
nem cáfolhat ja meg sem divathóbort, sem pedig 
ráerőszakolt korszellem. 

Mert az Isten, azzal, hogy szívet teremtett belénk, 
igenis akarta, hogy az érzelem szerephez jusson az 
életünkben és a lelki világunkban. . 

Ki merné tagadni, hogy magában az Ur Jézus
ban is voltak érzelmek - és ezt meg merte 
mutatni is? Sírt a jóbarát halálán i ölébe ültette 
és bársonyos kezével símogatta a gyermekeket i 
megszánta az egyetlen fiát temető anyát i sajnálta a 
vesztébe rohanó hazáját és népét i résztvett mások 
örömeiben (kánai menyegző); szent haragra gyulladt, 
látva az Isten házának megszentségtel.~nítését. Sőt 
parancsként mondatta apostolával : Orüljetek az 
örvendezőkkel és sírjatok a sírókkal! 

Az istenfiúság gondolata pedig azt mondja 
mindegyikünknek, hogy mi gyermekei vagyunk az 
Istennek, nem pedig "kivasaltképű lakájai", kinek 
kőtelessége, hogy elrejtse mindenhol és mindíg a 
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szívét. Tehát gyermekei vagyunk. A gyermeknek 
azonban van szíve, mégpedig érzelmekben gazdag 
szíve. A szívet igenis számításba vette az Isten a 
teremtésnél - és ezért adta így a legfőbb paran
csot: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szíved
bőll 

De, jó - zárjuk ki a szívet a számításunk ból I 
Ha kizárjuk, akkor a világtörténelemből is ki kell 
törölni azokat a fönséges jellemeket, hősies tette
ket, az anyai szeretet csodáit stb., melyeket nem 
a rideg, matematikus ész, nem is a bálványozott 
"Pflichtmensch", hanem az értelemmel, akarattal 
- de szívvel is megáldott teremtmény: az ember 
írt be a világtörténelembe. 

Sőt: Egy kis világ történelme a család élete is. 
Mi lesz, ha ebből ki akarjuk zárni a szívet?! 

A legkisebb világom, de számomra nagyobb, 
mint az egész universum : az én egyéni lelki vilá
gom. Ha megölöm magamban a "szívet", leszek, 
mint ennek a mai gépkorszaknak torzszülött je : a 
gépember. De emberi életcél-e ez? Elbírja-e ez 
az örökkévalóság gondolatát? 

Az . ember ne akarja kontárkodón korrigálni a 
teremtő Isten munkáját, ki szívet és azzal gazdag 
érzelemvilágot tervezett ~z emberbe. 

b) A jó értelemben vett "csupaszív" ember. 
A boldog lelkiélethez, de még a hétköznapi 

életünkhöz is szükséges az érző szív. De pusztán 
érzelmekre és hangulatokra nem lehet lelki és 
köznapi életet építeni. Kell az érzelem, de ez nem 
teszi feleslegessé a szabályozó kontrollt, melyet az 
értelem és az akarat szolgáltat. Ha ez a szabályozó 
kontroll jól működik, akkor kialakul bennünk a 
harmónikus, boldog "csupaszív" ember, az a típus, 
mely maga is boldog és boldoggá tudja tenni azo
kat, akiket az élet melléje sodort. 

Ennek a típusnak lelkiélete is nyugodtabb és 
kiegyensúlyozottabb, mint azoké, kik örömet a 
lelkiéletben nem találhatnak, mert számukra a 
a lelkiélet: örökös, kínzó taposómalom, ahol össze
szorított foggal, rabszolgamódra teljesítik a parancso
kat. Nem azért, mert ez nekik is örömet okoz, 
hanem mert a Nagyúr, az Isten örök kárhozattal 
fenyeget, ha nem jár ebben az egy emberéletig 
tartó taposómalomban. Aki az érzelmet (a hűséget, 
a szeretetet, az odaadást stb.) beleviszi a parancs
teljesítésbe, nem lesz lelki rabszolga és nem jár 
örökös taposómalomban, mert a parancsteljesítés 
öröme boldoggá teszi, sőt lendítő erővé lesz benne 
arra, hogy igazán nagy, tiszta szeretetből fakadó 
tetteket tudjon véghez vinni. Aki pedig kizárja az 
érzelmet az istenszolgálatból, az könnyen belefárad és 
belefásul az örömtelen parancsteljesítésbe ésfélő, hogy 
ennek a taposómalomnak a rabszolgája egyszer 
fellázad és abbahagyja ezt az örömtelen engedel
mességet. 

A csupaszív embernek a bűnbánata is más 
színezetű. Természetes, hogy ez is követhet el 
hibákat és bűnöket. De míg a pusztán észember 
egész észgimnasztikát végez, hogy - mint mond-
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ják - felindíthassa a bánatot, ez kicsorduló szív
velodaroskad az Úr J'ézus lábai elé és lelkében 
elsírja a minden idők legszebb, igazán érző szív
ből fakadt imáját: a Misereret, melyet talán nem 
tud elmondani úgy, ahogy Dávid megírta, de át
élni igen. És míg az érzelemnélküli ember könnyen 
aggályoskodik, hogy bűn törlő volt-e a bánata, ez 
boldog, mert az érzelemtől támogatott akaratból 
származó bűnbánat boldoggá teszi, megnyugtatja 
és megtanít ja élvezni az igazi lelki békét. 

Az ilyen számára az Isten nem belémkényszerí
tett és soha meg nem emésztett fogalom, hanem 
átélés, mert hitét az érzelem is támogatja és át
segíti a kétely meredekein. Az imádság nem 
végigunatkozott és végigszórakozott kényszerű idő
töltés, hanem szívszárnyalás. A szentáldozás nem 
kényszerű meghódolás az Isten döntő szava előtt, 
hanem a valóságos Istennel való egyesülés, melyet 
nemcsak hisz, hanem át is él. 

De nemcsak a szorosan vett lelkiéletben szeren
csés ez a lélektípus, hanem a mindennapi életben is. 

Az emberek szeretik, mert mindenkihez van egy 
jó szava. 

Épen, mivel szívet is adott neki az Isten, meg 
tudja érteni, söt szeretni is azokat, akikkel az 
élet mostohán bánt el: a szenvedőket, a szegénye
ket, a szerencsétleneket. Ebből a típus ból kerülnek 
ki az igazi szociális lelkek, akiknek nem uiságok
ban is reklámozott délutáni időtöltés és egyesületesdi 
játék a szociális kérdéssel való foglalkozás, hanem 
hivatás, melyre érző szíve űzi és amelyért tud 
áldozatokat is hozni és nemcsak reprezentálni. 

A betegszobába pedig ne menjen az, akinek 
nincs szíve, mert ahhoz, hogy a kétségbeesett, 
sokszor türelmetlen és bántóan önző betegnek 
valaki egy megnyugtató szót mondjon, egy szeretet
ből fakadó szolgálatot tegyen, ahhoz nem elég az 
ész, az akarat, ahhoz szív is kell, mely minden 
kellemetlenség ellenére együttérez a szenvedővel. 
A morc, rideg szívű ember nem tud napsugarat 
lopni a betegszobába. Ezért teher az ilyennek még 
a beteglátogatás is. Vagy nem innét magyarázható-e, 
hogya kórházak és betegszobák örökké vidám és 
vigasztalást hintő őrzőangyalai, nem a szívnélküli 
gépemberek kasztjából kerülnek ki? 

Az ujságok egyre gyakrabban írnak az· iskola 
ellen - különösen a diáktragédiákkal kapcsolat
ban. Vajjon nem azzal szolgáltatunk-e okot erre, 
hogy még mindíg igen sok "Pflichtmensch"-nevelőt 
engedünk az iskolába, ahik elsörangúan elvégezhe
tik tanítói munkájukat, de nevelni nem mernek, 
vagy nem tudnak, mert ahhoz nem elég a didak
tikai rutin és az összes pedadógiai szakmunkák 
ismerete, hanem ahhoz szív is kell: jóságos, meg
értő, a gyerekkel együttérző, segíteni akaró és 
tudó szív. Akinek pedig nincs szíve, ne lépje át 
az iskola küszöbét, mert azon a küszöbön belül 
szívet is kell osztogatni agyerekeknek. 

A csupaszív embernek könnyebb a helyzete az 
emberek között is: 

Mindenki szereti, mert nem rideg és morc, hanem 
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tapintatosan vidám és van érzéke ahhoz, hogy 
másnak apró örömöket okozzon. 

Nincs ellensége, mert, ha pillanatnyilag haragszik 
is, nem tud sokáig haragudni, mert megérti a hibá
zót és mindíg kész a megbocsátásra. 

Szeretik a társaságban, mert nem elrontója 
semmi jónak. Sőt jókedv-tündér, ki bámulatosan 
ért ahhoz, hogy jókedvet, kacagást varázsoljon az 
emberek közé, mikor annak ideje van. De tud 
bánkódni is, mert átéli ezt az elvet: Megosztott 
öröm, kettős öröm; megosztott bánat, fél bánat. 

c) A " csupaszív "-ember torzképe. 
Ez az a típus, amelyik visszaél a "csupaszív" 

jelzővel és Goethe-vel azt mondja: Gefühl ist alles, 
hogy az életben és a lelkivilágban mindent helyette
sít az érzelem. Ezeknek a lelkiség beteges érzelgős
ség, az életük Werther-i lemonádés szentimentaliz
mus. 

Hogy ezt a típust mindenki megveti, az termé
szetes. De talán még annak is ebben találjuk meg 
a végső okát, hogy az emberek még akkor is Ie 
akarják tagadni szívük egészséges érzelmeit, ami
kor nem szabadna, csak azért, mert attól félnek, 
hogy az emberek őket is érzelgőseknek, betegesen 
szentimentálisaknak tartják. Pedig óriási ür tátong 
a "csupaszív" ember és a lemonádés érzelgősség 
között. 

Mert ez a torztípus, melyet közönségesen hiszteri
kának neveznek, azt hiszem, nem lehet senkinek 
példaképe. 

Ezek élvezik az érzelgősséget. Nem is tudják 
és nem is akarják e nélkül elképzelni az életet. 
Sőt, ha nincsenek őszinte, szívbőljövő érzelmeik, 
melyeket természetellenesen föIfokozhatnának, 

7. szám. 1936. 

boldogtalanok - és mesterségesen idéznek fel 
érzelmeket és ebben kiélve magukat, becsapnak 
másokat és csalják önmagukat. Igen: csalják ön
magukat - és ez a veszélyük. Azt gondolják, 
hogy az a mesterségesen előidézett és mestersége
sen felfokozott érzelgősség az igazi vallásosság -
és meg vannak győződve, hogy ők a legszebb lelki
életet élik, de arról nem akarnak tudomást venni, 
hogy ha az élet komoly lelki nehézség elé állítja 
őket, akkor csütörtököt mond a mesterséges érzel
gősség, mert nem volt komoly lelki alapja. 

Ez a lélek típu s szeret szinészkedni. Szereti a 
nagy jeleneteket (a templomban, a gyóntatószék
ben, a családban). Szereti a pathetikusan érzelgős 
beszédmódot. Könnyzacskói parancsszóra működ
nek. Exaltáltságában tud akkorákat sóhajtozni, hogy 
egy kisebb szélmalmot el lehetne vele hajtatni. 
F ájdalmi kitöréseire, még egy színi kritikus is azt 
mondaná: Még színpadon is túlzott és groteszk 
lenne. 

De próbálná ezt az ember szemébe megmondani, 
azt hiszem csakhamar eljátszaná a sértett önérzet, 
félreértett jóság, irígyeit szentség, megbántott szere
tet "nagyjelenetét" - és "érzéketlen tuskóknak" 
titulálna bennünket, mint akik nem tudjuk meg
érteni az ő nagy lelki emócióit. 

Pedig az kellene, hogy a gyóntató vagy az ideg
orvos szeretettel, gyógyítva megmondaná neki, hogy 
a hisztéria nem Krisztus gondolata és ne kompro
mittálja lelkületével a józan "csupaszív" embereket. 

Az észtől és akarattól kormányozott érzelem az 
Isten drága ajándéka - a szív érzelmeivel való 
visszaélés: emberi mesterkedés. 

II szentek tisztelete. 

Mindenki természetesnek tartja, hogy megkülönböz
tető tisztelettel és nagyrabecsüléssel viselkedünk azokkal 
szemben, akik akár tudományban, akár hősiességben 
vagy más egyéb nemes tulajdonságban kitfinnek. Szomorú 
is lenne pl., ha a hazánkért sokat küzdöttekről és 
elesettekről megfeledkeznénk és ha emléküket nem 
őrizné kegyelettel a nemzet. Ez a polgári tisztelet, mely 
a társadalom minden kiváló tagját megilleti. 

Az emberiség azonban magasabb szempontból is 
alkotott és alkot ma is bizonyos egységet és társadal
mat. A cél határozza meg valamely társadalom egysé
gét. Az emberiség természetfeletti célra, örök életre 
van rendelve. Ez a cél szintén egységbe ffizi az egye
seket. Ebben a társadalomban is vannak értékek, melyek
nek birtokosai méltók megkülönböztetett tiszteletünkre. 
Az ó-szövetség választott népe kiváló tisztelettel adó
zott az ősatyáknak, akiknek a krisztusi kegyeleT'!) rend
jének előkészltésében oly fontos szerep jutott. Ok tar
tották ébren a Messiásban való hitet, ők vezették vissza 

Irta: GyenIs Ilndrds S_ J_ 

az egy-lsten-hithez a bálványozásba merült zsidókat 
Jézus, Sirák fia, könyvének két fejezetén át sorolja fel 
az ősatyák érdemeit, hogy az utókor mindíg tisztelettel 
gondoljon rájuk. 

Sőt lsten emberei már életükben is kiváló tisztelet
~en részesültek. Mikor Abdiás Illéssel találkozott, meg
Ismerve a prófétát, arcraborulva hódolt előtte (Kir. III. 
18, 7). Midőn Dániel megfejtette Nabukodonozor álmát 
a király felismerte a prófétában lsten emberét s arcr~ 
borult előtte és sok ajándékot adott neki s fejedelemmé 
tette őt (Dán. 2, 46-48). Hasonló tiszteletet tanúsított 
Elizeus iránt a szunámi asszony, mikor a próféta életre
keltette az anya egyetlen gyermekét (Kir. IV. 4, 37). 
Nem polgári állásuk vagy erényeik miatt részesültek a 
próféták ily nagy tiszteletben, hanem azért, mert lsten 
emberei voltak s ennélfogva kiváló helyet foglaltak 
abban a természetfeletti egységben és társadalomban. 

E természetfeletti rendhez tartoznak az ég angyalai 
is, akik lsten közvetlen közelében állanak s akiket 
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lsten többször mint hírvivőket, pártfogókat, látható alak
ban küldött az emberekhez. Csodálkozunk-e vajjon 
azon, hogy Lót, mikor meglátta a két feléje közeledő 
angyalt, felkelt, eléjük ment s a földig hajolt előttük? 
Vagy hogy Józs!le, mikor észrevette Jerikó mezején 
az angyalt, az Ur seregének fejed,elmét, arcraborul! s 
így tudakolta, hogy mit üzen az Ur? Az angyalok, mint 
lsten barátai, hírvivői kiváló tiszteletben részesülnek 
csakis Istenre való tekintetből. Mindezt józan gondol
kozásunk is helyesnek tartja, de maga lsten is buzdította 
Izrael népét, hogy tisztelje az angyalokat (Mózes II. 
23, 20). Sőt lsten embereinek megvetését is keményen 
büntette. Igy tett, midőn medvét küldött azokra a 
könnyelmű gyermekekre, akik Elizeust kigúnyolták. 

Hogyha tehát már a polgári társadalom is tiszteli 
kiváló tagjait, hogyha az ó-szövetségben nagy tiszte
letben részesítették az ősatyákat, a prófétákat és az 
angyalokat s ezt lsten maga buzdítással, ha kellett 
büntetéssel szentesítette, nem megfelelő-e, hogy az 
új-szövetségben az Egyház kimagasló alakjait, a szen
teket, megkUlönböztető tiszteletben részesítsUk? Hiszen 
nem Istent megillető tiszteletben részesítjük a szente
ket, azaz nem imádjuk őket. Igaz, hogy nem polgári 
és természetes erényeik és jótulajdonságaik miatt becsül
jUk őket, jóllehet ezekben is kitűntek, hanem egyedül 
ama természetfeletti javak és tulajdonságok miatt, melyek 
oly közel juttatták őket már e földön Istenhez és még 
inkább a másvilágon. Tehát kevesebbet mond e tisz
telet az Istennek kijáró tiszteletnél, de többet a pol
gárinál. Épen azért, mert Istenre való tekintetből tisz
teljUk a szenteket, a szentek tisztelete vallásos gya
korlat. 

Mit jelent ez a szó: szent? Először olyan személyt 
vagy tárgya t jelölünk vele, mely Istenhez tartozik, vagy 
szolgálatára van szentelve. Másodszor olyan személyt 
nevezUnk szentnek, aki az erények rendkivül nagyfokú 
birtokában van. Az apostolok az első keresztényeket 
szenteknek nevezték, mert a keresztség által Istennek 
vollak szentelve és a Szentlélek kegyelme betöltötte 
lelkUket. Az apostolok a szent szót az első értelemben 
használták. Mi a rendes nyelvhasználat szerint csak 
azokat nevezzUk szenteknek, akik az erényekben maga
sabb fokra jutottak és lsten megdicsőítette őket. Vagyis 
olyan katolikusokat tisztelünk meg a szent jelzővel, 
akik erényeinek hősiességét lsten az illetők halála után 
csodákkal is helyeselte és akiket az Egyház feje kano
nizált, azaz a szentek jegyzékébe felvett. (Max Huber, 
Die Nachahmung der Heiligen. Freiburg 1912. I. kötet 
6. k. 1.) 

A szentek ilyen tisztelete nem újabb keletű s ezt az 
első keresztény századok szokásával igazolhat juk. A 
kereszténység első korszakában kiváló tiszteletben 
részesítették az apostolokat, vértanúkat és hitvallókat. 
A második század végén írta Gaius nevű pap Eusebi!ls 
történetíró tanúskodása szerint (Hist. Ecel. 2, 25.): "En 
pedig az apostolok síremlékeit mutathatom neked. Mert 
akár a Vatikánra, akár az ostiai útra mész, ráakadsz 
azoknak siremlékére, akik ezt az egyházat alapították. " 
Vagyis szent Péter és Pál apostolok sírját tiszteletben 
tartották. A vértanúk tiszteletéről tanúskodik a szmirnai 
egyház egyik levele, melyben Polikárp püspök vértanú
haláláról írtak: "Krisztust lJIint lsten fiát imádjuk, a 
vértanúkat pedig mint az Ur tanítványait és követőit 
méltán tiszteljük királyuk és mesterük iránt tanúsított 
kiváló szeretetük miatt. Bárcsak mi is társai és tanít
ványai lehetnénk a vértanúknak !" 

A katakombákban nagy kegyelettel őrizték a vértanúk 
sírjait, gyakran felkeresték temetkezési heiyUket, hogy 
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imádságukba ajánlják magukat, közbenjárásukat kérjék 
és erőt merítsenek példájukból. Megható az a gond, 
mellyel összegyüjtötték a halálra kínzott vértanúk földi 
maradványait és ereklyéit. Ebben az időben legtöbbször 
a vértanúk sírján mutatták be a legszentebb áldozatot. 
A keresztényUldözések megszüntével a hívek külsőleg 
is jobban kifejezhették a vértan ú k és szentek iránti 
tiszteletUket, oltárokat, kápolnákat, templomokat emel
tek sírjuk fölé, sőt általános egyházi előírás szerint 
az oltárokba vértanúk ereklyéjét helyezték és teszik 
ma is. 

A katakombák sirfeliratainak tanulmányozása meg
világítja a vértanúk és szentek címének fejlődését is. 
Kezdetben csak egyszerű nevet olvasunk, mint pl. 
Péter, Pál, Vince, Ágnes, Felicítas. De már a második 
században úr és úrnő címet adtak azoknak, akiket 
szenteknek ismertek el. Olyan címet tehát, melyet 
Augustus és Tiberius császárok sem mertek felvenni. 
Perpetuát, ki a börtönben várta a vértanúságot, 203-ban, 
testvére e szavakkal Udvözölte: "Urnő húgom, már nagy 
méltóságban vagyi" A lateráni múzeum egyik sírfelira
tán olvassuk, hogyaszUlők Basilia úrnőnek ajánlják 
gyermeküket. A negyedik századtól kezdve mindgyak
rabban használták a sirfeliratokon is a szent jelzőt. 
Gyakori az ilyen felírás: A legszentebb Paulának; 
vagy Alexandriának, a szent hitvesnek, avagy a szent 
és tiszteletreméltó Laurentia asszonynak. A következő 
században általánossá vált az a korábbi szokás, hogy 
a vértanúk és szentek feje köré nimbust, ragyogó kört 
rajzoltak. 

A vértanúk és szentek tíszteletének szolgálatába állí
tották a költészetet és a díszítő művészetet is. Épen az 
első századokban lendUlt fel az egyházi himnusz-költé
szet. Ezek a himnuszok a szentek és vértanúk dicsőíté
sére készültek vagy születésnapjukra írták, ahogy halá
luk napját jelölték, vagy ereklyéik átvitele alkalmával 
zengették őket. Nolai szent Paulinusnak és Prudenti
usnak különösen szép himnuszaik vannak. A vértanúk 
sirját és oltárait megható gonddal diszítette a keresz
tény kegyelet. Az épitők, diszítők a természetből vett 
jelképekkel igyekeztek minél hívebben kifejezni hitüket 
és tUzes áhítatukat. Gyakran akadunk a sírokra vésett 
rózsa-jelképpel. A rózsa a vértanúság szimboluma volt. 
Szűzek sírján gyakori a liliom, mint az ártatlanság jel
képe. Az olajfa és pálmaág az örök béke és mennyei 
boldogság jelképe, a borostyán az ellenségen aratott 
győzelem szimbolumaként szerepelt. Szent Lucina teme
tőjében a sírokra festett virágkoszorúkra is akadtak. 
Az őskeresztények azokat a gyertyákat is virágokkal 
diszítették, melyeket a szentek és vértanúk tiszteletére 
sirjuk felett meggyujtottak. 

A szentek tisztelete nem újabb keletű, hanem ősrégi 
szokása a kereszténységnek, olyan régi, mint a keresz
ténység maga. Nemcsak a kegyelet, de a nemes termé
szet szava is serkentette öket e tisztelet tanúsítására. 
Ez a tisztelet nemcsak belső nagyrabecsUlésből állott, 
hanem tettekben is megnyilvánult, így pl. a hozzájuk 
intézett imádságokban, sírjuk és ereklyéik tiszteletében, 
ilnnepeik megülésében és főleg példájuk követésében. 
Ha tiszteljük a szenteket, az őskeresztények példáját 
követjük. Ha tisztelet jár azoknak, akik a földi hazáért 
áldozták életüket és valami jeles tettel kiérdemeJték 
csodálatunkat, akkor tisztelnünk kell azokat is, akik az 
örök hazáért ontották vérUket és életükkel oly közel 
jutottak Istenhez, mert a kegyelem országában olyan 
szerepük van nekik, mint volt és van az ősatyáknak, 
prófétáknak és az angyaloknak. 
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Al IDEGESEK LELKI GVOGVITÁSA ÉS IRÁNYITÁSA. II. 

Az idegeseknek, neuraszténiásoknak - amint 
előző kőzleményünkben már említettük - nem 
szabad visszavonulniok a gyakorlati vallásos élettől 
azért, mert fárasztja őket. Nekik nemcsak a testük 
beteg, hanem inkább a lelkük nem teljesen egész
séges. Ezért a természetfeletti kegyelemre nagyon 
is szükségük van. A természetfeletti kegyelem 
bizonyos mértékben befolyásolja a természetes lelki 
életet is és megnyugtatóan, gyógyítóan hat reá. 
Ezért már negyedrészében meggyógyultak azok a 
neuraszténiások, akik kegyelmi életet élnek. 

Ugyancsak azt is kifejtettiik, hogy a neurasz
léniásoknak alkalmas lelkivezetőre, főképp gyónta
tóra van szükségük. Az ő ítéleteik nem biztosak, 
itéletképzéseik nehezen mennek, utána kapkodva 
változtatják elhatározásaikat és ezért másnak kell 
helyettük e munkát végezni. Errevaló a lelkivezető 
és a gyóntató. Ha egyszer a gyóntató valamit ki
mondott, az ideggyengének nem szabad mérlegeI
getnie, hogy helyesen határozott-e a gyóntató, vagy 
nem, hanem minden aggályos gondolkodás nélkül 
követnie kell azt, mint ahogy a katonának vizsgál
gatás nélkül kell követnie a kapott parancsot. 

Az "én"-t elvekkel is támogassuk. 
A gyóntató és lelkivezető, amint már említettük, 

a neuraszténiásnál a saját beteges ítélőképességének 
pótlása is. Az idegbeteg azonban nem mehet a 
gyóntatóhoz mindennap, pedig neki nemcsak hogy 
naponta, hanem szinte óránkint szüksége lenne 
reá. Ép ezért a gyóntató maga még nem elég. Gon
doskodni kell valami olyanról, ami mindenkor 
rendelkezésére áll a neuraszténiásnak és a' nap 
minden órájában és minden helyén eligazít hat ja. 
Bizony ez nem lehet más, mint vala!1lÍ, ami magá
ban a betegben mindenkor ott van. Es ezek azok 
az elvek, feltétlen igazságok, amelyeket a neurasz
téniásnak teljes hódolattal és minden alkudozás és 
vizsgálgatás nélkül alkalmaznia és követnie kell. 
Ezeket az elveket az alábbiakban foglaljuk össze: 

1. Nem az Isten akarata, hogy kinlódjunk! Az 
Isten parancsai, a hozzá vezető út, a vallás tör
vényei megvannak az Egyház tanításában. Ha az 
idegbeteg nem ismeri ezeket fel, benne és körül
ményeiben van a hiba. Az Isten nem kíván tőle 
többet, mint amit meg tud tenni. Azért, ha a leg
jobb belátása szerint követi a vallás és a lelki élet 
útját, nyugodt lehet. Ha mégis aggályoskodik, 
Isten ellenére tesz. Nem szabad tehát okoskodnia, 
nem szabad kételkednie és vergődnie a neurasz
téniásnak, hanem kövesse lelkiismeretét és nyugod-
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jék meg benne. Ha esetleg tévedett is, az nem 
tudódik be számára bűnül. Hiszen ő beteg. 

2. Isten akaratát a lelkiatya adja tudtul. Amit 
az mond, parancs. Nem szabad mérlegelni, vizs
gálgatni, hanem meg kell tenni. 

3. A lelkiatya után a saját lelkiismeretünk a 
döntő. Ha rövid és legjobb belátás szerinti gondol
kodás után valamiről azt gondoljuk, hogy nem 
bün, nyugodtan megtehetjük. Ha valamiről nem 
tudjuk megállapítani, hogy bűn, vagy nem, akkor 
a következő módon kell eligazodnunk. Gondolja el 
az ideg beteg, hogy meg merne-e esküdni arra, hogy 
bűn az? Ha nem mer rá megesküdni, hogy bűn, 
akkor nyugodtan megteheti. Hangsúlyozzuk, hogy 
ennél az eskü vel való döntésnél nem azt kell 
kutatni, hogy nem bűn-e, hanem azt, hogy bűn-e? 

4. Ha valamely tettéről annak elkövetése után 
aggályoskodik, hogy bűn volt-e, vagy nem bűn. 
ismét az esküvel való eldöntéshez forduljunk. F ele
lősségének teljes tudatában meg merne-e reá 
esküdni, hogy biztosan bűn volt, amit tett? Ha ezt 
az esküt nem merné letenni, akkor teljesen nyu
godt lehet és az egész esetnek további taglalását 
hagyja abba. Értse meg, hogy neki nem szabad 
tovább feszegetnie, mint ahogyan annak az orvos
nak sem szabad újra és újra próbálgatnia az eltört 
lábat, amelyet egyszer már összeillesztett. Ha tovább 
próbálgatná, lehetetlenné tenné a gyógyulást. 

5. Ha valami kötelességét egyszer megtette az 
idegbeteg, nyugodjék meg. Nem szabad tovább fir
tatnia, hogy jól cselekedte-e azt, vagy nem. Ez 
különősen az imákra, gyónásokra, szentáldozásokra 
vonatkozik. Vannak neuraszténiások, akik öt Mi
atyánkot egy óra alatt sem tudnak elimádkozni. 
Minden Miatyánk után azt gondolják, hogy nem 
volt elég összeszedett, hogy kihagy tak egy-két szót, 
gyónásaik után úgy vélekednek, hogy nem volt 
elég a bánatuk, hogy nem mondták meg elég vilá
gosan a büneiket, az áldozások után aggályoskod
nak, hogy figyelmetlenek voltak, stb. Gondoljanak 
arra a királyra, akit egy dadogó ember üdvözöl. 
Ez a király csak azt nézi, hogy az a dadogó jó 
lélekkel üdvözölni akarja őt és nem azt vizsgál
gatja, hogy kihagyotl-e egy-két szótagot, sem azt, 
hogy szépen hangsúlyozott-e, hanem megelégszik 
azzal, hogy az illető tehetsége szerint üdvözölni 
iparkodott őt. 

Napirendetl 

A neuraszténiások egész élete kapkodó, bizony
talan, aggályoskodó. Ezt az életet mederbe n kell 
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lefolytatni, ezt a medret meg kell ásni számára. 
Ez a megás ott meder mindenkinek, de elsősorban 
az ideggyengék számára: a napirend. 

A neuraszténiások nyugodtságának és munka
képességének, valamint az ebből származó köte
lességteljesítés tudatának leghathatósabb támasza a 
pontos és körülményeik szerint megállapított napi
rend. Ez a napirend nem lehet teljesen ugyanaz, 
mint amelyet az egészségesek is kö~etnek. Könnyebb
nek és lehetségesnek kell lennie. Epezért a neurasz
téniás gyóntatója, vagy valamelyik ismerőse segít
ségéve I állítson össze a maga számára egy napi
rendet, amelybe pontosan beállítja minden teendő
jét. Juttasson ebben helyet az imának, a szórako
zásnak, a munkának, az alvásnak, sétának, stb. 
foglalkozása és állapotbeli helyzete szerint. 

Ennél a napirendnél azonban a neuraszténiásnak 
egyik főelve az legyen, hogy ami elmaradt, az el
maradt. Tehát amit valami okból nem végzett el, 
azt neki nem kell pótolnia. Másképen ugyanis a 
mulasztásnak tudata és a még pótolandó kötelezett
ségeknek érzete egész napra idegesítően hat reá. 
Ami ennél is rosszabb, túlterheli képességeit és 
túlfárasztja. Ha például a neuraszténiásnál a napi
rendjében az áll, hogy a szentmise alatt elvégez 
valami meghatározott imákat és közben elkésik a 
szentmiséről, úgyhogy annak ideje nem elég az 
imák elvégzésére, akkor ez az ima azon a napon 
egyszerüen elmarad. 

Szórakozás. 

A neuraszténiásnak, mint minden embernek, 
bizonyos pihenésre van szüksége. E pihenés a nor
mális embereknél az alvás és a szórakozás. Egyik 
régebbi közleményünkben szóltunk már arról, hogy 
a neuraszténiásnak alvásra van szüksége. Itt szó
rakozására említünk meg egyet-mást. 

A társadalmi életben szórakozásnak szokták 
venni a társaságot (beszélgetést), az olvasmányokat. 
újabban a rádióhallgatást. színhá~at. mozit, stb. 

A neuraszténiás ok számára a társaság lehet 
szórakozás, de lehet ép az ellenkezője is. Az érde
kes, szellemet lefoglaló beszélgetések a neuraszténiást 
ép kifáraszt ják és nem üdítik fel. Az olyan egyé
nekkel való társalgás, akik a neuraszténiások 
könnyen lobbanó sexualitására hatnak, szintén ki
merítőek, mert ezek közelében gondolatainak féke
zésével, vágyainak elnyomásával kell működtetnie 
energiáit. A neuraszténiás számára tehát az a tár
saság szórakoztató, amely megszokott ; új és élénk 
témákat nem vet fel, hogy úgy mondjuk, unalmas 
társaság. 

Olvasmányok tekintetében pedig különösen válo
gatós legyen az idegbeteg ember. A fantáziát túl
ságosan igénybevevő, nagyon érdekes olvasmányok, 
mint pl. a detektívregények, egyáltalában nem alkal
masak a neuraszténiások számára. Az ujság csak 
akkor alkalmas olvasmány neki, ha nem betűzi ki 
minden sorát elejétől végig. Egyetlen napilapban 
oly szédítően sokféle dolog van, hogy a neurasz
téniás szellemi erőit száz és száz irányban meg-
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feszíti. Ha a neuraszténiás olvasni akar, akkor 
igazán könnyed dolgokat és főképp olyanokat vegyen 
elő, amelyeket egészséges korában már olvasott. 
Rendkívül alkalmasak erre a célra az ifjúkori 
olvasmányoknak újra átolvasása. 

Különösen az olvasásra szánt időt jól válassza 
meg a neuraszténiás. Késő este, lefekvés előtt soha 
ne olvasson. Különösen pedig ágyban ne. Este a 
neuraszténiás fantáziája élénkebb és olvasmányai 
lendületet adnak ennek a fantáziának, úgyhogy 
nem tudja letenni a könyvet. Gyakori, hogy az 
egész könyvet kiolvassa és éjfélkor csukja be. 
Fantáziáját és érzelemvilágát úgy felcsigázta, hogy 
sokáig nem tud aztán elaludni, vagy ha elaludt, 
nem lesz pihenése mély és teljes. Aztán az alvási 
idöt is megrövidítette ilyen módon. Ezt a mulasz
tást és ezt a túlcsigázást napokig tartó pihenéssel 
sem tudja behozni. (Nemrégiben dolgom volt egy 
neuraszténiással, akit orvosai eltiltottak a komo
lyabb szellemi munkától és azt mondták neki, hogy 
szórakozzék. Az illető egyébként tudományos dol
gokkal foglalkozik hivatásánál fogva. Szórakozás
ból aztán regényeket kezdett elolvasni. Naponta 
kettőn, sőt hármon is keresztülrágta magát. Ennek 
a "szórakozásnak" az lett az eredménye, hogy két 
hét mulva a teljes szellemi összeroppanás előtt 
állott. Ugyancsak dolgom volt egy másik hasonló 
ideggyengével is. Komoly, szintén tudományos 
pályán él az illető. Ez szórakozás céljára elővette 
az egyik ifjúsági könyvtárból Verne regényeit és 
May Károly munkáit. Valamennyit elolvasta már 
gyerekkorában tízszer is. Most naponta egy-két 
órát olvasgatott belőlük és valóságos felüdülés volt 
számára.) 

A színház, a mozi épen nem szórakozás a neurasz
téniásoknak. Az első sexuális ingerrel hat reájuk, 
a második pedig látóidegeiknek szokatlan igénybe
vételével, az események (moziszerű) gyorsaságával, 
felcsigázza fantáziáját, túlságC!san igénybe veszi 
szellemi felfogó képességét. Epenúgy jár, mintha 
valakinek betegsége után sétát ajánl az orvos és 
aztán az illető félóráig lélekszakadtan loholva fut. 
Világos, hogy nem nagyon dfcsérné meg az orvos 
az ilyen "mozgást". (Foly tat juk.) 

AZ ÚT VÉGE. 

Tükörsímára heDl!erelt, gallyakkal, virággal díszí
tett úloD haladt Bécsből Párizsba Márla Antoinette 
főhercegDő, Mária Terézia királynő leánya. Esküvő
jét meDt megtartani a fraDcia tróDőrököuel, a ké
sőbbi XVI. Lajos királlyal. 

Amerre féDY és pompa közt átvoDult araDyozott 
hintóján, ujjongó, ámuló Déptőmeg szemlélte a fran
ciák jőveDdő, szépséges királYDéját .•• Nem egy 
sze ,mb en, szívben felvillaDt az irigység sárga féoye ••. 

Uj hazájában még kápráztatóbb fény, pompa, ra
gyogás vette körül és vitte, vitte előre ..• míg meg
torpant a diadalút. S a huszoDhároméves szépséges 
királyné eljutott útja végén ... a vérpadhoz. 
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EGY KIS KIHAl KIVÁLASZTOTT. 
(Folytatás. ) 

A szent keresztségben újjászületett, boldog Ta-jun, 
vagy új nevén Mária Terézia, rövidesen búcsút vett a 
Szent Mihály kórháztól. Atyja, az orvosok tanácsára, a 
Pekingtől körülbelül negyven kilométerre fekvő Wen
tsüanba küldte Katalin kiséretében. Azt remélték, hogy 
a hegyek közt fekvő, hőforrásairól ismert falucska leve
gője teljesen helyrehozza a lányka egészségét. 

E vidéken még nem jártak misszionáriusok, az irgal
mas nővérek is három évvel később telepedtek le, s 
igy, amíg Ta-jun beteg tüdejét élesztette a pompás 
hegyi levegő, lelke erősen nélkülözte a hittel tele termé
szetfeletti légkört. Katalinon kívül öntevékenységére 
volt utalva, hogya lelkében kigyúlt igaz hit lángját 
megőrizze és élessze. Magával hozott művészi feszülete, 
rózsafűzére, szentképei voltak segédeszközei ebben, 
melyekhez erősen ragaszkodott is. 

Az orvosok előírása szerint sokat kellett nyugágyon 
pihennie. E miatt nyugtalanság szállta meg. Imái elvég
zésében akadálynak látta ezt az előírást. Katalinhoz 
fordult megoldásért: 

- Az orvos megparancsolta, hogy feküdjem. De imái
mat is el akarom végezni. Illik az, hogy fekve beszéljek 
a jó Istennel? 

Katalin a gyakorlati kérdésekhez jobban értett, mint 
a Szentháromság titkához. Megtalálta a helyes meg-
oldást e kérdésre: . 

- Te beteg vagy, az orvosnak engedelmeskedned 
kell. Számodra az orvos kívánsága jelenti lsten akara
tát. Tehát, ha feküdnöd kell, úgy is imádkozhatsz. 

Ez megnyugtatta a lánykát s ezentúl fekve végezte el 
nagy áhitattal, nagy pontossággal imáit 

Előírt sétáit is ép oly lelkiismeretesen tartotta be. 
Katalin kíséretében bejárta Wen-tsüan egész környékét. 

E séták közben 
tudta meg, hogy 
a közelben ke
resztény csalá
dok is laknak. 
Örömmel hatá
rozta el, hogy 
felkeresi őket. 
Eddig a katolikus 
hitéletet csak a 
nővérek köréből 
ismerte.Ott min
den hófehér, lé
gies és tiszta 
volt, s most na
gyon érdekelte a 
szegényes kuny
hók keresztény
sége. 

Az egyik kuny
hó ajtaja előtt 
megállt. Nyitva 
volt, így benéz
hetetta kunyhó 
belsejébe. A fa
lon kereszt füg
gött, alatta pedig 

Ta.JUII kereezteJése alLa. az isteni Fölsé-

get ábrázoló kép rikító piros-kék színekben. Milyen 
más volt ez, mint a keresztelése emlékére kapott szent
kép! - A kunyhó közepén szalma feküdt. A nyilt 
tűzhelyen köleskását készítettek és sűrű gomolyokban 
áradt ki az ajtón a füst. A házigazda igazi kínai udvarias
sággal mentegetődzött, hogy szobáj uk milyen szegényes 
de azért nagy szívességgel hívta be a gyermeket. Ta~ 
jun kétszer is megkísérelte, hogy teljesitse a szegény 
ember meghívását, de a kitóduló füst és a kiáradó 
kellemetlen szag mindannyiszor meghátráHatták. Gyenge 
tüdeje nem bírt megbirkózni e fojtó, köhögésre ingerlő 
akadályokkaI. Katalin karjára támaszkodva tért vissza 
szállására, miközben folyton a kapott benyomások fog
lalkoztatták. 

- Ezek a szegény emberek is keresztények, épen 
úgy, mint én ... Ugyanabban a keresztségben része-
sültek, mint én ... csak szegények ... 

Legközelebbi sétáin gazdag ajándékkal lepte meg 
szegél)y hittestvéreit. 

- Es a misszi~náriusok - mondla elgondolkozva, -
hányszor laknak Ily rozoga kunyhóban, mikor a lelkek 
megmentésén fáradoznak. Mily önfeláldozók! 

Wen-tsüanban új betegség támadta meg a gyermek 
gyenge erőit, mely hamarosan tönkretette a gyógyulás 
eredményeit. Erős honvágy fogta el. Gondolatai szün
telen otthonában és a nővérek Szent Mihály kórházá
ban jártak. Erősen nélkülözte lelke a templomot, a 
szentmisét, s főleg azért érezte száműzetésnek a wen
tsüani életet, mert nem vehette magához az Üdvözítőt. 

E hatalmas erővel dolgozó vágyak gyötrő hatását 
nem tudta ellensúlyozni Wen-tsilan balzsamos levegője. 
Bár egy szóval sem panaszkodott a lelkileg nagyon 
szenvedő gyermek, de könnyeit nem mindíg sikerült 
elrejtenie. E lelki kínok egészségét is erősen meg
visették és így atyja visszahozta ismét Pekingbe a 
nővérek kórházába. 

A nagy kegyelem. 
A kedves környezet nemcsak lelkét töltötte el öröm

mel, hanem Ta-jun egészségére is jó hatással volt. S 
az egész nyarat pompásan töltötte el nagynénje társa
ságában. Ezen idő alatt találkozott Sanghai ból vissza
tért atyjával is. Ta-jun nagy hálával köszönte meg 
atyjának, hogy megengedte keresztelkedni. S most 
újból egy kéréssel ostromolta: 

- Engedd meg, édesatyám, hogy két kis testvérem
mel is megismertessem a katolikus hitet. 
. - Neked megengedtem, hogy keresztény légy -
hangzott a visszautasító válasz - de testvéreid nél 
hagyj fel a térítéssel. Ha húsz évesek lesznek, választ
hatnak. Addig adj nekik jó példát. 

A lányka szomorú szívvel ugyan, de teljes meghaj
lással fogadta atyja rendelkezését. 

- Nagyon szeretem édesapámat - mondta - s 
teljesítem kivánságát. Hallgatni fogok tehát. De külön
ben is, a jó lsten úgyis hamarosan hazavisz, s ha az 
égbe jutok, először azt kérem a jó Istentől és a Szűz
anyától, hogy szeretteim is katolikusok legyenek. 

Ta-jun élete csendes, szinte eseménytelen volt külső
leg, de lelke igyekvéssel tele egyre fejlődött, érett a 
menny számára. Tetszeni akart Istennek és ez a vágy 
erős akarata segítségével egyre mélyebb lelkiségre 
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segítette. Egyszer bepillantást engedett lelke zárt kert
jébe, I,elkének vágyódásába, terveibe: 

- En családalapításra nem vagyok elég egészséges 
- mondta a betegápoló nővérnek - de, ha irgalmas 
nővér lehetnék, hasznosa n tölthetném el a földi életet. 
Segédkezhetnék a tanításban és betegápolásban ... 

A nővér gyermekes ötletnek vette a lányka tervez
getését. De Ta-jun bebizonyította, hogy komolyan 
beszélt. Abban az időben érkezett Pekingbe Sanghai
ból Reisenthal anya, az irgalmas nővérek általános 
főnöknője. A leányka engedélyt kért, hogy felkereshesse. 

Lábujjhegyen lépett a szobába és amennyire csak 
bírt, kiegyenesedett, hogy minél magasabbnak látsszék 
s így kérése biztosabb meghallgatást nyerjen. A sok 
betegség úgy elgyengítette, hogya 12 éves lányka alig 
látszott tiz évesnek. 

- Ha 15 éves leszel, beszélhetünk a dologról -
biztatta kedves jóakarattal a főnöknő a visszautasított 
gyermeket. 

Ta-junt elszomoritotta, hogy ismét fiatal kora az 
akadály, épen, mint a keresztségnél is. Mintha bizony a 
földön ráérnénk mindíg csak várni és várni I ... De 
nagyakaratereje nem engedte elcsüggedni. A kereszt
ség.:; is sikerült, ennek a tervének is sikerülnie kell I 

Uj utakat keresett terve megvalósitására ... 
Ebben az időben vitték haza Ta-junt a családjához. 

Végleges gyógyulásában reménykedtek. Otthon valósá
gos kápolnává alakította szobáját, hol nagy áhitattal 
emelte lelkét Istenhez, S a kegyelem egyre jobban 
vonta a teljes önátadásra, egyre erősebben élesztette 
benne a hivatás vágyát. 

- Irgalmas nővér akarok lenni - határozta el, és 
íróasztalához ülve, levelet irt a főnöknőnek: 

Peking, 1929. jún, 13, 
Nagyon tisztelendő Főnöknő Anyám! 

Szeretnék kolostorba vonulni. Irgalmas nővér akarok 
lenni. Remélem, hogy felvesznek? Ha teljes/ti kIván
ságomat, kötelezem magam, hogy 12 éves korom
tól kezdve előkészülök rá, hogy 3 év mulva kis 
nővér lehessek és a többi nővéreknek segíthessek 
betegápoló munkájukban. Ha tel ks/ti kivánságomat, 
kimondhatatltmul hálás leszek Onnek. 

Wang Mária Terézia. 

A főnöknő höz intézett levéllel adta beleegyezését a 
lányka az isteni kegyelem hívó szavára. Nagy szerény
sége itt is megnyilatkozott: a "betegek szolgálóinak" 
ahogy a nővéreket l!.evezte, csak alázatos segítőtársa 
akart lenni. De az Udvözitő csak hallani akarta kis 
kiválasztott jának igenlő válaszát, beteljesitését már nem 
kívánta. Ta-jun kimondott igenjében már benne volt 
egy élet teljes, tökéletes átadása, komoly akarata 
annak tökéletes megvalósitására, azért pár nappal 15 
éves kora előtt a zárda kapui helyett az "Igéret föld
jének" kapuit nyitotta meg előtte ... 

Sanghaiban. 
A pekingi kemény tél elől családja elvitte Ta-junt a 

délre fekvő Sanghaiba, hol atyja is az év nagyobb 
részét töltötte. Két napi utazás után érkeztek meg 
Sanghaiba. Innét lelkiatyjához intézett három levele 
számol be élményeiről: 

Sanghai, 1929. nov. 2. 
Kedves Páter/ 

Mióta csütörtökön apályaudvaron elváltunk, csoda
szép utat tettem meg. Szombaton szerencsésen meg
érkeztünk Sanghaiba. Következő reggel vasárnapra 
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kérem a Szűzanyát, gyógyítson meg mihamarább, 
hogy minél e.!őbb visszamehessek Pekingbe és viszont
láthassam Ont. 
Viszontlátásra, Páter. 
Kérem a jó Istent, hogy tartsa meg Önt jó egész
ségben. Mária Terézia. 
A misszionárius postafordultával felelt. Megnyugtatta 

a gyermeket, hogy okosabban nem is cselekedhetett. 
Egyben megígérte neki, hogy képsorozatot küld a Szent 
Mihály-kórházban töltött kedves napok emlékére. 

Mikor megtudta, hogy lelkiatyja beteg, újból levéllel 
kereste fel: 

Pátert 
Nagyon sajnálom, hogy meghült. Milyen kár, hogy 
nem vagyok Pekingben és így nem látogathatom 
meg és nem beszélgethetünk. Nem marad más hátra, 
minthogy kérem a boldogságos Szűz Máriát és a jó 
Istent, hogy hamarosan gyógyítsák meg. - Az én 
egészségem jó, nyugodt lehet erről. És nyugtassa 
meg őket, hogy minden óhajukat teljesítem. Szüleim 
üdvözletüket küldik. 
Viszontlátásra, Páter t 

M. T. Wang Ta-jun. 
Közben megérkeztek a felvételek, amelyeket újabb 

levélben köszönt meg. Ez az utolsó Mária Teréziától 
reánk maradt levél: 

Páter t 
Most kaptam meg a küldött képeket. Sok örömet 
hoztak nekem. A képeken látom a nővéreket, a pá
tereket, a helyeket és a környéket, ahol éltem. Egészen 
izgatott lellem, amikor megnéztem azokat. Nagyon 
köszönöm. Páter. - Kitűnően érzem mggam. Le
gyen egészen nyugodt. Sokat gondolok Onre. 
Viszontlátásra és hallásra. Mária Terézia. 
Hiányzik valami e levelekből. Sanghai csábos, keleti 

pompájának benyomásai, a család és ismerősök becéző 
szeretetének hatása. Mintha nem is léteznének már e 
dolgok a lányka számára. Mily csodálatos gyermeki 
lélek, hogy így felül tud emelkedni az érzéki be
nyomásokon I (Foly tat juk.) 
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UtUDk 

5<érdezfek? 

Ezeket kérdezték t616nk: 

Három év előtt fogadalmat tettem 
az akkor még 14 éves unokámmal 
együtt, hogy ha az lsten egy nagy
jelentőségü dologban megsegít ben
nünket, a nagybőjti időben szerdán 
és szombaton nem fogjuk igénybe 
venni az Egyház enyhítését,' hanem 
szigorúan megtartjuk e napokon a 
bőjtöt. 

Azóta én már elmultam 60 éves 
és így nekem már nem kell betarta
nom a nagybőj/öt. Unokám meg még 
nincsen 21 éves, tehát neki sem kell 
megtartania a nagybőjtöt. Azt kér
dezem most már, hogy ilyen körül
mények között érvényes-e az említett 
fogadalm unk ? 

A következiket lelelj6k: 
A fogadalmakat szorosan és pon

tosan aszerint kell magyaráznunk, 
ahogyan a fogadalom letevése tör
tént. Attól függ a dolog, hogy ön 
miként tette a fogadalmát? Tehette 
ugyanis úgy, hogy hálábó! ~ nagy'
bőjt szerdáira és szombatja/ra SZI
gorú bőjtöt fogadott. De tehette úgy 
is, hogy csak annyit fogadott meg, 
hogy nagy bőjti időben szerdán és 
szombaton nem veszi igénybe az 
Egyház felmentését, amely szerint 
délben és este szabad húst enni. 

Leírjuk, hogy mindkét esetben 
hogyan áll a fogadalom; és utána 
az előadottak kapcsán iparkodni 
fogunk eldönteni, hogy miként tette 
le azt? 

Ha úgy tette a fogadalmát, hogy 
ezután a nagybőjtben szerdán és 
szombaton szigorúan fog bőjtölni, 
akkor a fogadalom úgy önnek, mint 
unokájának kötelességük, tekintet 
nélkül arra, hogy hány évesek. Az 
igaz, hogy az Egyház bőjti törvé
nye csak a 21 évesnél idősebbeket 
és a 60 évesnél fiatalabbakat köte
lezi, de ebben az esetben nem a 
bőjt törvénye a kötelezj!ttség forrása, 
hanem a fogadalom. On pedig azt 
fogadta, hogy nagybőjti időben, 
tehát hamvazószerdától húsvétig 
minden szerdán és szombaton bőj
tölni fog. 

Selelünk. 

Abban az esetben, ha a fogada
lom úgy szólott csupán, hogy az 
Egyházfelmentését nemfogja igénybe
venni a jelzett napokon, már más
képpen áll a dolog. Ebben az eset
ben a fogadalom tárgya a fel men
tés ről, tehát egy kedvezményről való 
lemondás. Ha már most valaki el
mult 60 éves, vagy pedig nincs még 
21 éves, akkor számára nincs ked
vezmény, mert hiszen hiányzik az a 
szigorú törvény, amelyet enyhiteni 
kell. Ilyen esetben az ön számára 
csak 60 éves koráig volt kötelező 
a fogadalom és megszűnt már az 
ereje, unokája számára pedig még 
nincs itt a fogadalom teljesitésének 
ideje, hanem 21-ik életéve után fog 
bekövetkezni. Tehát unokája szá
mára 21-ik éve után lesz csak köte
lező a szerdai és szombati bőjt és 
az tartani fog 60 éves koráig. 

Ha most már az eset előadása 
alapján azt kellene eldöntenünk, 
hogy miként történt a fogadalom
tétel: úgy-e, hogyanagybőjt min
den szerdájára és szombat jára köte
lezték magukat, vagy pedig úgy, 
hogy csak a felmentésről való le
mondásra kötelezték magukat, in
kább az első esetet tartjuk való
színűnek. Emberileg számítva, ami
kor a fogadalmat tették, valami ér
tékes önmegtagadásra akarták magu
kat kötelezni. Aki pedig ilyent tesz, 
az nem fogja mércsikélni az egyházi 
bőjti törvény időtartama szerint foga
dalmának idejét, hllnem biztosan 
nagylelkűen teszi. Ugy, hQgy adni 
akar valamit az Istennek. Ugy tehát, 
hogy szerdán és szombaton szigo
rúan akar bőjtölni. Bajos volna el
képzelni, hogy például unokája úgy 
tette volna a fogadalmát, hogy majd 
csak hét esztendő elmultával kezdi 
meg annak teljesítését. Véleményünk 
szerint tehát mindkettőjüknek bőj
tölniök kell a nagy bőjt szerdáin és 
szombatjain. 

Más dolog az, hogy e fogadalmat 
nehezen tudják betaitani. Elismerjük, 
hogy 60 év után egyesek nek nehéz 
lehet a szigorú bőjt. De az is tény, 
hogy 60 év után is vannak még 
nagyon sokan, akik életerejük teljes 
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birtokában vannak és minden kelle
metlenség nélkül be tudják tartani 
a bőjtöt. Az is tény, hogy a 21 
évesnél fiatalabbaknak táplálékra 
van szükségük és bizony, néha káros 
volna számukra a szigorú bőjt. De 
azt sem lehet tagadni, hogy a 21 
évesnél fiatalabbak között is számo
san vannak olyanok, akik minden 
kár nélkül bőjtölni tudnak. Az Egy
ház törvénye ép azért köti a bőjtöt 
a 21-ik életévhez, és a 60· ikhoz, 
hogyelkerülje a személyes lehető
ségek mérlegelését és lelkiismeret
furdalásokat. Tehát az Egyház bőjti 
törvénye csak ezen életévek között 
kötelez és azontúl, vagy azon innen 
senkit sem kötelez, még akkor sem, 
ha könnyen betarthatná a bőjtöt. 

A fogadalom nál azonban másképp 
áll a dolog. Itt egy küIölJ egyéni 
kötelezettségről van szó. Es ez a 
kötelezettség fennáll, ha betartása 
nem esik súlyos nehézségek alá. Meg
szűnik, ha csak súlyos károk után 
lehetséges. Ha pedig ilyen súlyos 
károk esete nem forog fenn, de mégis 
jelentékeny nehézségeket okoz, akkor 
dispenzációt lehet kérni ezen foga
dalom alól, vagy pedig azt lehet 
kérni, hogy a bőjtöt más jócseleke
detre változtathassa át. 

A felhozott esetben, ha nincsenek 
súlyos nehézségei a bőjt betartásá
ból, csak tartsa be. A fogadalom 
szent és könnyelműen nem kezel
hető dolog. Ha nem tudja betartani, 
akkor megvan a módja arra, hogy 
fogadaImát másra változtassa át. 
Forduljon gyóntatóatyjához, de ne 
térjen könnyelműen napirendre azon 
a címen, hogy kicsiny nehézségei 
vannak. 

Az lsten nem követeli senkitől, 
hogy fogadalmat tegyen, de ha egy
szer valaki ilyent tett, akkor komo
Iyan állja is a helyét. Állja még 
akkor is, ha néminemű kellemetlen
ségekkel kellene miatta megbirkóz
nia. Mert ha minden kellemetlen
ség és áldozat nélkül tehetünk meg 
valamit, annak az értéke nem túlsá
gosan nagy. Istennel szemben pedig 
legyünk áldozatos lelkek. 

Csapó, 
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Dlecfjanikus és 
Hecfjanikus. 

A Nyugat régi székesegyháza i nemcsak sok értékeset, 
de nagyon sok gondolkodásindítót is rejtenek magukban. 
Vegyük csak az ősi órákat. 

A német és frank sok évszázados dómok ritkájából 
hiányzik az "asztronómikus óra". Egyik-másik akkora és 
olyan fölépítésü, akár egy mellékoltár. Szerkezetük a kompli
káltság netovábbja. 

A legnevezetesebb közülök a straszburgi Münster- Uhr. 
Első szerkezete 1354-ben lett kész. Perceket, órákat, napo
kat, esztendőket mutatott. A tetején egy érckakas állott, 
amelyik minden órában leereszteHe fejét, kitátotta csőrét, 
annyit kukorékolt, ahány óra volt és két szárnyát meg
rázta. Ennek szerkezete azonban két évszázad alatt elkopott 
és 1547-ben három német órásmester újjal cserélte ki. Ismét 
járt két évszázadig és újra megállott. 

A XIX. század első évtizedében kezdett hozzá újra
építéséhez Schwilgne János mester, aki majdnem 40 eszten
deig dolgozott a mechanizmus újraépítésén és 1842-ben lelt 
vele készen. Ifjú házas volt, amikor megkapta a munkát 
és 60 éves nagyapává őszült az utolsó reszelősímításkor. 
Segéde i közül heten haltak el mellőle. 

Erről az óráról mondják, hogy a világ legbonyolul
tabb mechanizmusa. Másodperceket, perceket, órákat, napo
kat, heleket, hónapokat, éveket, évszázadokat mutat. Még 
a szökőévek is be vannak állítva. Föltünteti a hold járását 
és változását, a csillagok állását, jelzi a csillagászok által 
ismert pályájú és visszatérő üstökösök megjelenését, a sza
bályszerűen visszatérő napfogyatkozásokat. A nevesebb 
szentek pontosan névnapjukon jelennek meg fűlkéikben. Az 
egyházi évnek megfelelő szoborcsoportok - Jézus születése, 
körülmetélése, kínszenvedése, föltámadása stb. - a kellő 
időben kerülnek elő. A húsvét beállítására évről-évre egy 
kis mechanizmust kell csak megigazítani és a változó ünne
pek húsvéttól függő dátumain pontosan előtűnik az akkor 
ünnepelt esemény. 

Az óra csillagászati részének beállítása úgy van ki
számítva, hogy 25,000 évig mutatja a több száz év mulva 
visszatérő üstökösöket és ez a kereke 25,000 év alatt for
dulna meg egyetlen egyszer, - ha addig a mechanizmus 
többi része ki nem kopnék. 

Egy másik nagyon híres óra még a Münster-i Dóm 
órája. A XV. századból való, de most 1930-ban készítettek 
számára új szerkezetet. Ez nem mutat olyan sok mindent -
az időn kívül csak a hónapokat, éveket és csak néhány mozgó 
figurája van - de egyike ma a világ egyik legpontosabb 
órájának. Egy év leforgása alatt csak 19'3 másodpercet -
tehát nem is egész egyharmad percet - siet. Sok fejtörést 
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Utwak 

Huszár Elemér, Katolikus hittan. Budapest, 
1936. 64. oldal. Ara: P 1'-. 

Régóta nélkülözött könyv ez már. Az intel
ligencia számára röviden és a föiskolás nívó
ján összefoglalja egyházunk dogmatikus tanítá
sát. A német irodalomban nemrégen jelent meg 
két Laiendogmatik: ezeket határozottan felül
múlja Huszár könyve. A németek túlrészlete
zök, vizenyősek, az intelligens ember pedig 
szabatos, rövid és világos meghatározásokat és 
eligazításokat keres. Huszár nem vesz el a 
részletkérdések fejtegetésében és olyan értel
mezésében. amelyik túlmagyarázza a dolgokat, 
mint a németek teszik. 

A könyvet a magyar vallásos irodalomban 
nyereségnek tekintjük és intelligenciánk szá
mára, főleg férfiaknak nagyon ajánljuk. Baj 
ugyanis nálunk, hogyaközépiskolával meg
szűnt a hitoktatás és a katolikus mozgalmak
ban résztvevő, sőt vallásos életben is prakti
záló férfiak dogmatikai műveltsége bizony 
csekély. Ezt a hiányt nagyszerűen pótolja 
Huszár könyve. 

Dr. Tóth Kálmán: Bibliai. életképek a 
Szentföldön. Esztergom, 1936. Ara: P 6'-. 

A szerzőnek minden könyve hamar el szo
kolt fogyni és a közönség igen szereti őket. 
Meg is érdemlik e könyvek, mert dr. Tóth 

A ritág egyik legpoDlo .. bb óráJa: a mü_leri Dóm óra. 
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Kálmán a vallásos témát rendesen nagyon érde
kes, élvezetes és könnyen olvasható irodalmi 
alakba foglalja bele. 

Legújabb könyve szentföldi utazásai alap
ján készült és néhány olyan érdekes néprajzi 
kérdést dolgozott föl benne, amelyek a bibliá
ban is elöfordulnak és az ottani események 
értelmezéséhez sokban hozzájárulnak. Ir pl. az 
olajfáról, a fügefáról, a pálmafáról, a szamár-' 
ról, a tevéröl, a pásztoréletröl, a kutyavilágról, 
a földmívelésröl, a házassági szokásokról, a 
halászatról. Érdekesen feldolgozott adatait 
összekapcsolja a szentírási eseményekkel és 
pompásan illusztráló képekkel. 

Krisztus szent titkai. Szalézi Művek kiadása, 
Rákospalota. Ára 50 fillér. 

Münch O. S. B. német liturgikus író alapján 
a Szentírásból, fökép pedig az Egyház liturgikus 
könyveiböl több lelki szempontból értékes 
gondolatot közöl egymás után. E gondolatokhoz 
nem fűz megjegyzéseket és engedi, hogy azok 
a liturgiából merített öserejükböl maguk hassa
nak. 

Rosch: Unsere Liebe Frau im Festkranz 
des Kirchenjahres. Wiesbaden, Grünewald
Verlag. 

Tizenkét Mária-prédikáció, az összes nagyobb 
Mária ünnepekre, így a májusi ájtatosságra és 
a Mindfgsegítö Szűz Máriához. A prédikációk 
rövidek, jól vannak felosztva, tartalmasak is, 
de kevesebb bennük a szónoki lendület, mint 
amennyit mi a magyar szónokoktól várunk. 

A vUág legboayodalmasabb szerkezetü órája: 
• otr.szbllrgt Dóm óra •. 

7. szám. 1936. 

okozott már a mechanikusoknak, hogy miként tehetnék tel
jesen pontossá, - de lehetetlennek mondják a kijavítását. 

A dolog ugyanis a következőkép áll. Egy évben 
31,536.000 másodperc van. Ha egy évben az óra 19'3-
tehát nem egészen 20 - másodpercet siet, akkor úgy kellene 
beállítani, hogy egy másodpercnyi mozdulatának egymillió
ötszázötvenheted részévellassabban forduljon. Ennek m(>dja 
pedig az inga súlyának lejjebberesztésével történnék. Ugy, 
hogy az inga, amely most pont 3 cm ingást végez egy 
másodperc alatt, e három centiméternek egymillióötszázötven
heted részével tegyen meg kisebb utat. A centimétert be 
lehet ugyan osztani millió részre is - elméletben, de ezt 
mechanikus eszközökkel a gyakorlatban véghezvinni kép
telenség. Bele kell tehát nyugodnunk, hogy a világ leg
pontosabb mechanikai órája sem pontos. 

A régi órák nak és sok régi tárgynak ma nagy a 
becse. De a becsülete is. Tíz új és szemre mutatós modern 
tárgya t lehet ma venn,i azért az árért, amit készséggel ki
fizetnek egy régiért. Es nem a "régiséget" fizetik meg a 
nagyobb árral, hanem a nemes anyagot, a gondos kidolgo
zást, az ízlést és azt a lelket, amelyet a régi iparos és 
müvész beledolgozott a munkájába. Azt, amit a mai ipari 
termékekben, a tömegtermelés produktumaiban nem talál 
meg az ember. 

Ám ez a tény a lelkiélet terén is megvan. Mi, egy 
expressz sebességgel haladó kornak gyermekei hozzá vagyunk 
szokva, hogy amint néhány hónap alatt palotát építenek a 
számunkra, melyben a kényelem minden raffinériája ren
delkezésre áll, percek alatt alakíts uk ki lelkünk istenadta 
anyagából a szentet is. Könnyen elveszítjük kedvünket, ha 
egy-kettőre nem sikerül leszokni a bünt és kitermelni az 
erények virágoskert jét. Elhagyjuk lelkünk televényének ás á
sát és nehezen bírjuk kivárni, hogy a jócselekedetek virága 
tökéletes szépségében virítson rajta. Hol vagyunk mi attól 
a straszburgi órásmüvésztól, aki egy teljes emberéletet szen
telt egyetlen óra elkészítésére és huszonhat szor reszelt ki 
egyetlen fogaskereket, amíg végre a huszonhatodik a mili
méter századrészéig pontos volt. Bennünket leszoktatott a 
modern élet egyről-másról, ami a régiek ben megvolt és ami 
föltétlenül szükséges a lelkiélet müvészetéhez: a nagy türe
lemről. 

A világ legpontosabban járó órája pedig egy térdre
kényszerítő igazságot döbbent elénk. Azt, hogy a legponto
sabb emberi munka sem pontos. Képtelenek vagyunk arra, 
hogy másodpercnyi pontosságra beállítsunk egy órát. 

Ellenben az órák prototiponja: a nagy természet az 
utolsó milliárdrésznyi másodpercig pontosan jár, pedig sok 
évezred előtt, a teremtés egyik első napján indította el 
Alkotója és azóta sem igazított rajta semmit. 

Aki azt a münsteri híres órát látja és gondolkodik, 
nem az emberi mechanizmust dícséri, hanem azt imádja, aki 
a legtökéletesebb mechanizmust: a világmindenséget meg
alkotta. (cg.) 
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A LELKIGYAKORLATO S IRODALOM 

amely az utóbbi években megjelent. ma már 
minden igényt és szükségletet ki tud elégíteni. 

A tudományos elméletet 
megtalálja: Dr. CZIJ.pik Gyula, A LELI9GYA
KORLATOK ELMELETE c. könyvében. Ara 3 P. 

Gyermeklellúgyakorlatokra 
Dr. Czapik Gyula: GYERMEKLELKIGYAKOR
LATOK c. m!lnkája elméletet és két teljes ciklus 
előadást ad. Ara 4 P. 

Ifjúsági lelkigyakorlatokhoz 
teljesen kész és és}!hezszóló beszédeket sZ91g41-
tat P. Tomka: HAROM NAP A MANREZA
BAN c. munkája. 

FelDŐltek lelkigyakorlatához 
egészen újst;erű beszédeket ad CsáTossy Elemér 
S. J. EGYUTT A MESTERREL c. Jézus Szíve 
lelkigyakorlatos könyve. Ára 3 .P. Ugyancsak a 
híres szerzönek A NAGY KlRALY NYOMDO
KAIN c. kötete pedig Jézus nyilyános életét 
dolgozza fel lelkigyakorlatok céljára. Ara a vaskos 
munkának 6'50 P. 

Lelkiolvasmányul 
készült a lelkigyakorlatok. napjaira dr. Schmiedt 
Béla: LELKET AZ ELETBEI c. munkája. 
a,mely nagyszerű gondolatokat. példákat tartalmaz. 
Ara 3'40 P. 

FF , , 

ELSOALDOIASI 
, 

KEPEK 

A 

tekintetében még néhány év elött is hátrányos 
helyzetben voltunk. Külföldröl kellett behozni 
a szükséglete t és érette magyar pénzt küldeni, 
melynek minden fillérjével szegényebb lett ez 
a szegény Haza. Legelöször 

KORDA KIADÁSÁBAN 
jelentek meg magyar gyártmányú és magyar 
lestöművész által tervezett elsőáldozás i képek. 
melyek azonban nem érték még el a külföl
diek színpompáját és finomságát. Azóta költsé. 
get nem kímélve új és új mintákat készítve 
odajutottunk. hogya K o r d a által készített 
magyar gyártmányú elsőáldozási képek nemcsak 

GYÖNYÖROEK ~S OLCSÓK 
hanem teljesen elértük a külföldiek színvonalát. 
Ép ezért ne rendelje meg addig elsőáldozási 
képszükséilletét. amíg a K o r d á t ó I nem kért 
árjegyzéket. De jegyezze meg. hogy egyedül az 
árak ból és azok o!csóságából ne ítéljen. mert a 
K o r d a elsőáldozási képeinek finom kiálli
tását és művészi színpompáját látni is kell I 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK: 
Trikál: Az. új nemzedék lelkisége. P 2.
Magasi M. Franciska: Tűkörképek szent 

Angéla életéből . . . . . . . P 1.50 
Huszár Elemér: Katolikus híttan a művelt 

közönség számára. . . P 1.-
Brentano-Kertész: A mi Urunk Jézus Krisz

tus kínszenvedése Emmerich Anna Katalin 
látomásai szerint . . . . P 3.60 

Lintnerné: A Szűzanya kis pásztora. (Szent 
Bosco János élete születésétöl a szeminári· 
umba valq lépéséig.) Ifjúsági könyv. P 2.

Dr. Tordai Anyos: Rózsáskert. (Szavalókönyv 
a katolikus vallásos költészet java termékei
ből.) Ára. . . . . . . . . . P 4.80 

Dr. Máthé Ferenc: Kat. egyházi vonatkozás ú 
világi törvények és jogszabályok gyűjte
ménye. Ara. . . . . P 5.

Parsch-Klinda: Liturgikus szentbeszédek. 
ll. kötet . . . . . . . . . . P 2.50 

Várkonyi Fidél dr. S. O. Cist.: A kegyelem 
fényözönében . .. . P -.12 

Várkonyi Fidél dr. S. O. Cist.: Munkára 
fell P -.12 

Dr. Tóth Kálmán művei: 
Szent Péter, az első pápa. Ára P 5.
Mária-űnnepek fényözönében. (Szent-

beszédek minden Mária-ünnepre.) 
Ára .. . .... P 5.-

Az. Evangéliumok látszólagos ellen
mondásai •. (Biblikus.apologétikus ta-I 
nulmány.) Ara. .. . P 4.20 

Bíbliai életképek a Szentföldön. (Nép
szerű bibliai régiségtan.) . . P 6.-

ÚJ NÉMET KÖNYVEK: 
Scheller: Vom Opfer Christi. Mysterien der 

hl. Messe. (A szentmise liturgikus magya.rá
zata, összekötve a miszticizmussal.) Ara 
p 2.10 helyett . . . . . . . . P 1.61 

Dr. P. Bernhard Ernst Krahl S. O. Cist.: Wo 
die Gottes.mutter lebte. (31 májusi beszéd. 
Rövidek.) Ara . . . . P 2.25 

Kliman: Jesus von Nazareth in Kunde und 
Urkunde. (Jézus személyéről. és életéről 
a modern szempontokból.) Ara P 6.75 
helyeit. ....... P 5.07 

Metzger Konrad dr.: Katolische Seelsorgen. 
(A m~dern pasztorizációról érdekes gondola
tok.) Ara. . . . . . . P 6.20 

P. Lucas: Díe dreimal wunderbare Multer. 
(A lor~Itói litánia első részének magyará. 
zata.) Ara P 6.75 .. helyett . . . . P 5.20 

Franke Hermann: Osterlicher Frül;aling. (Az 
Egyház húsvét utáni várakozása.] Ara P 2.03 
helyett. . . .. P 1.56 

Dörner Karl: Vom Sakrament der Lebes-
weíhe. (Bérmálási pr~dikációk különösen a 
férfiifjúság részére.) Ara . . . . P 2.10 

Graber: Jesus Cb,~8tus gestern, heute und 
in Ewigkeit. (Ot tartalmas és teljesen .ki
dolgozott újszerű Krisztus prédikáció.) Ara 
p 3.- helyett . . P 2.25 
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portóval 28 cseh korona. 

Előfizetési ára félévre l P 80 fill. Egyes szám ára 40 fUi • 

.Il: út_ amelyet Jézus a kereszthalál földetrázó pillanata után megtett, 
vajjon hová vezetett? A földön három napig nem járt. Teste mirha és aloe 
ágyban, sirjában pihent. Vajjon Atyjához sietett? Hogy beszámoljo.n nagy 
tette befejezéséről? Hogy odaüljön vissza a dicsőség trónusára az Ur jobb
jára? Talán az angyalok imádó hódolatát fogadta, akik új éneket zengtek 
égi rubintnál is fenségesebben csillogó szent sebeiről? 
.Il: út_ amelyet a kereszten függő testet elhagyó Jézus legelőször megtett, 
az irgalmas szeretet útja volt. Azokhoz a jó és epekedő lelkekhez vezetett, 
akik e földön az Atyában hittek, az Eljővendőben reméltek és az Irgalom 
Szivét szerellék, aki a töredező nádszálat sem töri össze, annál inkább sze
reti azokat, akik parancsainak ösvényén jártak. Azokhoz, akik megadóan 
várták évszázadokon keresztül a nagy pillanatot, amely az igazság követelé
sének kifizeti a végtden váltságot és megnyitja számukra a boldogság kapu
ját. Urunk első útja oda, a szabadulásra váró igazak lelkéhez vezetell. És 
mekkora örömujjongás fogadta! Ha a lelkek érzeimét földi hangra lehetne 
á tszereln i, elnyomta volna a mennydörgést, amelyik a kereszthalál pillana
tában megrázta az egész földet. 

./1.: Utunk folyóirat azoknak a lelkeknek jár, akik az örök 
üdvösséget sóvárogják. Azoknak, akik Jézus irgal
mas Szivében bízva remélik a kegyelem erejét, amely 

feltöri gyengeségük sírkövét és lelküket a feltámadás lendületével az Ég felé viszi. Tanításai, 
biztatásai, vigasztalásai úgy hatnak olvasóira, mint az igazak várakozó lelkére hatolt a hús
véti "jó hír": Jézus vére megolvasztotta a boldogság bezárt ajtaját, mint a tűzláng a viasz
pecsétet, az út az Égbe nyitva áll! 
A szeretet nemcsak nem önző, hanem ellenkezően bőkezű. Ezen a címen kérjük olvasóinkat, 
akik szeretik ezt a biztató hangol, amely Az Utunk hasábjairól szól hozzájuk, hogy részesít
sék örömükben ismerőseiket is. Mulassák meg nekik lapunkat és loborozzák őket előfizetőink 
gárdájába! 

II 

"EGYETLEN KONYV SINCS 
sem a hazai, sem a külföldi irodalomban, amely ennyire ízig-vérig modern köntösben, ily érdek
lődést keltő szempontok feldolgozásával és az olvasó figyeimét ennyire lekötő beállításban győzné 
meg az embert a Mária-tisztelet páratlan nevelő erkölcsi értékéről." 

Ezeket a ritka szavakat írta dr. Tóth Tihamér 

"K I VAGYO Kl" GERELY JOLÁN: 

című, most megjelent, MÁRTON LAJOS, a kiváló katolikus festőművész képeivel készített könyvéről. 

A MODERN LEÁNY életének feltárásában az élet eleven lüktetése érzik. Mesteri 
fogással hajlítj a át a lelket a lelkiség katolikus életfel
fogásához_ A 288 oldalas mű ára: 3-20 P. 



n. évfolyam, 8. szám. Utunk 1936. április 15. 

TUDOM, KINEK HISZEK! 

Uram! Térdrehullva adok hálát néked, hogy 
olyan teljes egészként áll előttem életed. Hogy nem 

a nagypéntek fényétvesztett napjának sötétsége volt 
életed utolsó színe. Hogy nem a sírodat lezáró kő 
dübörgése volt életed utolsó kísérőhangja. Hogy 

nem a lepecsételt kriptádat őrző római katonák 
voltak az utolsó földi társaságod. 

Uram! Hálát adok néked, hogy nem a nagy

pénteki kereszted és sírod volt földi életed végső 

helye. Ha így lett volna, akkor is hinnék neked. 

Hinnék szavaidnak, bár akik füleikkel hallgatták, 
hamarosan elfelejtették azokat. Hinnék csodáidnak, 

bár akik látták öket, megbámulták, de a következte
téseket nem vonták le belőlük. Hinnék halálodnak, 

bár egyedül csak a római százados látta meg annak 
szégyenteljes borzalmaiban az Istent. De megvallom, 

l 

IRt!: DR. CZÉKUS GÉZA. 

Uram, nehéz, fölötte nehéz lenne ez a bennedvaló 
hit, ha a nagypéntek lett volna életed utolsó napja ... 

• 
Az apostolok és tanítványok a sírbatétel után 

szétszéledtek. Beteljesült az Irás: megverték a pász
tort, szétfutott a nyáj. 

A zsidó papok túlsokra becsülték Jézus híveinek 
hűségét. Attól féltek, hogy majd ellopják Mesterük 
holttestét és nyomán föltámadását hirdetik és előlről 
kezdődik a zsinagóga gondja. Egyedül csak ők vol
tak, akiknek eszébe jutott Krisztus nagy ígérete: ha 
lerontják is teste templomát, harmadnapra fölépíti 
ő azt! 

Balga félelem volt ez a zsidó papok föltevése. 
Az apostolok azt hitték, hogy mindennek vége! 
Amint az emmausi tanítvónyok elpanaszolták (Ap. 
Csel. l, 19-21.), Jézust nagyra tartották, de látták, 
hogy mégis halálra tudták adni őt ellenségei. Pedig 
azt remélték, hogy majd megváltja Izraelt. Igy aztán 



Utunk 

a keresztfa, szilánkokra verte szét reménységüket. 
Letörten húzódtak meg itt-ott és dehogy merészeltek 
ők új vállalkozásra ! 

Hogy Péter letört, azt értjük. A nagy események 
forgatagában, amelyek csütörtök estétől péntek nap
sÍ:álltáig történtek, volt egy óra, amelyik az ő becsü
letes életének önszemében szomorú ellensúlya lett. 
A megkötözött Jézust nemcsak elhagyta, hanem meg
tagadta. Pedig hol volt még akkor a halálítélet ?! 
Még a megbilincselt vádlott mellé sem mert oda
állani. Letörte reményét a kereszt, főkép azért, mert 
ujját sem mozdította meg elhárítására. SŐt! Hamis 
esküvel tagadott, nehogy talán őt is odaóllítsák a 
Szanhedrin elé. Irtózott önmagától. 

Hogy János letört, azt is megérti ük. Ö közvetlen 
közelből látta a véget. Látta, mint ragadjá k meg a 
testet és szegezik föl azt, aki máskor könnyedén el
tűnt, midőn királlyá akarták tenni. Hallotta, mint 
panaszkodik elhagyatottságról az, aki egykor lsten 
látásával dicsekedett. Látta, hogy miként epekedik 
egyetlen korty után szomjazva az, aki egyetlen aka
ratával teli asztalt, terített a pusztában ezreknek. 
Szemlélte, miként hanyatlik le élettelenül a fő, ame
lyik büszkén hirdette, hogy néki adatott minden 
hatalom égen és földön. Ö két fülével hallotta Jézus 
utolsó szavát, hogy "beteljesedett!", de úgy értette, 
hogy "bevégeztetett!" 

Ennek a két embernek letört lelkét még a húsvét 
reggelének első híre sem tudta fölegyenesíteni. Ami
kor a jószívű asszonyok angyalszónak engedelmes
kedve hírül vitték nékik, hogy Jézus sírja üres és jelenés 
hirdette, hogy a Mester él, dehogy gondoltak még a 
föltámadásra. Futva-futottak a sírhoz, hogy két sze
mükkel lássák ürességét. Arcuk nem a reményt csil
logta keresztül, hogy hát mégiscsak újra él az Ur, 
hanem a szomorúság ült ki vonásaikra, - mint a 
pápai képtár fönti képe olyan élethűen ábrázolja -
amelyik az újabb bonyodalomtól rettegett, hogy még 
a teste sincs meg már Mesterüknek és talán ezért 
őket hívják felelősségre azok, akiknek hatalmuk volt 
keresztreszegeztetni Jézust. 

Dermedten állottak meg a sírbolt ajtajában. Néz
ték-nézték a holttest lepleit ; nézték-nézték a helyet, 
ahová fektették a testet. Csak arra döbbentek reá, 
hogy nincs ott már az Úr és dehogy gondoltak ők 
még a föltámadásra! Maga János evangélista írta 
meg meztelen őszinteséggel, hogy akkor "még nem 
értették meg az írást, hogy föl kellett néki támadnia 
halottaiból" (Ján. 20, 9). 

Aztán hazamentek. Csak annyit láttak, hogy üres 
a sír és igaz, amít az asszonyok mondottak. De Jézust 
magát nem látták (Luk. 24, 24). 

Arcuk most sem volt örömtől teljes. !:ppoly szo
morú és döbbenetes volt a szemük, mint amikor előbb 
rohanva, kifulladtan tették meg ugyanezt az utat. 

Megdőlt talán a hitük Krisztusban? 
Nem! 
Ök látták a csodákat, melyeket csak az tehetett, 

akiben lsten ereje van. Ök tudták, hogy Jézus az élő 
lsten Fiának vallotta magát előttük és még Kaifás 

2 

8. szám. 1936. 

főpap előtt is. 'Ök tudták, hogy az Úr maga adta 
magát a halálra, hiszen oly világosan előkészítette 
őket erre, amikor legutóbb följött velük Jeruzsálembe. 
De azt gondolták, hogy ez a csúfos halál volt Meste
rük utolsó földi tette és most már nincs más hátra, 
mint várni, várni, amíg újra eljő megítélni a világot. 
Hiszen Jézus oly sokszor beszélt nékik erről. Hogy 
majd eljő a nap, melyen elmúlik az ég és föld és 
föltűnik az Emberfiának jele. Amikor majd remegni 
fognak a gonoszak és hitetlenek és kérve-kérik a 
hegyeket, hogy omoljanak reájuk és temessék be 
irgalmasan szégyenüket. Amikor majd nagy dicsőség
ben megjelenik Mesterük és apostolai társaságában 
ítélkezni fog. Hiszen még bírái előtt is ezt hirdette. 
Amikor a főpap kérdésére emelt fővel vallotta magát 
Istenfiának, bár tudta, hogy ez halálos ítéletét jelenti, 
hozzátette: "és látni fogjátok az Emberfiát a hatal
mas lsten jobbján ülni, és eljönni az ég felhőiben!" 
(Márk 14, 62.) Krisztusba vetett hitük nem dőlt hát 
meg, de e hit szerinti életet egy várakozásnak kép
zelték el, amelyik Krisztus végső el[övetelétől re
ményli, hogy megmutassa: a kereszthalállal nincs 
még vége hatalmának. 

!:s ilyennek kellene lenni 
h i t e m n e k i s, h a n a g y p é n t e k 
nyeivel bevégződött volna 
f ö I d i é I e t e. 

• 
Ámde nem így történt. 

az én 
esemé

Jézus 

Nagypéntekre Húsvét következett. A halált le
győzte az Elet! A kereszt gyászos fáját besugározta 
a Jézus sírjából kivilágító isteni bizonyíték fénye! 

Nincs már szükség arra, hogy várakozásban 
sóvárogják végig Jézus hívei az életet; hogy' az 
utolsó nap diadalmasan ítélkező Krisztusa nyomja reá 
hatalma pecsétjét tanítása igazságára! 

Föltámadott az Úr! Itt élt tovább, itt tanított és 
rendelkezett 40 teljes napon keresztül és beigazolta, 
hogy Ö a halálnak is Ura, tehát I s t e n e! 

!:s milyen mássá alakította át ez az esemény az 
apostolokat! Milyen merésszé és bátorrá keményed
tek! Milyen mozgalmasság váltotta föl passzivitásukat! 
Nem annyira a jövő várandó bizonyítékait ígérgették 
Jézus hite bizonyítékaiul, mint inkább a történtek 
tényeivel argumentáltak, nem hallgatva el a szégyen
teljes kereszthalált, mert az maga is csak kiemeli 
Jézus isteni erejét, amelynek egymagában is meg
dönthetetlen érve, hogy "az lsten föltámasztotta őt 
halottaiból és ennek mi tanúi vagyunk!" (Ap. Csel. 
3, 15.) 

• 
Uram! Köszönöm tenéked, hogy a nagypéntekre 

húsvétot adtál. Köszönöm, hogy ezáltal k ö n n y ű v é 
t e s z e d a b e n n e d val ó h i t e t. Mert ez az 
oka, hogy tudom, kinek hiszek. Néked, 

föltámadott Jézusom! 
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ll: apostol s:oroDgásai és vigasza. 

Ha az apostol világos szemmel néz, akkor a lelkek 
óriási szükségleteivel együtt segédeszközeinek nevet
séges aránylalanságát is meg kell állapítania. A lelkek 
pusztulnak. S ő igénytelen erejével ugyan mit tehet, 
hogy megmentse a lelkeket és pedig valamennyit? Mit 
tehet egy apostol akarata a rosszakaratban elsáncolt 
emberi szabadság ellen? Nem pattan-e vissza tehetet
lenül róluk minden apostoli közeledése, mint ahogy 
a betonfalról visszapattan az ólomgolyó? .. 

Aki nem vakmerő vagy nem vak, érzi a szorongást, 
hogya nagy hivatással szemben milyen kicsiny. Mikor 
az .,égi hangok" közlik Jeanne d'Arc-cal élete pro
grammját, a megrendült leány így válaszol: .. Én sze
gény leány vagyok. Nem tudom megülni a lovat, sem 
háborút viselni nem tudok." 

Isten prófétai tisztre hívja Jeremiást. S a válasz
toltnak első szava Isten felé kiáltja tehetetlenségét: 
.. Ó, Uram, ki vagyok én, hiszen beszélni sem tudok, mert 
gyerek vagyok." S kell, hogy Jehova kezét nyujtsa és 
segítségéről biztosítsa őt. - lzaiás próféta is hasonló
kép tesz ... Jaj nekem, mert elveszett ember vagyok. 
Csak fertőzött ajkú ember vagyok!" - És Jehovának 
tüzes zsarátnokkal kell ajkát megtisztítania. 

.. Mózes, Mózest' - kiált az Úr az égő csipke
bokorból ... Menj, Fáraóhoz küldelek, hogy kivezesd 
Izrael fiait Egyiptom földjéről." - És Mózes megijed: 
.. Ki vagyok én, hogy Fáraóhoz menjek és ezt a nagy 
munkát teljesitsem?" S Jehovának ismételten meg kell 
őt nyugtatnia. Nem figyelemre méltó-e, hogy az első 
két csodát, melyet Isten Mózessel müvel, sokkal inkább 
azzal a céllal cselekszi, hogy Mózesben felkeltse a 
bizalmat önmaga iránt, s nem a nép bizaimát Mózes 
iránt? Hiszen a kél csodának: a kígyóvá váló botnak 
és a leprássá és ismét egészségessé váló kéznek csak 
Mózes volt a tanúja. 

" 
Nem annyira az apostoli munka elején, mint később 

vetődik fel a lélek előtt a nagy örvény képe, mely a 
lelkek szükségletei és apostoli buzgóságunk között 
fennáll. Munkánk kezdetén gyönyörűséges ábrándokat 
szőlliink! 

Az ifjú határtalan ambíciót érzett magában. Isten 
ügyében nagy hódításokra vágyott. Lélekben már látta 
a nagy hallgatóságot, mely mohón issza lsten igéjét. 
Olyan lelkeket látott, melyek megcsömörlöttek az üres 
szavaktól és keresik a megváltó igazságokat. Még nem 
volt tizenhat éves. Az ~vangélium szavai, mint villámok 
világítottak és sugároztak lelkében. ..Látott" és azt 
mondta magának: .. a többiek is látni fognak általam!" 
.. Krisztus az igazság! Mindenütt ezt hirdetem. És hisz
nek szavaimnak!" 

Ha valami Pilátus-alak unottan ásított: .. Mi az 
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igazság?" - lesajnálva ment el mell ette. - .. Ez csak 
elszigetelt kiáltás lehet, s egy oly ember mondja. ki 
önmagának akar hazudnU" 

Gyorsan átsiklott Barabbáson is, kit Jézus elé he
lyeztek vagy csak új lendületet merített belőle. "Sze
gény tömeg! Lázítók zsákmánya! Nos, majd a tömeghez 
megyek! Ha a szerencsétlenek nem is hallgatnak rám, 
mint tömeg, majd síkerül külön-külön . .. " 

ts eljött az óra. A tömeggel való első érintkezés 
órája . 

De mily erős hit, minden próbát kiálló buzgalom 
és remény kell oda! 

Mit csinálsz majd, ezek közt a felkorbácsolt ideg
zetű emberek között, kiket a sürgős munka vagy 
élvezethajhászás ragad magával? Te az evangélium egy
egy sorát tartod kezedben. De hogyan bírod a konkur
renciát azzal a mozireklámmal, mely magán kívüli lel
kesedésre ragadja a tömeget és űzi az idegeket feszítő 
látvány megtekintésére és a moziterembe gyömöszöli a 
megrontásra szánt tömeget? 

És az a munkás, ki az imént súrolta kabátodat? 
Tudod-e, hogy lapja arra buzdít ja, hogy "irtsa ki a 
vallás maszlagját" és zárja be azt a "boltot", melyben 
a .. paradicsomot árusító kereskedők lopják meg a 
szegény népet". És ezt az ujságot milliók olvassák. Ez 
persze ugyancsak rosszul készít elő arra, hogy az ember 
az örökélet igéit hallgassa meg. 

S azt hiszed, hogy az a bubilrizurás hölgyike, aki 
falja azt a .. felvilágosult" barátnőjétől kölcsönkapott 
regényt, e sorokból tanulja meg hogy Isten VI. és IX. 
parancsát megtartsa? Már pedig az őrizettek nagy 
számában hány a romlott? Szegény teremtések! Men
jünk csak végig egy este a kissé sötétebb tereken vagy 
utcákon és láthatjuk őket! 

• 
Igen, igen, de azért vannak jók is! 
Jól van. De nézd csak meg jól azokat a jókat. 
Hagyjuk most az igazán hűeket, a haláltusában 

szenvedő tJdvözítőnek ezen vigasztaló angyalait. De a 
többiek? ... Azok például, akik alszanak, vagy ebben 
a percben tán éppen egy árulás árába n állapodnak 
meg. Vagy, ha nem is mennek odáig, nézd azokat, kik 
az evangélium igazságai közt .. bölcsen" válogatnak, kik 
az evangéliumi boldogságot felhigít ják és a keresztet 
csak úgy szeretik, ha az művészi bronzmunka vagy ha 
luxustű alakjában láthatják, és oly könnyen meg
elégszenek kis, kényelmes kereszténységgel, melyben 
nincs jászol és nincs kereszt. 

Ó, ha az embernek megvolna az az adománya, hogy 
végtelen távlatokat tudna megnyitni azok előtt az em· 
berek előtt, akik megszokták szűk látókörben élni. 

,.Istenek vagytok!" E szavak súlyát érzi az ember 
ránehezedni mindazok vállára, kik nem is sejtik ezt 
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a nagy igazságot, vagy legalább is nem sejtik eléggé. 
S azt mondhatná az ember, hogy az apostoli lélek egy
maga hordozza a tömeget. (j megértette, hogy minden 
megkereszteltnek szól a kötelesség, hogy az "istoni 
természet részesévé·' legyen. S mit kell látnia? Azt, 
hogy az ember részese . .. igen, de minek? Mily vér
tanúságot szenved e miatt. Jól tudja, hogy Istennek 
kell lenni "mindennek mindenben'· s mégis azt látja, 
hogy lsten csak nagyon kevésben valami, a legtöbb 
emberben pedig semmi! . 

Lacordaire, a híres és példáséletű francia dömés
szónok egyszer azt mondta Montalambertnek: "Mily 
tehetetlen is az ember felebarátja érdekével szemben! 
Összes nyomorúságaink közül ez a legnagyobb!" Arra 
vagyunk kárhoztatva, hogy néznünk kell az emberek 
áradatát, amint elrohan mellettünk az élvezet, a haszon
talan dolgok, a semmi után, a pokol felé ... .. 

Valóban, mi is egy szó e forgatagba dobva? Sok az! 
Egy arab közmondás azt tartja: "Nem lehetsz 

csillag az égen? Hát légy lámpa a házban!" Egy újabb 
példa is mutatja, hogy erős férfikezek híján, lsten 
kegyelmével, még gyarló izmok is elegendők arra, hogy 
a világítótorony lámpáját forgassák és óceánokat vi
lágítsanak meg! . 

Belle-Isle-ben, aKardonis világítótoronyban tör
tént 1911 április IB-án. Matelot, a torony őre, a lámpa 
tisztítása közben hirtelen rosszul lett. Agyba kellett 
feküdnie. Két kilométerre széltében-hosszában nincs 
emberi lakás. Az asszony egyedül állt négy kiskorú 
gyermekkel. Odasietett férje betegágyához. Az már a 
halállal vívódott. Ekkor az egyik fiú hirtelen felkiál
tott: "Mama, a lámpa nem forog!" - A. férfinak nem 
volt már ereje megindítani az automatikus forgatót. S 
mi történt? A két legidősebb fiú egyedül forgatta a 
világítótorony lámpáját egész éjtszakán, este kilenc
től, reggel hétig. Az egyik tíz, a másik hét éves volt. 

Vajjon a széles tengeren utazó tudja-e mindíg, 
hogy milyen erőlködésnek köszönheti azt a fénynyalá
bot, mely hozzá eljut? 

Minden apostoli lélek emlékezzék meg arról a 
legendás misszonáriusról, aki éjfélkor haladt át egy 
álomba merült városon. Egy téren megállt és lsten 
ihletésére prédikálni kezdelt. Sokáig beszélt a sötét
ségben. Majd folytatta útját. Több év mulva felkereste 
egy ember, aki azelőtt bűnös volt, most pedig nagyon 
szent életet élt. Ez elmondta neki, hogy egy éjjel, mikor 
éppen cinkostársaihoz igyekezett, hogy segítségükkel 
megölje ellenségét, a sötétségben egy hangot hallott. 
Ez a hang arra figyelmeztette, hogya megbántásokat 
meg kell bocsátani, s örök büntetéssel fenyegetőzött, 
melyeket Isten a gyilkosok számára tartogat. Ez a hang 
megtérítette és bűnbánatra indította. Nem gyilkolta 
meg ellenfelét, sőt ki is békült vele. És megnevezte a 
várost, annak terét és az időt, amikor ez történt vele. 
S a misszionárius csak áldhatta lsten irgalmasságát . .. 

• 
Tevékenységem a megváltás eszkőze, ha még oly 

korlátolt is az. A megváltás eszköze az a szenvedésem 
is, hogy nem tehetek annyit, amennyit szeretnék. S tán 
még hatásosabb eszköz ez az utóbbi. 
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A Mester kimondta és a tények is kiáltják, hogy 
a vetés már érett. Ameddig a szem ellát, mindenütt 
érett kalászok ringanak. Óriási kasza kellene, mely 
egyetlenegy suhintással a kalászok egész tengerét fek
tetné földre: És mi van az ember kezében? Hitvány 
sarló! Pedig a munka sürgős! 

lsten aratómunkása ne félj! Isten szereti a sarló
kat, az igénytelen sar/ókat, amelyeket lehajolva, a nagy 
vetéstől eltakarva kell kezelni. Isten sokkal többre 
becsüli az ismeretlen igyekvő rejtett erőlködését, mint 
a kévéknek nagy garral történő betakarítását. Egy-egy 
tündöklő aratómunkás mellett mennyi az ismeretlen, 
akikről sohasem szerez tudomást a világ! 

I.~ten nem annyira a kalászokat számlálja, mint a 
fáradozást. Értsük meg jól: ha a sikert akarná 
mindenekfelelt, azt már régen megszerezhette volna 
magának. Learatni a vetést? Isten régen megtehette 
volna azt egy angyal szárnyainak suhogásával. A 
szántóföld ura nagyobb dicsőségének tartja néhány 
apostolának fáradságos erőlködését, mint az angyal 
villámgyors és szemkápráztató diadalát. 

Istennek azonban más eszközei vannak. Minden
esetre óhajtja, hogy összes erőink latbavetésével ki
fejtett buzgólkodásunk sikert is érjen el nevének di
csőségére. Akarja az értelmes erőfeszítést, mely a siker 
érdekében rendez el mindent. De nem a sikerhez köti 
a jutalmat. A szívet nézi, a külsőségekre nem ad. A 
sikertelenségből származó alázatosság előtte épp oly 
dicső eredmény, mint a legfényesebb külső siker. 

A láthatalan, természetfeletti világnak ez a nagy 
előnye. Ott még a sikertelenség is diadal. 

Meg akarod menteni azt az embert, ki már 
fuldoklik a hullámokban, s beleveted magad a vízbe. 
De már késő. Emberileg szólva minden igyekezeted 
kárbaveszett. De a természetfeletti rendben teljes siker 
koronázza tettedet. A suretet eme fellobbanása anya
gila!! csődöt mondott, erkölcsileg, a természetfeletti 
rendben, dicső győzelem volt. .. 

Mi, lsten dicsőségének érdekében teljes és gyors 
sikerről áb,.ándozunk. Pedig a szoros értelemben vett 
isteni dolgok közül semmisem sikerül, legalább is nem 
a "sikerül"" szó olyan értelmében, melyet mi, emberek 
adunk neki. Nézzük csak Krisztust és az ő első aposto
lait. És az ő idejük óta vajjon úgy jön-e közénk Isten
országa, amint azt kívánnánk ? 

Nézzük csak Xavéri Szent Ferencet. A merre jár, 
világosságot gyujt. Negyvenkétéves. Most készül előtte 
megnyílni a határtalan ország, Kína. S íme! A láz 
megállítja. Meghal Szancián szigetén, szemközt Kíná
val. Hányszor vitték oda gondolatai, vágyai! S lábát 
soha be nem tehette oda! 

De ki mondhatná, hogy az isteni Mestert nem dicső
ítették-e meg jobban Xavéri Szent Ferencnek Szancián 
szigetén felszálló vágyai, mint mikor a Malabari-szige
ten fáradtan hanyatloltak le karjai a sok kereszteléstől? 

Az emberek halászainak dolga, hogy úgy vessék ki 
hálójukat, hogy semmi le ne lohassza bátorságukat, 
lsten pedig fenntartja magának azt, hogy kellő órában 
a háló szövedékében megfogatja az evangéliumnak 253 
nagy halát, nem is számítva a kisebbeket. 
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A NAZARETI ELET. 

III. 

Jézus halad a korral. 

"Növekedék bölcseségben, és korban és kedvesség
ben" (Lk. 2, 52). Minő csodálatos I Hogyan halad
hatott az, aki kezdettől fogva maga a tökéletesség? 

Ha már egyszer születni akart, értem, hogy testi
leg fejlődik is. Mégis, álljunk meg ennél is egy 
kissé. Hagyjunk időt a szívünknek! Szemléljük 
előbb gyönyörködve Jézust fejlődve 3, 7, 12, 20 
éves korában. 

Manapság könnyű dolog fényképekből a külön
böző életkorokról egész kis múzeulI]ot összeállítani. 
Csináljuk meg ezt képzeletben az Ur Jézussal ... 
"Szeretetreméltó gyermek, mily boldogok voltak, 
akik kicsiny karjaidat a pólyákból szabadultan 
kiterjedni látták, mikor kis kacsódat kinyujtottad, 
hogy cirógassák édesanyádat és azt a szent öreget, 
aki téged adoptált . . . S amint később ez a szent 
öreg támogatta első lépéseidet . . . mikor megol
dódott nyelved s dadogva kezdte dícsérni Istent, 
a te Atyádat ... " (Bossuet.) 

Kíséreljük meg a gyermekes bájból szép, szelíd, 
de férfias vonásokig fejlődő arcát szemlélni képze
letben. Szépsége mindinkább kialakul tökéletesség
ben, jellegzetességben. "Mint a derengő fény, mely 
mindinkább erősbödik, míg a nappal teljes leszen. " 
(Péld. 4, 18.) -. Mindezt még megértem. De hogyan 
növekedett az Ur bölcseségben, kedvességben Isten 
előtt? Erre a mélységes titokra némi fényt vet Szent 
Pál igéje: "Engedelmességet tanult meg azokból, 
amiket szenvedett" (Zsid. 5, 8). Megtanult tehát 
tűrni, szenvedni, lemondani, s részvéttel lenni azok
kal, akik hasonlókat szenvednek. Mily vigasz reám! 
Urunk tapasztalásból beszél, amikor azt súgj a nekelJl: 
"Gyermekem, légy türelmes, állhatatos, kitartó. En 
is szenvedtem hasonlókat, tudom, mi a szenvedés, 
tudom, mit jelent az!" - De felhívás is reám, mert 
nekem is nőnöm, haladn om kell a bölcseségben és 
kedvességben Isten előtt. 

Merüljünk itt egy kis önvizsgálatba. Mennyit 
haladtam már a lelkiéletben? Talán azzal hízelgek 
magamnak, hogy sokat tapasztaltam, sok mindent 
megértettem, sok mindenből kiábrándultam, szóval 
gyermekből már felnőtt lettem. Sokszor bizony 
kesernyés iróniával is könyvelem el ezt a tapasz
talást! 

De ne felejtsük el, hogy kétféle gyermekség van 
ám a lelkiéletben. Hasonlítsuk csak össze a Szent
írásnak két idevonatkozó helyét: Szent Pál 
mondja: "Mikor gyermek voltam, úgy beszéltem, 
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mint gyermek, úgy vélekedtem, mint gyermek, úgy 
gondolkodtam, mint gyermek, midőn pedig férfiúvá 
lettem, felhagy tam azokkal,. amik gyermekhez valók 
(I. Kor. 13, 11) ... Az Ur Jézus meg ezt hang
súlyozza: "Ha meg nem változtok és nem lesztek, 
mint a kisdedek, nem mentek be a mennyeknek 
országába (Mt. 18, 3). 

Az összehasonlításból nyilvánvaló, hogy il lélek
nek van gyermeksége, amelyből okvetlen ki kell 
nőnie s ez a tudatlanság, . könnyelműség, illúzió, 
állhatatlanság, változandóság, amely mint a szél
kakas, irányt változtat a benyomások minden 
szellőjére. Ebből a gyermekségből, vagy jobban 
mondva gyerekességből ki kell gyógyulnunk, ha a 
lelkiéletben valamire akarunk jutni. Erről mondja 
Szent Pál, hogy "felhagy tam azokkal, amik gyermek
hez valók". 

És van egy másik gyermekállapot, amelyet 
gyermekdedségnek nevezhetünk, amely nagyon is 
összhangban van a mind nagyobb lelki érettséggel, 
ez nem egyéb, mint a szívnek, jellemnek egyszerű
sége, tanulékonysága, alázata. Ha ebből az ember 
idők folyamán lassan-lassan kinő, ám nincs más 
hátra, mint "megvállozni", mint a latin Szentírás 
mondja "converti", megtérni. 

Vegyük csak a jó Istenhez való viszonyunkat : 
Ha még mindíg, hosszú évek .multán is, csak oly 
naív napszámosa vagyok az Urnak, aki csak akkor 
és addig imádkozik, addig járja a templomot s 
addig buzgólkodik, amíg vigasz édesíti, de rögtön 
felhagy mindennel, amint beköszönt a szárazság és 
szomorúság - akkor bizony "úgy vélekedem, mint 
gyermek, úgy gondolkodom, mint gyermek", szóval 
nem egyéb ez bennem, mint gyerekesség. Nincs tehát 
más hátra, mint "megváltozni" , "megtémi" . 

Viszont, ha vigasz és vigasztalanság idején, egy
ként bizalommal végzem lelki dolgomat és köteles
ségeimet, akkor látszik, hogy csakugyan haladtam 
már a lelkiéletben, s gyermekdeden meghitt vagyok 
már Istennel szemben. 

Ha aztán fellebbvalóim- és felebarátaimhoz való 
viszonyoma t vizsgálgatom, ott is könnyűszerrel 
nyomára jöhetek, vajjon hányadán vagyok a lelki 
haladásommal. Vajjon a túlérzékenység, könnyen 
sértődöttség, mi más, mint alapos gyerekesség, 
amelyből meg kell változnom, térnem. De ha tudok 
Krisztusért egy-két keserű pirulát is lenyelni, sok 
mindent nem látni, észre sem venni, elnézni, akkor 
gyermekdeddé, alázatosabbá, tökéletesebbé lettem. 
Akkor fejlődtem : "olyan korra, melynek mértéke 
Krisztus teljessége" (Ef. 4, 13). 
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A szeretet élete. 
Hogy Názáretben a szent házikóban, a földi 

Szentháromság körében, a legnagyobb összhang, 
egyetértés és szeretet uralkodott, ezt még ha a Szent
írás szavaiból bajos is volna bizonyítani, a szemé
lyek jelleméb ől önként és teljes bizonyossággal 
következtethetnénk. 

Jézus tehát élvezte az e siralomvölgyben még 
megmaradt egyik legnagyobb boldogságot, a családi 
béke boldogságát. Akarta is élvezni azt. Minden 
más szenvedést önként, sőt epedve vállalt magára. 
Szinte telhetetlen volt szenvedésszomjának kielégí
tésében. De az élet egyik legnagyobb szenvedéséből, 
amelyet a családi viszály okoz, nem óhajtott része
sülni. Azt kívánta, hogy családi hajléka a legideá
lisabb családi boldogságnak legyen otthona. És 
ugyan miért? A megfejtés nagyon egyszeru. A 
családi boldogság az erény fájának édes gyümölcse. 
Mivel Jézus azt akarta, hogy családja az állapotbeli 
erények mintája legyen, akarnia is kellett, hogy 
mondhatatlanul boldog is legyen. 

A Casa Santaból, a szent hajlékból számüzve 
volt a családi boldog békének legádázabb ellen
sége: az egoizmus, az önzés. A földön e szent 
házikó volt az egyetlen, amelynek homlokára ki 
lehetett írni: "Itt nincs egoizmus, nincs önzés." Ó I 
bárcsak a mi családi otthon unkra is ezt lehetne 
kiírni: "Itt becsületesen küzdenek az önzés ellen. " 

Képzeljük csak bele magunkat a három szent 
Személy lelkületébe. Vajjon az a szent öreg családfő 
kereste-e valamib~m önmagát? A saját ínyét, 
kényelmét ? Soha I Összes gondja az volt, hogy az 
a jó asszony, az a forrón szeretett gyermek legyen 
megel~gedett I Csak azokn!lk ne hiányozzék semmi
jük I O maga mellékes I Ö az utolsó I - Ha Szűz 
Máriát tekintem, hasonlókép gondolkodott. Csak 
az a jó öreg semmib~n hiányt ne lásson I Ö maga 
nem számít semmit. Ö az utolsó a házban I -
És Jézus? Gondolkodhatott volna-e másként? 
Bizonnyal nem. Neki is minden gondolata, vágya 
egyedülodairányult, hogy szüleinek szolgáljon s 
azokat kielégítse. A maga számára mit sem igényelt, 
s a házban utolsónak tekintette magát. Ennek a 
hangulatnak természetszerű következménye az lett, 
hogy mind a három személy magát középpontnak 
érezhette, amelyért a másik kettő él és hal. És 
lehet-e nagyobb boldogság, m~nt oly környezetben 
élni, ahol a szeretet légköre fog át, ahol igazán és 
önzetlenül szeretve vagyunk? 

Vajjon nem tehetnők-e társas vagy családi éle
tünket mi is ilymódon földi paradicsommá ? Tőlünk 
függ. Boldogok lehetünk, csupán akarnunk kell. 
Meg kell ostromolnunk az önzést. Utolsóknak kell 
tekintenünk magunkat. Igy lesznek aztán "az elsők 
utolsókká és az utolsók elsőkké" (Mk. 10, 31). 

Annál is könnyebb lesz megvalósítanunk ezt a 
földi paradicsomot, ha meiW>ndoljuk, hogy ugyanaz 
a Jézus, aki a názáreti otthont Szíve napjával meg
világította és melegítette, köztünk maradt, s a mi 
családi és társaskörünknek is tagja. Ha házunkban 
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bírjuk az Eucharistiát, akkor ez fizikai értelemben 
is igaz. Ha nem is vagyunk oly szerencsések, hogy 
Jézus az Oltáriszentségben háziurunk, szobaurunk 
lehet, de erkölcsi értelemben mindenesetre közénk 
tartozik s kifejti reánk egybeolvasztó és magába
olvasztó hatását, hiszen megígérte: "Ahol ketten 
vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük" (Mt. 18, 20). 

Imaélet. 
Hatoljunk végül a három szent Személy legben

sőbb szentélyébe, s figyeljük meg, főleg Jézus szent 
Szívében az imaéletet. A világ azért van teremtve; 
hogy lakást adjon az imádkozóknak. A szívek azért 
vannak alkotva, hogy belőlük az ima illata szálljon 
az ég felé. Jézus földi életének korszakában kevés 
imádkozó lakta e földet, kevés szív lehelte ki 
magából az ima balzsamos leheletét és örvendez
tette meg az égieket az áhítat tömjénével. Hányan 
imádkoztak a pogányságban; Izraelben is csak igen 
kevesen imádták lélekben és igazságban az egek 
Urát. Keresztelő Szent János a pusztában, Zakariás 
és Erzsébet, s még néhányan. De a názáreti ház a 
szorgosan, csaknem állandóan gyakorlott imának 
az otthona volt. 

Jeruzsálem a hivatalos imának, a názáreti ház 
pedig a tökéletes imának volt a szentélye. Ebből 
a házikóból valóságos Jákob-létra volt az egeknek 
támasztva, ahol ugyancsak sok munkát adtak az 
angyaloknak az ima és az áltaJa érdemlett kegyel
mek kicserélésével. Főleg az Ur Jézus imádkozott 
állandóan. Amit később annyira szívünkre kötött, 
arra elsősorban jómaga adta a példát: "Minden
kor imádkozni kell és abba bele nem fáradni" (Lk. 
18, 1). Annál is inkább, mert ő előbb "cselekedett 
s aztán tanított" (v. ö. Ap. csel. l, l). Buzgalmára 
már akkor is illett, amit Szent Pál állít róla: 
"Ki testének napjaiban (földi életében) imáit és 
könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással 
bemutatván Annak (Atyjának) . . . meghallgattatott 
az ó hódolatáért" (Zsid. 5, 7). 

És ha Jézus végtelenül hatott a világra názáreti 
munkás, engedelmes, családias példájával, nem 
kevésbbé hatott imádságos életével. Egyenesen 
apostolkodással, de közvetve, mindenható imával 
igen sokat. 

Nagy vigasz ez azokra, akiket sorsuk, egészségi 
állapotuk, koruk, hivatásteendőik megakadályoznak 
abban, hogy mások lelkével foglalkozzanak. Vajjon 
ki vagy mi akadályozhatja meg őket abban, hogy 
imádkozzanak? 

És ha elveszik tőlük imakönyvüket, vajjon el
veheti-e tőlük bárki is szívüket ? 

"És történt. hogy mikor Jérus egy helyen imád
kozik vala, amint azt bevégezte, mondá neki egyik 
tanítványai közül: Uram. taníts bennünket imádkozni" 
(Lk. ll, 1). 

Boruljunk le mi is a Casa Santa küszöbére és 
tanuljunk meg ott názáreti életet élni, rejtve dol
gozni, engedelmeskedni, szeretni és főleg jól 
imádkozni! 
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E.llentétes emberek. 

Hívők és hitetlenek. 
Nagy világtörténeti beosztása az e!Dberiségnek: 

a hívők és hitetlenek csoportosítása. Es mert világ
történelmi, azért tragikus, a szenvedélyek viharától 
körültombolt, vértől, könnytől áztatott. Mindíg harc 
volt a hívők és hitetlenek között. A vallás nevében 
folytatott háborúk mindíg a legelkeseredettebbek, 
legkegyetlenebbek voltak. S ha nem is került vér
ontásra a sor, a lelkek harca mindíg a kegyetlen
ség jegyében folyt. A hívők gyülölték a hitetlene
ket - bár ez voltaképen érthetetlen, mert inkább 
sajnálni kellene őket, - a hitetlenek viszont meg
vetették a hívőket. A hívők jobbaknak, a hitetlenek 
okosabbaknak tartották magukat. Pedig mindkét 
oldal téved. Már abban is tévedtek gyakran, hogy 
önmagukat hívőknek vagy hitetleneknek vélték. 
Mert előfordult, hogya hívőkben nem találtatott 
a hit szent idealizmusa és épúgy, ha talán ritkáb
ban is, de megtörtént, hogy a hitetlenek, félreértve 
önmagukat, nem vették észre saját szívükben az 
örökmécset. 

De voltaképen kik a hivők? Első tekintetre 
könnyű a felelet. Egy bizonyos vallási formának a 
hitvallói, tehát olyanok, .ílkiknek a világ és lét 
problémáira, az Isten és Orökkévalóság kérdéseire 
biztos, szilárd alapon álló pozitív feleletük van. 
Világos és megfontolt igennel válaszolnak. 

Szigorúan véve csak azokat kellene hívőknek 
nevezni, akik az Isten által kimondott Ige előtt 
meghajolnak, kik Isten kinyilatkoztatására elismerő 
és hitvalló igennel felelnek. De mert manapság 
örülünk minden legkisebb fénynek, melyet valahol 
ragyogni látunk, azért a hit szó tágabb értelmében 
hívőknek nevezzük mindazokat, kik az örökkévaló
ságot, a szellemet, az Istent, a lelket nem tagadják. 
És ez helyes. Mert mindnyájunkban van egy közös 
lelkiállapot, szent készség a ti.voli és örök, a nagy 
és szent iránt. Olyanok, kiknek lelke tapogatódzva 
kinyúlik a látható és tapintható világ szűk környe
zetébői, kik nem elégszenek meg a kézzelfogható 
anyaggal. Csodálatos nyugtalansi!g űzi őket, míg 
meg nem nyugszanak Istenben. Uzi őket a szent 
"balgaság", mely nem elégül ki az evés és ivásban, 
a világ örőmében és nagyságában. Ha egy lélekben 
ily szent nyugtalanság él, ily éhség és szomjúság, 
akkor kapui tárva-nyitva állnak a kinyilatkoztatás 
Istenének befogadására. Az ilyen lélek már lesi 
szavát és beissza azt, ha hallja. Nem kell küzdenie 
a kinyilatkoztatás elfogadásáért, mert már igazhívő, 
mielőtt Isten szólna hozzá. 
~ kinyilatkoztatott vallás sok hitvallójánál, -

kik elsősorban igényelhetnék a "hívő" szép nevét, 
- a hit nem más, mint egy félig mogorva, ked-
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vetlen, kikényszerített vallomás, melyet rendszerint 
a félelem, a titokzatos haláltól való irtózat kény
~zerít ki. "Mégis lehet valami a halál utánI 
Es hogy bebiztosítsuk magunkat, hát higgyünk ... 
Persze, gondtalanabbul lehetne a földi életet élvezni, 
ha bizonyosak volnánk benne, hogy ezután min
dennek vége van." Ha valamely oldalról kétely, 
vagy ellenvetés jön segítségükre, örömmel nyúl
nak utána, már megkönnyebbülés számukra, ha a 
hit gyötrelmét egy nappal is megrövidíthetik. Mind
ezeket nem nevezhetjük hívőknek, ha a hit vele
jének azt a hívást és vágyódást, a léleknek azt a 
készségét és örömteljes hajlandóságát tekintjük, 
mely csak egytől fél: a hit elvesztésétől. Míg az 
ellenszegülőnek folytonosan az a gondja, hogy hin
nie kell. 

A kétely mindkét esetben oly különböző. Ha a 
készséges, szomjúhozó kutatóban a kétely, a rejté
lyesség, a sötétség elborítja a lelket, reszket, remeg 
örökmécseséért s kérdően, kutatva, imádkozva 
utánasiet az eltűnő fénynek. Míg a másik, kit a 
haláltól való félelem kényszerít hitre, ha kétellyel 
találkozik, örömmel üdvözli és szorgosan vezeti be 
lelkébe, gondját viseli és elrejtőzik mögötte, ha lelki
ismerete figyelmeztetöen és követelően emeli fel 
szavát. Szereti a kételyt, mert megmenti Istentől. 
Mikor Isten közeledő lépéseit véli hallani, azt gondolja 
magában: bárcsak hallucináció volna I Az igazi 
hívő fél a kételytől, mely mint egy felhő elfödi 
szerelmesének arcát. Ha kérdezzük: a kétely közül 
melyik a bűnös, a felelet rá nem lesz probléma. 

De a valóban jóakaratú, szent éhségtől és szomjú
ságtól eltelt hívők között is vannak nagy különb
ségek. Hitvallásuk tartalmától függ az, mert nem 
közömbös, hogy az illető mit hisz. Hogy csakis 
saját szegényes gondolatai igazgatják a láthatatlan 
világ titkaiba; vagy pedig a láthatatlan és örök 
mélységek titkai kinyilatkoztatva tárulnak eléje, 
lelkében müködve. Ez csakugyan nem közömbös. 
Habár mindkét esetben a hívő készség és szeretet
teljes ragaszkodás egyenlően erős és megható. Az 
egyik esetben mégis csak kopogás zárt ajtókon, 
vagy sziklákon, melyek mögött talán nincs is világür. 
A másik esetben egy valóság veszi birtokába a lelket s 
körüláromolja, viszi, ragadja valóságok felé, melyek 
igazán léteznek. A különbség azon hit között, mely 
az ürességbe vagy talán épen a tévedésbe vezet és 
azon hit között, melynek a valóság kinyilatkoztatta 
magát, ugyanaz, mint az álmodozó között, ki utazik, 
repül és lát csodadolgokat álmában és a között, 
aki a valóságban utazik át országokat és óceáno
kat. Az előző csak álom, az utóbbi valóság, élet 
és cselekvés. S habár ai álmodozó mosolya és 
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dadogása olykor nagyon megható és megindító lehet, 
de végeredményben egy agyrém béklyóiba vert lélek 
gyámoltalan vergődése. Míg az igazság hitéből szár
mazó imádságok talán nem is oly nagyszerűek, 
amint azt az igazság megérdemelné, talán egy 
gyermek támolygó járásához hasonlítanak, de végte
lenül több érték rejlik egy gyermek esésében, mint 
egy béna álmodott ugrásában. 

Tudjuk, hogy csak egy hit van, mely a való
ságból származik és a valóságba vezet: melyet 
Ö hozott nekünk, ki a magasból és az örökké
valóságból jött hozzánk s aki bevezet bennünket 
az örök fénybe, melyet Ö öröktől fogva bír az 
Atyánál. Az Atya, a Fiú és Szentlélek világa ez. 
Isten igazságosságának és irgalmának világa; a 
jászol és kereszt, a kenyér és bor színének világa, 
Jézus vére közösségének és minden szentek szere
tetközösségének világa. 

Kell, hogy a hívő, ki ezt a tágas, ragyogó 
világot magában hordja, azt ki is sugározza. Meg 
kell rajta látni, hogy nem él tévedésben, sötét
ségben, tagadásban és elhagyatottságban, gyűlö
letben és keserűségben, hanem szeretetből él és 
kész e szeretet önfeláldozó életére. Ezért a szó 
szoros é;:telmében hívőnek csak azt lehet nevezni, 
akit hitének világa átalakított saját képére és 
hasonlatosságára. 

Ha a hívő még terhelve van hite gyarlóságának 
érzetétől és görcsös erőfeszítésekkel ezt a gyarló
ságot ki akarja egyensúlyozni, tehát valamit el 
akar fojtani: a testet, a látható dolgokat, az időt, 
az örömöt; - ha valamit ki akar erőszakolni: 
látomásokat, csodajeleket, könnyeket, elragadta
tásokat, akkor még nem oly elfogulatlan, mint 
a ház ura, mint a ház gyermeke. Még álmok szövik 
át hitét. Ha még fél a természetestől, a hétköz
napitóI, a földitől, ha még tombol és viharzik, 
ha valamely valóságtól, - mely banális és trivi
ális, esetleg talán veszedelmes is, - szemeit gör
csösen lehuny ja és szeretne megfutamodni előle, 
- akkor még nincs teljesen ébren. Még nem érte 
el a hit igazságának teljes fénykörét. 

Ezek azok, kik gyülölik a hitetleneket. Pedig 
ez a gyülölet inkább félelem, bizonytalanság a 
saját lelkében és túlbuzgó gondoskodás másokért. 

A teljesen elfogulatlan ember csodálatos, 
magától érthető természetességét, mely az igazi 
keresztény hívőt jellemzi, sokszor egészen egy
szerű lelkeknél észleljük. A Szűz Anya époly 
valóságos közelségükben él, mint saját édes
anyjuk; a tabernákulum éppoly eleven és lakályos, 
mint legjobb barátjuk otthona; szívük és ajkuk 
imaJa époly biztosan meghallgatott, mint a 
suttogó szó, mellyel egy szeretett lény előtt fel
tárják lelküket; Szent jeik époly buzgók és rész
vevők, mint azok, akikkel ugyanazt a szobát lak
ják; az üdvözítő beszél velük és irányítja lépései
ket, mint az anya vezeti kezén kisgyermekét egy 
néptömegen keresztül. 

És mivel e láthatatlan, természetfölötti világ 
számukra oly természetes valóság, melyben élnek, 
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mely őket körülveszi, ezért nem kell előbb hét
köznapiság ukat, földi gondjaikat és teendőiket, 
örömeiket és bánkódásaikat elhagyni, hogy föl
találják azt a másik világot, hisz ez áthatja egész 
földi létüket és amely együtt egy szoros egységgé 
válik. E hívők, ha imádkoznak és vallásos teendői
ket végzik, nem szégyenkeznek munkakötényük, 
hétköznapi ruhájuk, evőkészletűk, szántóföldjük 
miatt. Innen származik, hogy ezek a legszorosabb 
értelemben vett hívők a föld felé vannak h'á
nyulva, nem behúnyt szemmel és elutasító gesz
tussal, hanem époly csendes, hűvös meggondolt
sággal és gyakorlati érzékkel, mint e föld barátai. 

* 
Ami a hitetleneket illeti, van azokból is 

mindenféle fajta. Mindenekelőtt persze kétséges, 
hogy egyáltalában léteznek-e teljesen hitetlen 
emberek. Ezek olyanok volnának, kik egyáltalán 
nem törődnének az utolsó dolgokkal, a lét tit
kával, a lelkiismeret szavával, vagy az örök bíró
val; csak a jelen pillanatnak élve ennének, inná
nak, csámcsogva, mint az állatok, amelyeknek 
vágyaik netovábbja a vályu. Csak beteges, ki nem 
fejlődött emberek, hiányos agymüködésű, gyenge
elméjűek tudnak ilyenek lenni. Ezeknél époly 
kevéssé érdeklődhetünk hitük és hitetlenségük 
felől, mint a csecsemőknél. Ha azonban elérte 
valaki érzékei és lelki tehetségének teljes haszná
latát, föltételezhető-e ilyenről ez az állati élet? 
Nem nagyon valószínű. 

Az evangélium dúsgazdagja, ki a pokolba 
került, sem volt teljesen hitetlen. Ismerte Mózest 
és a prófétákat és olykor neki is eszébe jutott a 
halál titokzatos kapuja, mely egykoron véget fog 
vetni irgalmatlan dorbézolásának. Mi lehet ezen 
kapu mögött? - gondolta. És elképzelte, mily 
erős hatással volna reá, ha egyszer valaki vissza
térne abból a kapuból és hirdetné, mily félel
meket látott. Ezért következtette, hogy lelki- és 
testi rokonait is más mederbe terelné egy ily 
visszatérő halott. Tehát a legvégső és legrette
netesebb értelemben véve ez sem volt hitetlen. 

Beszédünk, mely mindíg inkább felületes, 
azokat nevezi hitetleneknek, kik nem hisznek egy 
élő, személyes Istenben, tehát nem is hisznek 
Isten kinyilatkoztatásában, Krisztusban, az Ö 
egyszülött Fiában, nem hisznek az Isten által 
alapított Egyházban. Ezek fölött ítélni, nem világ
ítéleti értelemben - távol legyen tőlünk, - de 
abból a szempontból ítélni, hogy tudományosan, 
vallás-lélektanilag beosszuk és leírjuk, igen nehéz 
feladat. Mert nagy és számos különbség van köz
tük, majdnem oly számos, mint ahány ily hitetlen 
létezik. Vannak köztük gyerekes nagyzolók, kik 
hitetlenségüket tudománynak és szellemesnek 
tartják; ezek inkább ostobák, mint hitetlenek. 
Azután vannak közöttük korlátolt, makacs fana
tikusok, akikben csakugyan a gyűlölet démonja 
székel; ezek époly kevéssé hitetlenek, mint az 
ördögök. Ugyanis ezek is hisznek és titokban 
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remegnek és fogaikat csikorgat ják. A hitetlenek 
ezen faja a félelemnek és gonoszságnak keveréke. 
Azonban a hitetlenek nagyobb része, kik a sze
mélyes Istent vagy az Egyházat tagadják, nem 
bírnak tiszta, öntudatos fogalmakkal. Nevelés, 
miliő, olvasmány, a földi lét munkáinak és gond
jainak igénybevétele és megszámlálhatatlan más 
befolyás kifárasztották és közömbössé tették az 
örök dolgok irányában. Nem belsőleg, csak külső
leg hasonlítanak a voltaképeni hitetlenekhez, 
kiknek egyáltalában nincs érzékük és érdeklődé
sük a szellem és az örökkévalóság világa iránt. 

Ezen nemkeresztények kis csoportja elraga
dóan szép és finom hitetlenségében, pogányságá
ban, meghatóan mély keresésében, csodálatosan 
meleg szeretetében - szeretetében, ki iránt? Az 
ismeretlen Isten iránt! Nem merik megnevezni, 
félnek szeretetüket megvallani, de el vannak telve 
hódolattal kinyilatkozásai iránt, úgy a természet
ben, mint az emberek világában. Gyengéd lelki
ismeretességgel követik a jóságra hívó belső szó
zatot, csillapíthatatlan szomorúság tölti el lelkü
ket a sötétség miatt, mely őket környékezi és 
meg-megvonja tőlük Annak látását, kit lelkük 
egész erejével keresnek. 

De miért nem találják? Miért nem fogadják 
el csendesen, elszántan felebarátaik hitét? Nehéz 
megmondani, mi gátolja meg őket benne. Külön
leges félénkség és elfogultság, az aggályosságig 
menő igazságszeretet, mely nem akar bevallani 
semmit sem, ami nem árad egész világosan a lélek 
mélységeiből, s talán olykor fékezett gondolkodá
suk, mely nevelésük, tanulmányaik utóhatása. Ne 
feszegessük tovább, talán ez a kevés, amit róluk 
említettünk is, már kínosan hat reájuk. Szeressük 
őket, imádkozzunk érettük és iparkodjunk mély
ségüket, komolyságukat és a Legszentebb iránti 
hódolatukat utánozni. Ezek a hitetlenek nincsenek 
távol Isten országától, talán már benne is vannak. 

Említsük még meg azokat, kik önmagukat 
hitetleneknek nevezik és éppen nem azok. Talan 
a leghívőbbek azok a megpróbáltatott szentek, 
akiknek Isten a hit átérzését, a hit vigasztalásat 
elvonja egy időre, talán hosszú időre, kik szívük
ben csak hidegséget éreznek, ha Istenről van szó 
- de ez a hideg, az a jeges fuvallat, me ly a magas 
vulkánok csúcsait környékezi. Istent oly távoli
nak érzik, az üdvözítőt oly közömbösnek, a szent
áldozást terméketlennek, az imát terhesnek és 
unalmasnak, a hitigazságokat szárazaknak és 
értelmetleneknek, saját szívüket hervadtnak, 
holtnak. 

Sokszor szenteket éri ez a megpróbáltatás, 
s ha az illetők nem éppen szentek, de nem von
hatjuk kétségbe jóakaratukat. Talán csak nagyon 
fáradtak s ezt a fáradtságot hitetlenségnek vélik; 
talán túl szerények és félénkek és mert lelkük 
csak fáj dalrnat érez vallásos életében, ön fenn
tartási ösztönükből kifolyólag hamut szórnak az 
izzó parázsra, s ezt a hideg, csendes hamut neve
zik "hitetlenségüknek" . Isten szelíden és irgalom-
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teljesen mosolyog "pogányságuk" fölött. És ha 
egyszer rátalálnak boldog látomásukban, saját 
szívük mélyében fognak reáakadni, mert ott 
lakozott már régen, az elrejtett Isten. KözelSége 
nem kölcsönözte nekik az önérzetesek bátorságát 
és erejét, annak az önérzetnek, me ly tudja, hogy 
hisz, és ebben a biztonságban megnyugszik. Ezek 
ma j dnem beképzeltek hitükben. 

S talán kevesebb hitük van, mint azoknak 
a félénkeknek, kik mindíg remegnek hitükért, 
kiknek hite úgy tűnik, mint egy reszkető kis 
mécses, kezüket védően tartják eléje és 
mégis úgy vélik, hogy akis mécses mindíg köze
lebb van az elmúláshoz, mint az örömteljes föl
lobogáshoz. Voltaképen ez a normális, rendes 
állapot. Isten kinyilatkoztatása arra oktatott, 
hogy ezen sötét földön, melyen zarándokolunk, 
hitünk is sötétségtől van körülvéve. Ez az igaz
ságokra vonatkozik, melyek hitünket alkotják; 
távol, áthatolhatatlan homály födi őket. S ebből 
a homályból van valami a hitvalló "igen"-ben is, 
melyet a lélek kijelent; van benne vakmerőség, 
és van benne gyengeség és félelem annyira, hogy 
senki sem tudja megállapítani, közelebb áll-e a 
hithez vagy a hitetlenséghez. 

Olyan ez a hit, mint az evangéliumi vallomas: 
"H i s z e k, U r a m! s e g í t s a z é n h i t e t
l e n s é g e m e n" (Márk 9, 23). Az Úr jóindulat
tal szemlélte ezt a reszkető hitlángocskát, me ly a 
hitetlenség ellen küzdött és ezt a kereső, kész
séges hitetlenséget, me ly hitté vágyott válni: A 
hit és hitetlenség ezen harcában Istennek kedve 
tellett. 

ISTEN MINDENT TUD. 
- Anyám, ha semmi nem megy veszendőbe, 

mondd, hova lesznek gondolataink, kívánságaink? -
kérdezte egy gyermek anyjától. 

- lsten emlékezetébe kerülnek és ott maradnak 
örökre. 

- Orökre? 
- Igen, gyermekem, mindörökre! 
- Anyám, akkor én félek! - sí mult anyjához 

reszketve a gyermek. 

De emlékszem egy másik gyermekre is. Ez egy 
vasárnapi szentbeszéden lsten mindenütt jelenlétéről, 
mindentudásáról hallott. A templomból kijövet boldog 
mosollyal kiáltott fel: 

- Anyám, úgy örülök, hogy a jó lsten mindent 
tud! 

• 
Hogy te mit mondanál, azt nem tudom. De annyi 

bizonyos, hogy válaszodat az dönti el, ahogya lelked 
lsten előtt áll. Aki lelkében rút dolgokat takar, az a 
mindenttudó Istenre gondolva joggal mondhatja: 
"I:n félek!" Viszont, ha menyegzős ruhában állhat 
valaki lsten elé, ujjonghat bensejében: "Orülök, hogy 
lsten mindent tud!" 
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PENTATLON ÉS LELKIÉLET. 

LÁBAM. 
Abban a nagy ötös-tusában, melyet a szentek az 

önnemesítés és önfegyelmezés érdekében vívnak, nem 
utols6 küzdelem a lábak elleni harc sem. Aki az örök 
élet országút ján akar maradni és haladni, annak el kell 
sajátítania a "jövés-menés" tudományát, mert ellen
kező esetben az élet sajnálatraméltó vándorlegényei 
leszünk, s nem az evangélium bölcs zarándokai. 

A gonoszság útjára rá ne tévedjetek, mondja a 
Szentír6. Lebegjen ez a figyelmeztetés állandóan a 
szemünk előtt. Legyenek tehát útjaink állandóan terv
szerűek, okszerűek, egyenesek és istenesek s ez eset
ben nem keU haUanunk sohasem magunktól,- sem az 
örök Bír6tól a szomorú megállapítást: bárcsak inkább 
levágtad volna bűnös lábadat, mert jobb egy lábbal 
üdvözülni, mint kettővel elkárhozni. 

T e r v s z e r ű u t a k. Figyeld meg magadat. El
képedve látod majd, hogy lábadat sokszor egy rajtad 
kívülálló titkos erő kormányozza. Megindulsz, noha 
nem indítottad meg önmagadat. Sietsz, ámbár nem 
sürget semmi sem. Gázolsz, pedig ráérnél kikerülni 
akár egy katicabogarat is. Tülekedsz, pedig nem hiány
zik semmid sem. És mégis vándorolszJ • • • , mert 
karonragadott a Tervszerűtlenség. Hogy mi ez a 
Tervszerűtlenség? • • • Azt a következményekből 
tudod megJ 

Oresebb lélekkel tértél a családi szentélybe. Az 
történt ugyanis veled, hogy valami titokzatos zseb
metsző meglopta a lelkedet. Lelkedből lépésenként 
kihullott egy-egy acélos búzaszem, s elveszett lelked 
eresztékeiből egy-egyaranyfejű szegecske. Meglazult 
benned a Lélek. Nem feszülnek benned az önlegyőzés 
és önuralom Erői. Elerőtlenedve nézel a semmibe. El
ment a kedved a munkától. A rendtartástól. A követ
kezetes akarástól s ami aztán ezután jön, az a: 
Hanyagság ••• a fásultság ••• a dologkerülés ••• és 
a teljes lelki elernyedés . • . 

Kell ennél több féreg egy emberi lélekben? Ugy-e 
magad is belátod, hogy ezek a lelki nyomorúságok 
éppen akkora szemétdombot teremtenek benned, 
amelyen az ördög már trónt építhet a maga szellemé
nek. Nincsen tehát fontosabb dolog, mint utaidat min
dig tervszerűen kitervezni, lépéseidet kimérni és be
állítani az örök emberi célponthoz: az önneveléshez. 

o k s z e r ű u t a k. Légy tisztában mindíg azzal, 
hogy miért indítod meg két alattvalódat: két lábadat. 
Ellenkező esetben rád lehet sütni a legszomorúbb 
bélyeget, melyet így emleget az aszkétika:"oktalan". 
Az oktalanság az ördög bölcsesége I Nyilvánvaló, ezt a 
bölcseséget nem ambicionálhat ja egy vallásos lélek. 

Az oktalanság dűlőútjain és országút jain a bűnök 

IRU: SCHMIEDT BÉLA DR. 

vírágai virítanak. Az oktalan k6szálások alkalmával 
ezer sarokb61 és ezer 0ldalr61 kacag reánk a bűn. 
Az egyik lépésedre a Hiúság simogat. A hiúság virágai 
még meg sem szédítettek, már belebotlasz a parázna 
utcalányba. Felkínálja magát. Kebledre kívánkozik. 
És az oktalanok vadságával fut két csacsi lábad to
vább-tovább, hogy megkaparinthasd a pillanatnyi 
örömök paradicsommadarát. 

Ha okos vagy, akkor lábadra kell ütnöd s meg
állj-t keU kiáltanod. S ezután a megtorpanás után 
új írányt kell fognod, mert csak az "okosság útjain" 
terem az igazi vidámság. Gondoljunk csak egy 
Assziszi szent Ferencre. Ifjúságának útjai nem evan
géliumos utak voltak. És egyszer aztán odaért a 
fordulóhoz, ahol átlépett az evangéliumi okosság kis 
ösvényére s attól fogva fészket rakott sápadt, aszké
tikus tenyerén a szüntelen való boldogság kis énekes
madara. Ez a bolondnak csúfolt világvándor az élet 
egyik legokosabb utazója volt. 

Ha te is erre vágyol, akkor lépj rá te is a szentek 
lábnyomaira s lábad nyomán kicsiny fűszál kiáltja 
világgá, hogy ebben a percben ment el meUettem a 
világ egyik legboldogabb énekese: . . • egy boldog 
emberi 

• 
E g y e n e s u t a k. Ahol a kutya egyszer pórul

járt, oda nem igen tér egyhamar vissza. Az ember 
- sajnos - nem így tesz. Az ember egyenesen 
v i s s z a vágyik a bűntanyába és a romlás szemét
dombjára. Az ember nem okul a saját kárán. A leg
hosszabb és leggörbébb utakra képes, csakhogy ismét 
rátaláljon az elhagyott gonoszságra. 

Egy férfiút ismerek. Az ital rabja. Elképedve 
figyeli és egy egész falu nézi, mint rohan árkon
bokron keresztül a korcsma felé. Kertek alatt kerül
geti az embereket a görbe utak eme szerencsétlen 
vitéze. Ö már csak a görbe utakon talál a célpont já
hoz: akárcsak a tolvaj isi 

Mennyi egyén éli ma világát a görbe életvonala
kon. A sok tolvaj, a sok sikkasztó, a sok kerítő és 
rágalmaz 6 mind fél az egyenes úttól, mert az egyenes 
utakon az "egyenes jeUemek" járnak. S ezekkel nem 
szeretnek találkozni, mert a becstelennek legnagyobb 
gyötrelme az, ha egy becsületes embernek kénytelen 
szemébe nézni ••• s ha egy tisztességes ember köszö
nését kénytelen fogadni. 

Szeressük az egyenes utakat, mert az "egyenes 
utak" az "Úr útjai". Ezek az utak mindíg több szép
séggel és több napfénnyel vannak telítve, mint a rom
lás halál-kanyarulatai .•• És ha már tudod, hogy hol 
szokott felborulni szegény lelked kis kordéja, akkor 
tudnod kell kötelességedet magaddal és családoddal 
szemben, s ez a kötelesség ezzel összegezhető: kerüld 
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a bűn veszélyt, mert aki szereti a veszedelmet, az 
előbb-ut6bb elvész benne • • • 

• 
I s t e n e s u t a k. Az "istenes utakt61" pedig ne 

félj I Csak a rossz nyelvek terjesztik erről az útr61 a 
rágalmakat. Ez az út korántsem járatlan. Nemi És 
ezerszer nemi Ez az út a történelem egyik legjártabb 
és legkitaposottabb útja. A szentek és a j6hírűek vonul
tak rajta a multban és azok tartják megszállva azt ma 
is. Ez az út nem a bigottok karavánút ja, hanem a hívő 
lelkek zarándokút ja. Allj be csak bátran ebbe a 

ERŐFORRÁSUNK. 

" . . . a tökéletes szeretet kizárja a 
félelmet". (l. Ján. 4, 18.) 

René Bazin írja egyik művében: "Ma sokkal több hős 
van, mint valaha, csak nem tudják, hogy szükség van 
rájok." Valóban vannak alig leírható nehézségekkel küzdő 
főiskolások, önmagukat szinte a kimerülésig agyon
dolgozó édesanyák és édesapák, akikről csak az "aszfalt 
apostolai" és az alföldjáró fáradhatatlan misszionáriusok 
tudnának élethü képet festeni . . . Vannak hős szegé
nyek, hős gazdagok. 

De valami mégis hiányzik: hogya hősiesség meg is 
teremje gyümölcsét ... Kiapadhatatlan bátorság-forrásra 
van szükség ehhez. Mi lehetne ez a forrás? A Szent
Irás megadja a feleletet: a szerelet. Igen: "a tökéletes 
szeretet. mely kizárja alélelmet". 

A világmindenség leghatalmasabb és legjóságosabb 
Királya, amikor búcsút vett hü fegyvertársaitól, tanlt
vánYllitól. apostolaitól, ezt az örökséget hagyta reájuk. 
Az Ur Jézus övéi számára elküldte a Szentieiket s 
ezzel a galileai halászok szívükbe zárhatták a legnagyobb 
bátorság-forrást, a szeretet aranykévéjének minden érett 
búzakalászát. 

Megnyerték a gyermeki szeretetet az Atya iránt, a 
jegyesi szeretetet a Szentlélek iránt, a tanítvány szere
tetét az Örök Bölcseség iránt; azonfölül az édesatya és 
édesanya szeretetét minden felebarát iránt. 

Ez az a szeretet, amelynek hatása olyan csodálalra
méltóan magasztos. Nézzük csak eredményét. Alighogy 
a szeretetet lelkükbe zárták, szívük egyszerre megerősö
dött. A szent örökség egyszerre kiűzött onnan minden 
félelmet. Mit látunk? Azt, hogy azok, akik előbb - a 
zsidóktól való félelmük miatt - még az ajtókat is zárva 
tartották, most a nagy kincs vétele után, még ajkukat 
sem hajlandók bezárni. Micsoda erő-centrálé lett egy 
pillanat leforgása alatt emberi szív ük ?I Égi tűz edzette 
meg bátorságukat. 

Kezdetben az apostolok olyanok, mint a készülő kera
mitok égetés előtt. Mivel földből van anyaguk, gyöngék, 
erőtlenek, ellenálló erejük nincs. A legkisebb kalapács
ütés elegendő kettétörésükre. Igy jelennek meg az apos
tolok is. Egyszeru embHek, húsból-vérből, por és hamu
ból való .. merni nem tudó" tanltványok. Lágyszívűek, 
törékenyek. Erőtlenek olyannyira, hogy egyetlen szó 
hallatára összetörhettek . . . 

Ámde miként a keramitok áttüzesedés, kiégetés után 

Ut.ak 

tömegbe és látni fogod, hogy itt a te helyed is a nap 
alatti Ez az út tagadhatatlanul nem a lump ok kurjan
tását61 hangos, mert akik ezen járnak, azok ajkát 
csak egy sz6 tartja lázban s ez a sz6: az Alleluja. 
Ebben az Allelujában azonban több édesség van, mint 
a hegedűk és hárfák valamennyi mel6diájában. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy lábunk ne a romlá
sunkra legyen, hanem az üdvösségünket szolgálja, 
akkor rá kell lépnünk arra az evangéliumos verseny
pályára, amelyen azok futnak és azok zarándokolnak, 
akik az igazaknak kijáró égi koronára pályáznak. 

SZEHT BELLARMIN UTÁH IRlA: 

UGRIN SÁNDOR 5_ J. 

sziklaszilárdakká lesznek, éplgy az apostolok is meg
acélozódtak. A keramit csorbltására vaskalapács kell. Az 
apostolok szivét csak az üldözés vaspörölyei sérthetik. 
De meg nem törik. Amióta a Szentlélekisten, a Lélek 
kebl ükben erősebben fújt és felkeltette az isteni szeretet 
leghatalmasabb tüzét, a régi szívek megedződtek. Az a 
tanítvány, aki azelőtt egyetlen szolgáló szava hallatára 
megrémült, most .. új-szíve" sugallatára, semmibe veszi 
az igazságtalanul fenyegető hivatalnokok és zsarnokok 
rémítgetés eit. Péter valóban sziklaként viselkedik. Az 
isteni jog támadóinak dühöngései közepette is rettent
hetetlenül bizonyítja lelki erejével az üdvözítö evangé
li um igazságát. 

Fenséges örökség ezl Micsoda bátorság-forrást zárhat
tak ezek az apostolok keblükbe I Hiszen akkor is, ami
kor börtönbe vetik őket, amikor bilincsbe verik, amikor 
megvessző;úk, amikor kegyetlenül gyötrik és kínozzák 
ők~t, akkor is, sőt leginkább akkor örvendeznek I ... 

Örvendenek, vígak, ujjonganak, hogy lsten előtt méltók 
lehettek Krisztus nevéért, Isten dicsőségéért, az igazság
ért gyalázatot és büntetést szenvedni . . . Akik azelőtt 
hamis esküvel tagad ták le Krisztus ismeretét, az isteni 
szeretet tüzétőllángragyulladva, kevésbe veszik, hogy 
Krisztus ügyéért életüket kell áldozni. Akik azelőtt 
egyetlen vádtól megrettentek, most már nemcsak szavuk
kal, hanem életükkel, sőt halálukkal vallják az Evangé
liumot. Szeretetük acél-hajócsavar ával bátran nekivágnak 
a földön hömpölygö igazságtalanságok tenger-áradatán ak. 
Vérük ontásával tesznek tanúságot Jézus Krisztus égi 
tanítása mellett. Diadalra viszik Krisztus ügyét . . . 

Úgy hiszem, ilyen örökséget keblükben rejtő férfiakra 
gondolt P. Ginhac S. J., amikor azt mondta: .. Ha két
száz igazi apostol akadna, megváltozna a világ szine." 

A szent hévnek ez a belso hajtóereje, főleg ma, nagyon 
fontos. A dogmatika és a katekizmus elénk tária a Szent
lélek jelenlétének ismertetőjeleit. Az apostolok cselek
vésmódja kézzelfoghatóan érzékelteti. Mindkettő meg
cáfolhatatlanul ezt hirdeti: .. A tökéletes szeretet kizárja 
alélelmet. " 

Miben nyilvánul U'eg a szeretet második hatása? 
Abban, hogyajogtalanságok, rágalmak elviselését az 
igazság győzelme érdekében semmibe se veszi. Dicsek
szik velök. Mindig kevésnek véli azt, amit a jó ügyért 
szenvedhet. Figyeljük csak a Nemzetek Apostolát. Szent 
Pál nyereségnek tartja, hogy háromszor megvesszőzték, 
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háromszor hajótörést szenvedett és egyszer megkövezték. 
(V. ö. 2. Kor. ll, 25.) 

Nem soro10m fel a szeretet erő-centráléjának többi 
hatását. Szálljon inkább mindenki önmaga szívébe. 
Kutasson. Szorgalmas figyelés után mintegy saját kezé
vel tapasztalja ki szeretete hőerejét. De ne áltassuk 
magunkat ... Sokszor talán azt véljük, e vizsgálatnál 
megégetjük kezünket. Pedig, ha őszinték lennénk magunk
hoz, azt kellene bevallanunk, hogy inkább jeget, mint 
tüzet hordozunk szívünkben. Vagy nem? Ime, itt a tárgyi
lagos mérték, ítéljünk: 

Láttad felebarátodat, rokonodat, hogy egyszer-másszor 
a bűn útjára tévedt? Láttam. Intetted őt? Menteni akar
tad jóakaró, testvéri figyelmeztetéssel ? Nem. Miért nem? 
Féltem, hogy megneheztel reám. Igen? ... Ámde "a 
tökéletes szeretet kizárja a félelmet!" . . . 

Mondd, mily gyakran járulsz a szentgyónáshoz, a szent
áldozáshoz? ... Mi lenne, ha egyszer kilenc elsőpénte
ken megáldoznál. méltó készülettel ? Vagy, ha Isten 
szolgálatára szentelted magad fogadalomrnal, mi lenne, 
ha úgy igyekeznél megtartani szent szabályaid előírásait, 
mint azt boldog Colombiere tette?, .. Mi lenne, ha 
vifági létedre hetenkint járulnál az Ur asztalához? Mi 
lenne, ha talán naponkint? ... Oh, félek, hogy hipokra
tának tartanának, vagy gúnyból "jámbornak" nevezné
nek el az emberek I De hát: "a tökéletes szeretet kizárja 
a félelmet", 

Mily gyakran jársz társaságba, zsúrra, atlétikai ver
senyre, színházba, sőt talán olyan helyre is, ahol mint
egy bizonyosan tudod, hogy nem kerülhető el a súlyos 
bűn, Isten parancsai nak áthágása .. , Hányszor szólalt már 
meg lelkedben a komolyan figyelmeztető hang, hogy most
már szakíts az eddigi eljárás sal I Itt az ideje, hogy ezt 
vagy azt eldob d magadtól, legyen az könyv vagy bármi 
más ... Ugy-e nem is tudod, hányszor jött a jó ,sugal
lat? Sokszor. És hányszor követted? Egyszer se. Es mi
ért? Azért, mert féltem, hogy barátaim, vagy barátnőim 
megsértődnek. Ejnye, mi felvilágosult, modern emberek, 
hát jobban félünk barátaink megsértésétől, mint a világ 
Teremtőjének megbántásától?1 Emberektől félünk? Ilyen 
a mi szívünk! Pedig: "a tökéletes szeretet kizárja a 
félelmet!" , , , 

Vajjon szokásod-e a betegeket, s~egényeket, nyomor
ban levőket itt-ott meglátogatni? Ügyüket f~lkarolni, 
szenvedéseikben őket megvigasztalni ? Nem. Es miért 
nem? Szégyenlek ilyen emberekkel beszélni, velük 
érintkezni, ügyes-bajos dolgaikkal foglalkozni. Mit szól
nak az urak, ha munkások közé megyek? ... Félek a 
következményektől. Igen. Pedig "a tökéletes szeretet ki
zárja a félelmet". 

Hányan vannak, akik úgy gondolkoznak, nem pártol
hatják a szegények, egyszerü munkások, iparosok moz
galmát, mert előkelő méltóságuk csorbát szenved. Félnek, 
hogy így "lejáratják tekintélyüket". Még ha így is lenne, 
- ami nem valószínű - ám legyen I "A tökéletes szere
tet kizárja a félelmet." A szeretet ez esetben sem ismer
het félelmet. Amint nem ismert félelmet herceg Batthyányi
Strattmann László. a katolikus herceg-orvos, aki saját 
maga költségén épített kórházban - ingyen - orvosolta 
betegeit. Szeretete erőt adott neki az emberi tekintetek 
legyőzésére. Nemes lelke orvosi tudásával kb. hatezer 
szegény embernek adta vissza, vagy ment!!tte meg szeme
világát. Valóban, hercegi szív az ilyen. Ö a XX~ század 
szeretethőse magyar talajon. 

Éppígy nem járatta le tekintélyét a francia Charle~ 
Foucauld, aki Afrika elhagyatott tuareg-vidékére költö
zött remetéskedni, hogya pogányok között a Szeretet 

8. szám. 1936. 

hirnöke legyen. Ö a XX. században a "Szahara szíve" 
lett. Nem félt a kietlen, vad, hegyes vidéken, Hoggár
ban sem, ott a durvalelkü pogány tenger közepette. Nem 
félt nemcsak azért, mert pár évvel azelőtt még vitéz 
katonatiszt, afrikai vadász volt, hanem azért főleg, mert 
"a tökéletes szeretet kizárja a félelmet". 

Charles Foucauld-t oly bátorrá teszi a szeretet, hogy 
testvéreiül tekinti a tuaregeket, akik pedig ostoba büszke
ségükben minden európait pogánynak tartanak és azt 
beszélik egymás között, hogy az európaiak saját gyerme
keiket megeszik és éjjel vadállatokká változnak 
Micsoda hősiesség kell ily környezetben élni és ezek 
megnyerésére vállalkozni ? Főleg ilyen apostoli elvet 
megvalósítani : "Arra akarom szoktalni az egész lakos
ságot, keresztényeket, muzulmánokat, zsidókat és bálvány
imádókat, hogy bennem testvért, mindenkivel szemben 
testvért lássanak . .. Remete-Iakomat már testvéri
háznak mondják. Ez igen nagy örömömre szolgál . . . 
A legnagyobb felsőbbSéget kell látni ok bennünk: a vallás 
erőit. Ha majdan életszentséggel megnyerjük a szíveket, 
akkor meg lehet kezdeni a tanítást is." Ime, Ch. Foucauld 
levele fényesen bizonyIlja, hogy "a tökéletes szeretet ki
zárja a félelmet". 

Világos, hogy a szív bátorsága és szeretete szoros 
összefüggésben van. A jó ügyért való bátor síkraszállás 
fokmérője szeretetünknek. Ezt értette át mélyen Loyolai 
szent Ignác, amikor lelke a tökéletes szeretet hatása alatt 
ezeket a sorokat diktálta tolla alá: 

"Nincs édesebb, mint az Istent szeretni, de úgy, hogy 
iránta való szeretetből sokat szenvedjünk." Hogyan félne 
az ilyen apostoli szív valamitől, amikor már óhajt Isten
ért, Isten ügyéért sokat szenvedni? Valóban, "a tökéletes 
szeretet nem ismer félelmet". 

Jó ellenőrző ez a szentírási idézet az élet minden 
vonalán. Ahol a jó ügy haladásával szemben bizonyos 
félelem mutatkozik, ott bizonyosan következtethetünk a 
szeretet fogyatékosságára vagy hiányára. Vannak például 
társas-alakulatok, melyek a humanizmus nagy cégére 
alatt szeretetE,t hirdetnek, jótékonyságot gyakorolnak. De 
mihelyt úgy akar valaki segíteni a rászoru!takon, hogy 
a legnagyobb jó, a vallás is eljusson hozzá1Uk, azonnal 
félni kezdenek, megvonják támogatásukat. Félnek, ha a 
vallás utat talál az egyszerü nép és a munkásosztály 
lelkébe. Nagyon jól állapítja meg éles logikájával Papini: 
"Az önző urak (érdekszövetségek) félnek a néptől, amely 
Krisztust szereti!.. . , . Tehát éppen e félelem árulja el, 
hogy nincs igazi szeretetük - a közjó, a nép iránt. Mert 
"a tökéletes szeretet kizárja a félelmet", 

Minden nagy alkotáshoz, különösen nehéz időkben, 
nagy bátorság kell. A bátorság, mint láttuk, a tökéletes 
szeretet szülötte. Ezért időszerű manapság különösen 
nagy buzgalommal imádkozni Loyolai szent. Ignác im~d: 
ságát: " ... amorem tui solum cum grah:" tua mihi 
dones . . ." "Egyedül csak szeretetedet kerem Uram 
kegyelmeddel." És nincs kétség, meg is nyerjük, ha 
helyesen kérjük. főleg, ha azok seregébe sora~ozunk, 
akiknek az isteni Udvözítő e kel!yes szavakkal kotelezte 
le magát: "Igérem neked, hogy Szívem kitágul. hogy bő
ségesen árassza isteni szereteiének hatását mindaz~kra. 
akik tiszteletet tanúsítanak iránta és igyekeznek azt masok
tól is megszerezni. " Mi más lehet ez a hatás, mint "a 
tökéletes szeretet, mely kizárja a félelmet!" 

"Csak egy reneszánsz van: az a tavasz, melyben 
Krisztus pálmája lengl Fogjuk meg ezt a pálmát! . , , 
Vigyázzunk, hogy el ne hervadjon hideg kézben, 
száraz szívben, sötét környezetben ... u Prohászka. 

12 



április 15. 

VanitatuID vanitas --
A gizehi sikon gőgösen áll Cheops, 

a fáraó. Az épülő gúlában gyönyör
ködik. Aranyos szekerét legyözött feje
delmek húzták ide. A kiséretében 
pompázó nagyúri szolgálatiévőkhöz és 
léh ütő kegylesőkhöz igy szól: 

- "Itt e művel, melyet alkotok, azt 
tartom, hogy megleltem az utat, mely 
a valódi nagysághoz vezet. Művésze
tét a természet csodálja s évezredekre 
hirdeti nevem. Nincs földindulás, nincs 
vész, mely ledöntse." (Madách.) 

És ma mi van mindebből? Az em
ber tragédiája teljesül Lucifer jóslata 
szerint: "Pár ezredév gúláidat elás
sa, homoktorlaszba temeti neved." 
(Madách.) 

Igen, az idő elhantol és temet. Csak 
beomlott sírboltok, mohos romok és 
városok csontvázai jelölik az idő lé
péseit. Mindenfelé az összedűlt nagy
ságok emlékkövei, ezek az Isten uj
jának rejlélyes jegyeivel írt törté
nelmi lapok, hirdetik bölcs Salamon 
szavának igazságát: "Minden hiúságI" 
(Préd. l, 2.) 

A mulandóság suhogó szárnyai alatt 
vergődő emberi életet a hiúság ezer
nyi indával fonja körül. Gyökerei az 
életösztön talajába kapaszkodnak. S 
igy maga a természet szállítja a hiú
ságra való készséget abba a vérbő 
vágyba, mely nemcsak arra sarkalja 
az egyéni, hogy személyét térben és 
időben fenntartsa, hanem hogy ezt 
mások észre is vegyék és megsüve
geljék. 

Ezen avelünkszületett hajlamon 
kívül a hiúságnak másik oka: az 
emberek véleményének túlbecsülése. 
Nagyra tort juk: mit mond felőlünk a 
világ? Kétségtelen, hogy mindenkinek 
kedves az elismerés és méltánylás. De 
a baj ott kezdődik, mikor valaki ezt 
az elismerést mértéktelenül kivánja 
és hajszolja. Amikor az öntetszelgés
be, ebbe a farizeusi életformába mo
hón szédül bele s örömmel hallgatja 
a maga hiúságának harsonásait. 

A hiúság az embereknek Achilles
sarka. Ebbe lövik nyilaikat a rava
szok, célratörő furfangosok. Tudják 
és kiszimatolják. hogy mire vagy ké
nyes, mi a gyengéd, mi a vesszőpari
pád s ezeknek magasztalásával talál
ják meg szived ajtaját. A hiúságod 
előtt lóbálják a tömjénfüstölőt s önhitt
ségedre építik terveik et. Nekik te 
Aezopus sajtos hollója vagy I 

A polinéziai vadember ostobaságot 

követ el, mikor bőrét tetoválja, pirosra 
festi, szines tollat s cifra rongyokat 
aggat magára. Tagadhatatlanul bi
zonyságot tesz arról, hogy a termé
szettel nincs megelégedve. De ne ne
vessük ki őt mi, a magas kultúra 
sikján élök. Mert hiszen rajtunk is üli 
lázító diadalál a hiúság szelleme, 
amely a kevélység nyergéből lóhátról 
szokott beszélni. A hiúság szelleme 
nálunk is mindenüti jól tenyészik. 
Korzón, hangverseny teremben, fehér
asztalnál, katedrán és hivatalos 
szobákban. Pöffeszkedik selyem ben, 
rongyban, úrirenden, béressorban. 
Kivigyorog plasztron, paraszt ujjas, 
diszruha és talár alól. 

És sok hóbortosa is van. Ilyen 
hóbortosa csalddfájának az a silány 
utód, aki büszkeséggel hivatkozik 
egyetlen nagy ős ére, akihez ő már 
csak a gőgjével tartozik. Hóbortosa 
a divatnak és testi szépségének az a 
sok nő, akiről a hiúság omló selymek, 
szikrázó ékszerek, dús prém ek és 
divatos kendőzések keretében arcát
lankodik. Hóbortosa eszének és tudo
mányának az a sok férfi, aki mindent 
jobban tud másnál, mindenütt hang
adó és mindenben nélkülözhetetlennek 
tartja magát. Aztán sok hóbortosa 
van a gazdagság és magas társa
dalmi összeköttetések filogtatásának 
is. Valóban nagyon tele van az emberi 
sziv a hiúság és nagyzási mánia 
dudvájával I Mennyire különb a szen
tek stilusa! Kalazanti Szent József, 
hogy a hiúság kisértése sohase fér
kőzhessék a lelkéhez, még nemesi 
oklevelének és egyetemi diplomájának' 
sem kegyelmezett. Vékony szijakra 
hasogatta őket és korbácsot font belő
lük. 

A hiúságnak szemérmetlen elter
peszkedését a nyilvánosság felelt nem 
birja el mindenkinek az erkölcsi és 
esztétikai érzése. Ez az oka annak, 
hogyatisztalátású, nemesebb lelkek 
miért nem mennek emberek közé? 
Nem szivesen teszik ki magukat a 
sugárzó gőg lenéző pillantásainak s a 
hígvelejű pöffeszkedők váratlan hátba
támadásának akkor, amikor azt lát
ják, hogy az öndicséret, reklám és a 
harsogó öblös hang sokszor mennyi 
belső ürességet takar I 

Ez nem megvetó elzárkózás a közös
ségtől és nem is a hibás lelkiismeret 
elbúvása, hanem csak okos cselekedete 
egy biztosnézésű életszemlélet embe
rének. Aki távol tudja tartani magát 
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Irto: Pintér Jó:sef. 

a hiúság vasaros forgatagától, ahol 
az emberek oly könnyen elmerülnek a 
maguk kis sikerének ünnepi mámorá
ban s ahol tökéletesen kiélhetik ma
gukból a beteges ~eltűnési ingert. 

Grófi cimert viselt a halálát váró 
patinás nevű főúr. Buzgón végezte el 
utolsó számadását az Isten előtt. A 
gyóntató pap, mikor már feloldozta, 
igy szólt hozzá: 

- Gróf úr, hogy most már letette 
lelke terhét, ellátom a szent útravaló
val s feladom a szentkenet szentsé
gét is. 

A gróf csendes alázattal így kérte 
~ papot: 

- Kedves lelkiatyám, hagyja el 
azt a grófi cimzést .. Az én számomra 
régóta nincs már annak semmi ér
téke. Csupán egy keresztény hivő va· 
gyok, aki az Islenhez készül. E föld 
értékeiből semmi mást nem vihetek 
át a halál küszöbén, csak a Krisztus 
által megváltott lelkemet. 

Igy szoktak beszélni a hiúságon 
győzedelmeskedő gondolat bajvivói, 
akik a pénz, vér, rang és luxus rab
jainak világ piacán kavargó sokadaI
mában is ki tudják kerülni a hiúság 
tőrvetései/. Nem vesztik el szemmér
téküket időnk pogányszellemű élet/er
vének roppant eláradásában sem. S 
ha reájuk hull Istennek értékkutató 
reflektor-sugara, akkor olyan evan
géliumos-fényű emberek mutatkoznak 
be a világ előtt, akikből nagyon kezd 
ki/ogyni ez a mai élet! 

ROSSZ TESTVÉR AZ 
aki halálveszedelemben levő testvéré
nek segélykiáltását hallja és nem siet 
segítségére. 

148 millió halálveszedelemben levő 
embertestvérünk lelke kiált segítség
ért Afrika térségein. 

Hallod-e? észre,· eszed-e? 

148 millió pogány nevében kérünk: 
Csatlakozza/ok jó testvérek április 
20-án kezdődő imahadjáratunkhoz: 
Afrika pogányaiértl 

(Díjtalanul nagy mennyiségben is 
kapható imaszöveg a portóköltség 
ellenében, Kláver szent Péter Társu
latnál (Budapest IX. Üllői-út 79.) hova 
pénzadományok is küldhetök.) 
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EGY KIS KIHAl KIV ÁLASITOTT. 
(Folytatá •. ) 

A szenvedések iskolájábIUl. 

Ta-jun 1930 tavaszán tért vissza Pekingbe. Folytatni 
akarta tanulmányait, de legyengült szervezete nem bírta 
a megerőltetést. Az Üdvözítő más iskolába írta be kis 
jegyesét: a szenvedések főiskolájába. S a gyermek ki
tanő tanitványnak bizonyult. Valóságos misztikus áhítat 
fazte a kereszthez. A Szentlélek ereje a bérmálás szent
ségében felvértezte a nagy harcra, a nagy vizsgára: az 
egyre erőteljesebben feléje közeledő nagy szenvedések 
elviselésére. (1930. szeptember 29-én bérmálta meg 
Constantini pápai követ a Szent Mihály-templomban.) 

Hiába telt el pihenéssel ez az esztendő is, a gyermek 
egészsége nem javult, sőt rosszabbodott. 1931 nyarán 
már oly heves szenvedések törtek rá, hogy biztosra 
vehette, hogy nemsokára hazahívja a jó lsten. januárban 
ismét a Szent Mihály-kórházba került, hogy utolsó 
betegsége nagy harcait itt, a nővérek között vívhassa 
meg, és a szenvedő szeretet hófehér virágait csokorba 
gyüjthesse isteni Vőlegénye számára ... 

De miért is kell ártatlan gyermekeknek annyit szen
vedni? - vetődik fel sokakban a kérdés. Miért? Egy
szera a felelet. A tiszta gyermeklelkek állnak legköze
lebb a jó Istenhez, a keresztrefeszített Üdvözitőhöz. 
"Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és köves
sen engem ... " 

Ime, az áldozat örök törvénye s örök útja és magyará
zata. Krisztus szeretete szenvedések útján közeledik 
felénk . . . S míg a természetes élet síkján állók szöges 
ellentétbe helyezkednek a kereszttel, szenvedéssel, 
addig a hivatottak tárt karral fogadják, repeső öröm
mel átkarol ják ... 

Ta-jun a hivatottak lelkületével fogadta és viselte 
egyre súlyosbodó keresztjét. Nagy fájdalmakkal járó 
betegsége egyre rosszabbodott. A Szent Mihály-kór
házban a gondos ápoláson kívül lelke több támasz
hoz juthatott a gyermeki erőt messze felülhaladó szenve
dések meghajló elviseléséhez. A kórh~zban gyógykezelt 
Dom Brun a yang-kia-ping-i trappista kolostor apátja 
többször meglátogatta és bátorította a kis szenvedőt. 
Más alkalommal Constantini apostoli követ öntött erőt 
lelkébe. A tőle kapott kis szent Teréz érmet magával 
is vitte a sírba, mint a hasonló bajban szenvedő égi 
példaképét és pártfogóját. Az egyházi tekintélyektöl 
nyert oktatások és vigasztalások segítették a gyermek 
lelkét betegségének és a velejáró megaIázó körülmények
nek készséges, alázatos elviselésére. 

Dom Brun apát megmagyarázta neki, hogy minden 
hozzátartozik a Gondviselés(ől küldött megpróbáltatá
sához, és ezért panasztalanul elfogadott minden szenve
dést és megaláztatást. 

Sőt a fel nem ismertésaz első pillanatban el nem foga
dott megaláztatások miatt ki-kitörő türelmetlenségét 
mindenkép igyekezett helyrehozní, kiegyenliteni. 

Belső élete a teljes átadásra épült. Ezért tudott min
den megpróbáltatást mosolyogva viselni, s mindenbe 
l")eleegyezni, amit lsten akart. A misszionáriusokban az 
Ur követeit látta, akik a lélek útjain kalauzolják őt s 
azért feltétlenül engedelmeskedett nekik. Jellemző erre 
a következő kis eset: 

A kínai újév 1932-ben január 6-ra esett. Ta-jun 
nagyon vágyódott arra, hogy ezt a szép ünnepet otthon, 
családja körében tölthesse. Sehogyan se akart a haza
utazás tervéről lemondani. Az ápolónővér végre a 
páterhez fordult, hogy láttassa be a beteggel kívánsága 
lehetetlenségét s egyben nyugtassa is meg. 

- Hallom, Ta-jun, - szólt hozzá a páter - hogy 
haza szeretnél menni újévre? De lásd, gyermekem, az 
nem lehet. A nővér szeret téged, s betegséged miatt 
nem engedhet el. Engedelmeskedj tehát szépen! 

- Igen, atyám I - hajolt meg az akaratos Ta-jun. 
Mivel nem tölthette e kedves ünnepet családja köré

ben, kórházi szobájában tartotta meg a szokásos 
ünnepséget. Az otthoni ételek mellett nem hiányzott a 
jellegzetes kínai pástétom, a kiao-tze, sem a rizs bor. A 
kis beteg ágyában ülve nézte végig a szokásos udvarias 
újévi jókívánságok kicserélését, a különféle szokásos 
mókákat s a harsogó kacagás t és a jókedvet velük 
élvezte, tapsolt hozzá sovány kis kezével. Beszélni 
akkor már alig tudott. Többen megütköztek azon, hogy 
a sír szélén állva, hogyan tud földi bohóságokon nevetni, 
azokkal törődni. A mélyebben látók megérezték, hogy a 
gyermek ezzel örömet akar szerezni a vele fáradóknak s 
e kedvességgel jóvá igyekszik tenni mindazt a megbán
tást, amit nekik türelmetlenségével okozott. Bár e hibája 
önmagának fájt legjobban. 

Ez az újév napja volt szenvedésében a nyugalom 
utolsó szigete. Utána szinte elmerült a szenvedések 
tengerében. Február 17-én, a Kínában vértanúvá lett 
boldog Clet Regis Ferenc ünnepén feladták neki a 
haldoklók szentségét. Azt hitték, nem éli túl ezt a napot. 

- Emberileg érthetetlen ez a hosszú haláltusa
mondta a főnöknő. - Tüdőbajos leányt ilyen fájdal
masan meghalni még nem láttam. 

- Az Úr bizonyára valami nagy bűnös vétkének 
engesztelésére áldozatul választotta ki ezt a gyermeket 
- jegyezte meg egyik ápolója. 

Mária Terézia tökéletes megadással várta az örök
hazába térés pillanatát. 

- Nem félsz a haláltól? - kérdezték tőle. 
- Nem. Csak a szenvedéstől. De azért csak teljesed-

jék a jó lsten akarata. 
A körülötte állók a szenvedéstől borzongó gyermek 

mögött az Olajfák-hegyén küszködő Üdvözítőt látták. 
"Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de ne 
az én akaratom legyen meg, hanem a tied." 

Nagy szenvedései közt sem feledkezett meg környe
zetéről s a háláról, mellyel gondos ápolásukért adósuk. 

- Olyan jó vagy hozzám, - fordult egyszer nagy
nénjéhez - hogy ezentúl nem néninek, hanem anyám
nak hívlak! 

Éleslátását is megőrizte haláláig. Még saját temeté
sére is gondolt. 

- Anyám, - fordult egy alkalommal nagynénjéhez -
ha meghalok, elsóáldozási ruhám ba öltöztess I 

Kínában ez nagyon szokatlan kívánság volt. Nem szok
ták fehér ruhába öltöztetni a halottakat. De Ta-jun 
ragaszkodott fehér ruhájához, melyben keresztelték, s 
amelyben első szentáldozásához járult. - Még egy 
gondja volt a lánykának: 
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- Páter, eltemetnek-e a chalai temető vértanúktól 
megszentelt földjébe ilyen fiatal keresztényt, mint én? 

. A páter utánajárt s a püspöki hatóság teljesítette a 
kis haldokló kívánságát. Sőt örömét még tetézte a nővé
rek Igérete, hogy a szerzetesek számára elkerített rész
ben te~et~k el, mert testvérüknek tekintik. Még csak 
édesatyja Jóváhagyását kellett megszereznie az egyházi 
temetéshez. Nagynénje táviratilag kérte az apa bele
egyezését. De a japán megszállás miatt megszakadt a 
közlekedés Sanghai közt s így késett a válasz. 

- Ó, ezek a japánok I - sóhajtotta a beteg gyer
mek -: de b~len~ugodott, hogy úgy haljon meg, hogy 
ne tudja atyja dontését az egyházi temetésre nézve. 
Megnyugvással hozta meg az áldozatot, hogy esetleg e 
vágya nem teljesülhet ... 

Régi vágya, hogy irgalmas nővér lehessen, már teljesü
letlennek látszott előtte. Testének ereje rohamosan 
fogyott. A hátán levő sebek egyre erősebb gyulladásba 
jöttek. Megszünt számára minden nyugalom. De belső 
nyugalma, megadása a szenvedések elviselésében válto
zatlan maradt. Vágyó sóhajokban tört csak ki: 

- Mikor visz már haza az Üdvözitő? 

A jegyes ékessége. 
Egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a gyermek utolsó 

napjait éli. Dom Brun trappista apát azt tanácsolta a 
nővéreknek, hogy értessék meg a kis haldoklóval a 
tisztasági fogadalom mélységes nagy értékét, s öntse
nek bele kedvet letétel ére, hogy ennek érdemével is 
gazdagabban léphessen égi Jegyese elé. Ta-jun szokott 
komolyságával, meggondoltságával fogadta a tanítást. 
Egy életre szóló fogadalom megkivánja a higgadt, 
nyugodt megfontolást. 

- Szeretném tudni, - szólt elgondolkozva - hogy 
mire kötelez ez a fogadalom? 

Egy tiszteletreméltó öreg bennszülött pap adta meg 
erre a felvilágositást. A lányka így válaszolt: 

- A szent keresztség felvétel éhez kikértem atyám 
bele~gyezését. Ez a fontos I~pés, melyre most felhív
ták figyelmemet, ugyanezt kivánná. Hiszen egy életre 
szól. Értesítenem kell tehát előbb atyámat. 

De Sanghai megszállása miatt nem remélhette a 
választ. Viszont érezte, hogy életereje egyre hanyatlik 
így magára vállalta a felelősséget a fogadalomért: 
Néhány nap mulva kijelentette: 

- A jó lsten nemsokára magához vesz. Ha megenge
dik, leteszem a tisztasági fogadalmat. 

Még nem volt egészen tizenötéves. A szerzetbe nem 
léphetett be, de fogadalmával Istennek áldozhatta fel 
szüzességét. Bár érezte a halál, az elmúlás közelségét, 
d~ nem tartotta lehetetlennek felgyógyulását sem. 
Fiatalságának életereje ösztönösen remélte a meg
gyógyulást, az életet. FogadaImát tehát egy hosszú élet 
távlatába állította be. Ezért fontoIta meg oly tiszteletre
méI tó komolysággal és ezért tette le áldozattal: örökre. 

- Örökre! Ha életben maradok is, akkor is Istennek 
adom tisztaságom, örökre! 

Mindent Krisztusnak adott oda. Betegségét, szenve
d.éseit, tisztaságát. Mindent, teljes megnyugvással, 
visszavonhatatlanul! 

Betegsége utolsó napjaiban az Üdvözítőről is le 
kellett mondania. Nem áldozhatott betegsége miatt. 
Utolsó szentáldozásakor a szentostyának már csak egy 
kis részecskéjét vehette magához. Ez alkalommal meg
újította tisztasági fogadaImát. Vértelen ajkához szorí
totta ~ keresztet s halk hangon suttogta: - Örökre! 

- Elni akarsz-e inkább, mint meghalni? - kérdezték. 
- l,nkább élni, - vallotta be nyi.'t őszinteséggel -

de mindenekfelett azt akarom, amit a jó lsten akar. 

Utuak 

- Amint a jó lsten akarja ... ez volt a csodálatos 
gyermek legkedvesebb fohásza 

A hazatérés. 

Utolsó szentáldozása után, febr. 22-én erős roham 
tört rá a lánykára. Azt hitték, ez már a haláltusa. De 
még nem ez volt a vég. Fájdalmai egyre elviselhetet
lenebbé váltak. S környezete nem tudta enyhíteni. 

- Nem birom már a szenvedést - suttogta a csont
vázzá aszott gyermek. Mintha csak védőszentje szavait 
ismételte volna: "Sohasem gondoltam, hogy ennyit 
lehet szenvednil" (Lisieuxi kis szent TerézI) 

Legnagyobb fájdalmai közt a kereszt volt vigasza, erős
sége. 

- Katalin, segits, hogy megcsók91hassam a keresz
tet - kérte ápolóját. - Egyedül nem bírom felemelni. 

- Jézus, Mária, József! - suttogták vértelen ajkai. 
A páter az éjtszakát a beteg mellett akarta tölteni. 

De Ta-jun nem akarta, hogy miatta virrasszon. A 
misszionáriust meghatotta a gyermek gondoskodó 
jósága, de ott maradt mell ette. A lányka fogással élt: 

_ Szeretnék elaludni páter, de, ha ön itt van, nem 
tudok. Kérem, menjen el pihenni. 

Mintha tényleg elszunnyadt volna egy kissé a beteg. 
De rövid idő mulva segélytkérőn felkiáltott: 

- ApárnákatI ... MegfulladokI ... 
Február 24-én mondott búcsút Ta-jun a földi élet

nek. Délután 5 óra körül kezdődött el a haláltusa. 
Fájdalmai - ha lehetséges volt még - fokozódtak. 
A páter s a nővérek a haldokló körül imádkoztak: 

Este 1/2 7-kor ért véget a halálküzdelem. Ta-jun ki
merülten hanyatlott vissza párnáira. Hirtelen nagy 
nyugalom áradt el vonásain, egész valóján. Lélekzése 
szabályos volt, szíve is vert. Már nem szeIWedett. EI-

. csendesült a vihar. Isten lebocsátotta szivárványhídját 
s a gyermek rálépett . 

w __ g Ta'IUD .lzia. 
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Utunk 

7 óra után a pulzus verését már alig lehetett érezni. 
Ekkor a páter a haldoklóhoz lépett: 

- A Szűzanya jön érted ... nézd, milyen szépl ... 
Erre eltűnt a beteg arcáról a komolyság s mosoly 

derült vonásain. A misszionárius tovább biztatta: 
- Csak bátran, gyermekem! Kis Teréz is eljön eléd. 
Ta-jun maradék erejével valami titokzatos, láthatat

lan után nyúlt. Aztán lehanyatl,ott a karja ... 
Lelke elindult és ... hazaérkezett. 
- Mária Terézia már nincs közöttünk - suttogta 

a páter Ta-jun nagynénjéhez fordulva. Ta-jun nevelő
anyja odalépett a gyermekhez s még életet vélt a meg
gyötört testben. 

- Mit mondott az előbb neki? Nézze, hogy moso
lyog! - fordult apáterhez. 

Két óra mulva is boldog mosoly játszott ajkain. Hiába 
iparkodtak lecsukni szemét, újra és újra felnyilt és 
nézte azt a titokzatos jelenést, mely számára az örökké
valóság kezdetét jelentette. 

A chalai temető sírkövei sok, Istennek szentelt élet 
földi maradványai fölött őrködnek. Itt nyugszik a híres 
P. Ricci S. J. társaival. A temető közepén áll a vér
tanúk kápolnája. A boxerlázadás áldozatainak emlékére 
emelték. Ta-jun koporsóját a vértanúk kápolnájában 
helyezték ravatalra. Az érte bemutatott szentmise után 
az irgalmasnővérek sirhelyén temették el. Ott várja 
sokat szenvedett teste a boldog feltámadást. 

A túlvilági Ta-jun. 
Mi az, ami megállít bennünket ez előtt a kis kínai 

leány előtt? Oly hamar befejezett élete szinte esemény
telen. S mégis, a hősies erőket magába záró, nem 
mil)dennapi élet illata árad belőle. 

Elete egyetlen, de a leghősiesebb erőket feltételező 
fohászban oldódott fel: Legyen meg a te akaratod! 

nAmint a jó lsten akarja!" - e gondolat előtt hajolt 
meg készséges, alázatos engedelmességgel mindenben, 
még a legkínosabb szenvedések és a korai halál el
fogadásában is. Fiatalságának élnivágyása, örömkívá
nása nem volt benne erősebb, mint a meghajlás lsten 
szent akarata előtt. Egy hosszú, aszkétikus gyakorlatok
ban eltöltött élet kell annak a tökéletes meghajlásnak 
kivirágoztatásához, amit ez a gyenge gyermek élete 
tavaszán tökéletes szépségben nyujtott át Istennek. 

Ezen ígazság előtt meghajló mélységes hite, készsé
ges gyermeki engedelmessége emelte a kis Ta-junt a 

8. szám. 1936. 

tökéletesség magas fokára, lsten választottainak kivált
ságos sorába ... és a földön maradt küszködő Krisztus
követők ideáljai közé. 

A kis kinai kiválasztott törékeny alakjára feltekintve, 
a szenvedésekkel sujtott lelkek ezrei kiálthatnak fel 
bizalommal, erőre kapva szent Ágostonnal : Ha ennek 
sikerült, nekem miért ne? 

* 
Első életrajzának nagy sikere volt. Másfél év alatt 

kínai, francia, olasz és flamand nyelven százezer pél
dányban fogyott el. S nemsokára visszhangja kelt apos
toli hatásban és a közbenjárásában vetett bizalomban. 

A hívek bizalma Ta-jun közbenjárásának erejében 
szinte természetszerűleg virágzott ki. Határozott csodá
ról nem beszélhetünk, de az alábbi néhány feljegyzett 
eset gondolkozóba ejthet: 

Egy kínai orvost hiába kértek barátai, nem volt 
hajlandó megkeresztelkedni. Megelégedett azzal, hogy 
becsületes ember, jó orvos és a szegények barátja. 
Egyszer súlyos betegségbe esett. Felgyógyulására nem 
volt remény. Barátai ekkor kilenced et kezdtek a kis 
kínai leányhoz: Ta-junhoz. A beteg egyszerre magától 
kérte a keresztség szentségét s mint keresztény halt 
meg nagyon boldogan. Kívánságára a chalai temetőben 
temették el Ta-jun közelében. 

Egy beteg gyors lefolyású tüdőbaj ban szenvedett. 
Kilencedet kezdtek Ta-junhoz felgyógyulásáért. Feje 
alá tették a lányka hajfürt jét. Hamarosan javulni kez
dett állapota s a második kilenced alatt teljesen helyre
állt egészsége, pedig előzőleg oly rosszul volt, hogy a 
haldoklók szentségét is felvette már. Oly teljes volt 
gyógyulása, hogy az orvos röntgenátvilágítással se 
találta a betegség nyomát. 

- Ha nem ismerném a pekingi kórház feltétlen meg
bízhatóságát - mondta a vizsgáló orvos - azt kellene 
mondanom, hogy tévedéssel állok szemben, mert az 
illető egyén tüdején a legkisebb elváltozásnak a nyoma 
síncsen. 

E rendkívüli esetektől eltekíntve is Ta-jun csendes 
példaadása apostolként indul el a világba, hogy segítse, 
bátorítsa a lelkeket. Hősies, tökéletes odaadásának 
példájával tölti be élethivatását, amellyel biztosította 
egyéni örök boldogságát is. 

Némelböl átdulgozta: a "Szegedi Főiskolai 
Hallgatónök Mária Kongregációja". 

A SZENTEK KÖZBEN1ÁRÓINK ISTENNÉL. 

nA jövendölések végetérnek. a nyelvek adománya meg
szűnik. a tudományok elenyésznek. de a szeretet soha
sem szűnik meg. n - hirdeti szent Pál apostol. (1. Kor. 
13. 8.) Ugyanezt a vigasztaló igazságot fejezi ki az Egyház 
a szentek egyességéről szóló tanításában. A földön 
küzdő. a tisztítótüzben szenvedő és az égben diadalmas
kodó Egyház ugyanannak a fának három ága, melyek 
kapcsolatban vannak egymással. egységet alkotnak a 
szeretet által. E tanításból következik. hogy a meg
dicsőült szentek közbenjárnak értünk Istennél. 

A küzdő. szenvedő és diadalmaskodó Egyház egy testet 
alkot. Szent Pál azt Irja a korinthusbelieknek. hogy 
Isten rendelése szerint az emberi testben a tagok egy-

IRU: GYENIS ANDRÁS S. J. 

másért kölcsönösen szorgoskodnak. n És ha az egyik tag 
valamit szenved. együtt szenvednek vele az összes tagok; 
vagy ha az egyik tag megdicsőíttetik. együtt örülnek a 
többi tagok." (1. Kor. 12. 26.) Ugyanez érvényesül az 
Egyházban is s ezért folytatja az apostol megkezdett 
gondolatfüzését a következő szavakkal: n Ti pedig Krisztus 
teste vai!ytok." (U. o. 27. vers.) Ebben a testben is meg
van a kölcsönös kapcsolat. részvét és öröm. 

Ha az emberi társadalom szervezeteiben is azt tapasz
taljuk. hogy az egyik tag rögtön segítségére siet 
szenvedő vagy bajba jutott társának. sokszor kéretlenül 
is. akkor nem kételkedünk azon sem. hogy az Egyház 
tökéletes. isteni eredetü szervezetében is fennáll a szere-
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tetnek ez a kapcsa. amely reven a megdicsőültek szive
sen és örömmel sietnek segítségére a földön küzdőknek, 
mert a szeretet a síron túl sem szünik meg. 

De vajjon képesek-e a szentek közbenjárni érettünk? 
E kérdés eldöntésénél a kinyilatkoztatáshoz fordulunk 
és belőle merítjük bizonyitékainkat. Mindjárt az ószövet
ségi Szentírás elején olvasom, hogy élő ember is, aki 
kedves Isten színe előtt, eredményesen közbenjárhat 
mások érdekében. A haragvó Jahve eltökélte, hogy a 
gonosz. Szodomát eltörli a föld színéről. Ekkor eléje 
járult Abrahám, az igaz férfiu, és részvevő szeretettel 
könyörgött a pusztulásra ítélt városért: Uram, ha ötven 
igaz található a városban ... ha negyvenöt ... ha 
harminc . . . h!l húsz . . . ha tíz igaz akad, elpusztítod 
a várost? Az Ur hallgatott kedves szolgájának könyör
gésére és felelte: "Nem törlöm el tízért." (1. Móz. 18, 32.) 
Másutt meg azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten maga 
szólítja fel az isteni irgalmasságra szoruló bűnöst, hogy 
az igaz Jób útján kérje bűneinek bocsánatát. Jób barilt
jának ugyanis, a temáni Elifáznak, azt mondotta az Ur: 
"Felgerjedt haragom ellened és két barátod ellen, mert, 
nem mondottatok előttem igazat, mint Jób, az én szolgám. 
Vegyetek azért magatokhoz két tulkot és két kost és men
jetek szolgámhoz, Jóbhoz, és tegyetek égő áldozatot maga
tokért. Jób pedig, az én szolgám, könyörögni fog érte
tek s az ő személyére tekintettel leszek, hogy ne tulaj
doníttassék nektek e bolondság." (Jób 42, 7-8.) 

Ha már az élők közbenjárhatnak embertársaikért Isten 
színe előlt, annál inkább tehetik ezt a megdicsőült lelkek. 

A szentatyák erőteljes stílusában fejezi ki ezt a gondo
latot szent Jeromos, mikor így ír: "Ha az apostolok és 
vértanúk, míg testben voltak, imádkozhattak a többiekért, 
pedig akkor még magukról is kellett gondoskodniok, meny
nyivel inkább tehetik a győzelmek és diadalok után? Az 
egyetlen Mózes ha/százezer ember számára kér Istentől 
bocsána/ot; István . .. bocsánatot kér üldözői részére: 
és miután Krisztussal kezdenek lenni, kevesebbet tehetnek? 
Pál apostol azt mondja, hogy a hajón kétszázhetvenhat 
lélek ajándékoztatott neki: és miután megszabadulva a 
földi bilincsektöl Krisztussal kezdett lenni, akkor fékkel 
nyűgöztetett-e le és azokért, akik az egész földkerekségen 
hittek evangéliumának, nem mukkanhatna meg?" (Op. 
S. Hier., Adv. Vigilan t. n. 6.) 

Nemkülönben van az emberi társadalomban sem. Ha 
valaki állást vagy más kegyet akar elnyerni, kérését 
olyan egyének útján törekszik az illetékesek elé terjesz
teni, akik tekintéllyel, befolyás sal rendelkeznek. Remélik, 
hogy így könnyebben célt érnek. A jó Isten is szívesen 
veszi hű szolgáinak, a szenteknek a közbenjárását. A 
protestáns Leibnitz e kérdésre nézve így foglalta össze 
felfogását: "Minthogy a boldogult lelkek a mi ügyeinkben 
most jobban résztvesznek, mint mikor a földön éltek ... 
minthogy szeretetük és segítési vágyuk sokkallángolóbb, 
végül, minthogy imádsál!aik sokkal hatékonyabbak, mint 
a földi életükben: másfelől az is bizonyos, mennyit ad 
Is/en még az élőknek a közbenjárására is, és mi is mily 
hasznosnak tartjuk, ha testvéreink imája a mienkkel 
egyesül, nem látom be, miért lehetne azt bűnül felróni, 
ha valaki az egyik megdicsőült lélekhez vagy angyalhoz 
fordul, közbenjárását vagy segítségét kéri ... " (Hurter, 
Theol. dogm. Comp. III. n. 720.) 

De a katolikus Egyház nemcsak hisz ebben az 
igazságban, hanem híveit is buzdílja gyakorlására. Mily 
gyakran kérjük egymás megemlékezés ét I Az édesanya 
hányszor gondol imádságos ajakkal a szülői háztól távol 
élő gyermekére I Mindez annak az erős meggyőződésnek 
kifejezése, hogy Isten szívesen meghallgatja imádságun
kat azok érdekében, akikre szeretettel gondolunk. Ezért 

Utunk 

kérték már az apostolok is a hívek imáját s ezért írta 
szent Pál a rómaiaknak: "Kérlek azért titeket, atyámfiai, 
segítsetek engem az Istenhez értem való imádságotokban." 
(Róm. 15, 30.) Ezt a szilárd meggyőződést vésték a 
katakombák sírkövére az elsö keresztények is. 

A szeretet kapcsa tehát nem bomlott fel az élők és 
megdicsőültek között. A szentek szeretettel gondolnak 
ránk, küzdő társaikra s közbenjárnak értünk Istennél, 
hogy elnyerjük azokat a kegyelmeket, melyek szüksége
sek földi és örök boldogulás unk előmozdítására. 

Azt kérdezhetnők ezek után, hogy minő feladat háramlik 
ránk, élőkre e fennálló kapcsolatból ? A legközvetlenebbül 
folyó következtetés az, hogy ha a szentek valóban 
közbenjárhatnak értünk Istennél. kérjük és hívjuk őket 
segílségül minden ügyünkben. Igaz ugyan, hogy a kato
likus dogma azt nem mondja, hogy segítségül kell hív
nunk a szenteket, mert katolikus marad azért az a hívő, 
aki egész életén át sohasem kérte a szentek közben
járását, de azt már minden katolikusnak kell yallania, 
hogy megengedett és hasznos a szentek segítségül hívása. 
Valóban észszerűen cselekszik az, aki ezt az eszközt is 
megragadja, mert általa jobban szolgálhat Istennek és 
tökéletesebbé teheti lelki életét. 

Észszerű a szentek segítségül hívása, ha ők különféle 
javakat eszközölhetnek ki számunkra és ezt meg is akarják 
tenni. A dicsőült lelkek már olyan szoros kapcsolatban 
állanak Istennel. melyet a körülmények semmiféle válto
zása sem tud már megszüntetni vagy módosítani. Ez a 
barátság nem érdekszövetség, hanem igazi belső hasonló
ságon és kölcsönös szereteten, együttérzésen alapuló 
barátság. Vajjon ilyen barátságban k~pes-e valaki barát
jának kérését megtagadni ? Maga az Üdvözítő is ezzel a 
hasonlattal él éppen akkor, mikor a kérő imádság áll
hatatos gyakorlására buzdította hallgatóit. Az isteni 
mester a zörgető és alkalmatlan barátról szóló példa
beszédhez hozzátette e szavakat: .. Kérjetek és adatik 
nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik 
nektek. Mert mindenki, aki kér, nyer; aki keres, talál és 
a zörgetőknek megnyittatik." (Luk. 11. 5-10.) 

Nem kételkedhetünk ezek után, hogy Isten legjobb 
barátai, a szentek, megnyerhelik számunkra azt, amit 
állal uk kérünk? Akarnak is rajtunk segíteni, ez a szen
tek egyességének előbb vázolt tanitásából és a szeretet 
legelemibb törvényéből világosan következik. 

Ugyanezt fejezte ki az őskeresztények hite és meg
győződése is. Gordianus és Epimachus katakombájában 
rátaláltak a régészek Sabbalius vértanú sírkövére, melyen 
ez a felirat áll: .. Sabbatius édes lelke, kérj és könyörögj 
testvéreidért és társaidért. "Calixtus pápa katakombájá
ban egyik síron ez a felírás áll: .. Atticus, lelked jó béké
ben van, imádkozzál szüleidért." A lateráni múzeum leg
régibb keresztény műemlékei között ilyen felíraltal el
látott sírkövek láthatók: .. Lelked nyugodjék Istenben, 
imádkozzál nővéredéri. " Vagy: "Basilia úrnő, neked 
ajánljuk Crescentiust és leányunkat, Micinát"_ Végül szent 
Agnes katakombájában találtak egy görög feliratot, mely
ben a sírirat szerzője és vésője külön kérik a szentek 
közbenjárását. "Dénes, az ártatlan kisded, nyugszik itt a 
szentekkel. Szent imái/okban emlékezzetek meg rólunk is: 
A szerzőről és vésőről. " 

Ezek a feliratok a mellett, hogy híven visszatükrözik 
a katolikus tanílást, a szentek tiszteleté~"-vOft6tkozólag, 
megdönthetetlen érvekkel szolgálna --árra.. Bé~~e. ho'gy a 
szentek tisztelete és segitségül hí s'il.'.'olyan régi, miti t 
maga a kereszténység. Vagyis a zei~tet sohasem szűnik 
meg, mert a szentekkel egyült lis"ztus' titokzatos testé
nek vagyunk a tagjai. Necsakjv~juka szentek egyes
ségét, hanem kérjük is közbelljárásukat IstennélJ 
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Ed kérd.dék tll6.ak: 
A multkoriban postai levelezéliapra 

Irva az úgynevezett Szent Antal
imaláncnak egy példányát kaptam 
meg. Atolvastam. Az imában igazán 
nincs semmi kifogásolnivaló. Arról 
szól, hogy az Isten seg/tsen az embe
reken és erre Szent Antal közben
járását /féri. Az imát követél néhány 
sorban pedig arra kért küldélje, hogy 
ezt kilencszer lrjam le és kilenc eimre 
kü/djem el. Az egyetlen, amely vissza
tetszd volt benne, az a kitétel, hogy 
aki az igy megkezdett imaláncot meg
szak/tja, azt nagy szerencsétlenség 
éri, aki pedig tovább fúzi, az szeren
csés lesz. 

Megvallom, kissé hatott reám ez 
az utóbbi fenyegetés és Igéret. Azt 
gondoltam, mivel az imában nincsen 
semmi kivetnivaló, tovább küldhetem 
másoknak is. Hiszen csak a vallá
sosságot terjesztem vele, mert hát 
talán a kilenc közül egyik elimád
kozza. Ez is valami. 

Le/rtam hdt kilencszer és kilenc 
címre elküldtem. Kissé aggályos lelki
ismeretú vagyok és most utOlag bánt 
a dolog. Többször hallottam már, 
hogya Szent Antal-imalánc babona. 
de hát én nem akartam bűnt csele
kedni, amikor igy tettem. Mégis 
babonával vétkeztem volna? 

Ez.ket 1.lellfik: 
A Szent Antal-imaláncot az utóbbi 

időben megdöbbentő nagy számmal 
terjesztik. De nemcsak ezt, hanem 
az úgynevezett Szent Michaelis-hegyi 
levelet is. Ez egy sor teljesen ki
fogástalan és hasznos intelemből áll, 
amely a vasárnap megszentelésére, 
gyónásra, a parancsok betartására 
vonatkozik. Eddig az intelem. A 
hozzátartozó sorokba!) aztán az 
áll, hogy e levelet az Ur jézus irta, 
Szent Mihály arkangyal vitte el 
aranybetfis szövegét Michaelis-he
gyére és ott örzik. Aki leirva jobb
vagy bal karja alatt magával hordja, 
az legyőzi ellenségeit és minden 
bajtól megoltalmaztatik stb. 

Érdekes jelenség, hogy e különös 
imaláncok épp a vallásosabb embe
rek között szövődnek. Bámulatos, 
de való, hogy az intelligencia sem 
mentes tölük. Az is megjegyzésre 
érdemes, hogy legtöbbjük teljesen 

úgy gondolkodik, mint a fönti levél
író. Az imának és intelemnek szöve
gében nem találnak semmi kivetni
valót, sőt üdvösnek és jÓnak látják 
azt, de valamennyire hatással van 
az imaláncnak fenyegetése, hogy aki 
megszakítja, szerencsétlen lesz. Ez 
a nyugtalanság, sőt félelem az indl
tÓja aztán annak, hogy jobb be
látásuk ellenére, mégiscsak beáll a
nak az imalánc továbbszövői közé. 

E széles rétegekben való terjedés 
szükségessé teszi, hogy a vallásos 
lelkek tisztán lássanak e pontban, 
mert úgy látszik, az egyszerű babo
nává való minősítés nem elegendő. 

Bizony a Szent Antal-imalánc és a 
Szent Mihály intelem terjesztése tilos 
és bűnös dolog. 

Nem azért tilos, mintha az Egy
ház kifejezetten eltiltotta volna. Ilyen 
határozatot egyetlen hivatalos ténye
ző sem hozott eddig. Hanem azért 
tilos és azért bűnös, mert az ájta
tosságnak ez a módja ellenkezik az 
erkölcsi törvényekkel. Éspedig olyan 
világosan ellenkezik, hogyeltiltására 
nem is kell külön törvényt hozni és 
parancsot kiadni; mint ahogy nem 
kell külön megparancsolni, hogy nem 
szabad gyilkolni és lopni. 

Ellenkezik pedig az imalánc ájta
tosság az erkölcsi törvényekkel a 
következő módon: 

l. Ezt az ájtatosságot sohasem 
hagyta jóvá az Egyház. Már pedig 
olyan ájtatosságokat terjeszteni, 
melyeket az Egyház jÓvá nem ha
gyott, tilos és bún az egyházfegye
lern ellen. 

A vallásosság tisztaságát és épüle
tességét fönntartani nem lehet, ha 
annak gyakorlását a tömegek sza
badjára hagyják. Tanulatlan, félre
csúszott és beteges gondolkodású, 
tévelyekkel telített emberek nagy 
számmal vannak mindíg és az ilye
nek igen hajlandÓak az alkotásra és 
munkára is. Alkotásaikba beleviszik 
tévelyeiket és munkájukkal meg
fertőzik a hitélet tisztaságát és má
sokat is tévútra vezetnek. Ezért a 
katolikusok alapkötelességei közé 
tartozik, hogy csakis az Egyház 
által jóváhagyott imákat végezzenek 
és csakis ilyen jÓváhagyott ájtatos
ságokat terjes8zenek. Ha pedig valaki 
új imát és új ájtatossági módot akar 
behozni, - ennek is van módja és 
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az Egyház nem zárkÓzik el ilyesmi 
elől sem - előbb vizsgáItassa met:: 
azt az egyházi felsöbbséggel és csak 
akkor terjesztheti, ha ennek véle
ménye szerint nincs benne kifogá
solnivalÓ. Hiszen még a gyógyszeré
szeknek sem szabad új orvosságo
kat forgalomba hozni, ha az arra ren
deltszervekelőbb nem vizsgáltákmeg 
azokat és jÓvá nem hagyták. Ha az 
emberek testi épségét így védik az 
újításokkal szemben, mentől inkább 
szükséges a lelki és hitbeli épség 
védelme I 

2. Ha magukban az így terjesztett 
imákban nincs is kivetnivaló és 
téves, de igenis ilyen azoknak k/sérd 
szövege. Ez magában elegendő, hogy 
ilyen szöveget ne szabadjon tovább
adnunk. 

A Szent Antal-imaláncban az 
van, hogy aki félbeszakítja, az búnt 
követ el; más szövegezésben pedig 
az áll, hogy szerencsétlenség éri. A 
Szent Mihály intelemben pe,dig azt 
olvashatjuk, hogy maga az Ur jézus 
írta - ami nyilvánvalÓ valótlanság, 
- továbbá, hogy aki karja alá kötve 
hordja, az legyőzi ellenségeit, aki 
magával hordva kér valamit, az 
megkapja stb. Bizonyításra nem 
szorul, hogy az ilyesmi tipikus ba
bona és éles ellentétben van a 
vallással. Az ilyen cselekedetek
ha valaki megszakítja stb. - termé
szetüknél fogva nem alkalmasak, 
hogya következtében várt eredményt 
létrehozzák, azt pedig föltételezni, 
hogy az lsten ilyen módon osztja 
áldását és büntetését, egyenesen tisz
teletlenség. 

3. Ezen imaájtatosságoknak ter
jesztési módja ellenkezik a krisztusi 
vallásosság lelkiségével és kifejezetten 
babonás. 

A krisztusi vallásosság nem mecha
nizmus. Az imák lelrása és szét
küldése magában még nem áhítat
gyakorlat és nem vallási cselekedet. 
(Vigyázat I Ha önmagában is jÓ 
lenne és nem tévelyekkel fertőzött, 
jÓcselekedetté válhatna az intentió, 
a jószándék által. Mint ahogyan 
erkölcsileg is érdemes jÓcselekede
tek pl. a jÓ sajtó terjesztése azzal 
a szándékkal, hogy általa lsten dicső
ségét és a lelkek üdvét mozdítsuk 
elő.) Ezeknél az imaláncoknál ép a 
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mechanizmuson, a leíráson és szét
küldésen van a hangsúly. 

Ha pedig ennek a 9-szer való le
írásnak és szétküldésnek, vagy el
mulasztásának áldást, illetve szeren
csétlenség bekövetkezését tulajdonít
juk, világos, hogy .babonáskodunk. 

4. Aki ezeket az lmaláncokat ter
jeszti, nem mentesithető a mások 
bűnrevezetésének vétkétéJI. , 

Kétségtelen, hogy maga ez az 
ájtatosság a fönti okokból vétkes és 
téves. Szétküldésénél egyenest arra 
szólítja föl a leíró címzettjeit, hogy 
ugyanezt tegyék meg. Söt megfenye
get a bekövetkező szerencsétlen
séggel is, hogy nagyobb nY9maték~ 
legyen bűnrevezelésének. Es teszI 
ezt nem egyszer, hanem kilencszer. 
Söt azzal a szándékkal, hogy ez a 
kilenc is hasonlókép járjon el és 
kilencszer kilenc, azaz nyolcvanegy 
személyt vigyen a bűnre. A bűnre
vezetésnek egész lavináját indítja 
így meg. 

5. Nem hagyhatjuk még említésen 
kivül ennek a bűnös imaláncnak 
anyagi következményeit. sem. Men~yi 
pénz és munkaenergia megy Igy 
kárba I 

Számítsunk csak egy kicsit. Te
gyük föl, hogy legrosszabb esetben, 
a szerencsétlenségtöl félve, öten föl
ülnek a kilenc közül a csábításnak. 
Az első menetben - 10 filléres leve
lezőlapot számítva és egy óra mun
kát a leírásra - 90 fillér és l óra 
ment reá. A második menetben öt
ször 90 fillér, az 4'50 P és 5 munka
óra. A harmadik menetben negyven
ötször 90 fillér, azaz 40.50 pengő és 
45 munkaóra ment reá. A negyedik 
menetben 405-ször 90 fillér, azaz 
364.45 pengő és 405 munkaóra a 
költség. Tegyük föl, Magyarországon 
csak százan kezdik el ezt az ima
láncot, pedig a valóságban jóval 
nagyobb a számuk; az~tán vegy~k 
számításba, hogy a szoveg szennt 
egy héten belül (némelyik szöveg 
három napon belül követeli) foga
natosítani kell a kilencszeri szét
küldést. Ez négy menetet számítva 
négy hét alatt 36.450 pengő kiadást 
és 40,500 munkaórát jelent. E pén
zekből hány falusi templomot és 
szükségkápolnát lehetne fölépíteni I 

• 
Bizony az imalánc-ierjesztés bűn. 

Engedetlenség az egyházfegyelern 
ellen, bűn a hit tisztasága ellen, 
bűn a babonasággal, bűn mások 
bűnrevezetése révén. Az pedig, hogy 
az elkövetők lelkiismerete és az 
anyag csekélysége miatt csak bocsá
natos bűn, még nem igazolja ezt a 
rosszcselekedetet. 

(cg.) 
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GERELY JOLÁN: KI VAGYOK? 
Van egy kedves kis könyv a könyv

táramban: csupa kép; gyüjtem~nye 
világhírű művészek mesterművemek, 
amelyekkel a legnevesebb festök 
hódoltak a Boldogságos Szűznek. 
Forgatom a könyvet: mennyi Madon
na! Hányféle helyzetben, hányféle 
felfogásban, a földi élet hány válto
zatos helyzetében mosolyog reám 
az Istenanya áldott arca! Itt van 
Sandro Botticelli képe: "Madonna 
a Gyermekkel", utána Bastiano Mai
nardié: "A Szent Szűz a Gyermek
kel". Az elsőn egészen komoly a 
Szűz a másikon már hívogatóbb, 
- egész megkapóan bájos azonban 
a harmadikon, Filippo Lippi képén, 
a "Gyermekét imádó Mári~"-n. Az
után jön Andrea VerrocchlO, F~an.
cesco Francia, Leonardo da VmcI, 
Raffael Santi, Andrea Mantegna, 
Correggio, Van Dyck ... és így 
tovább a szebbnél-szebb Madonnák. 

Szöveg nincs hozzájuk írva, de 
amint végigforgatom a lapokat, 
érzem mint vésődik az én lelkemre 
is egy-egy szelíd vonás, biztató 
tekintet, erősítő bátorítás a küiön
féle Mária-arcokról. 

És most szinte azt mondanám, 
hogy Gerely Jolán ebben a könyvé
ben szövegel írt ehhez a gyönyörű 
képgyüjteményhez. Látszólag ugyan 
a mai női világ változatos élete, 
mindennapi kis gondja, sok küz
delme és kísértése alkotja tárgyát 
ennek az újabb köteté~ek. De a 
sorok mögül valójában mtndenegyes 
fejezetben egy-egy Madonna-kép 
tekint az olvasóra, mert az írónő 
kitűnő pedagógiai érzékkel és na~ 
lelki finomsággal tudja sze~eplo 
leány hőseit kínzó problémáikkal 
végsö fokon mindíg a Boldogságo~ 
Szűz felé irányítani. Sem a hazai, 
sem a külföldi irodalomban nincs 
könyv, melyennyire ízig-vérig 
modern köntösben, ily érdeklődést 
keltö szempontok feldolgozásával 
és az olvasó figyeimét ennyire le
kötő beállításban gyözné meg az 
embert a Mária-tisztelet páratlan 
nevelő erkölcsi értékéről. 

"Ki vagyok?" - teszi föl bizony
talan aggodalomrnal a kérdést a 
könyv címe; és "miért is születtem 
leánynak!" - kiált föl elkeseredet
ten a könyv elején a föszereplö ... 
Amint azonban oldalról-oldalra 
haladunk és a szereplők az élet 
ezernyi változatosságában beletekin
tenek az Isten szent tervébe, mely 
nemcsak minden fűszál nak és bogár-
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kának, hanem ezerszer inkább min
den emberi teremtménynek is ki
jelöli fönséges rendeltetését, egyre 
határozottabbá lesz elöttünk a fele
let, egyre inkább érlelődik lelkünk
ben meggyőződéssé Leon Bloy meg
állapítása a nö nagyszerű hivatásá
. ról: "Minél szentebb a nö, annál 
inkább nö.-

Mikor az ember végére ér a 
könyvnek, mely a Madonna-képeket 
tartalmazza, csodálkozva állapitja 
meg: "Nem is gondoltam, ho~ 
ennyi változatban lehet megfestem 
az egyetlen lsten-anya képétl" Mikor 
pedig Gerely könyvének végére 
érünk, nem kisebb csodálkozással 
mondjuk: "Nem is sejtettem, hogy 
a Mária-kultuszban ennyi gyógyító 
erö ennyi rejtett szépség és ennyi 
föl~melő megoldás rejlik a modern 
élet legnehezebb problémáira is. a 

És ép ebben látom a műnek 
maradandó értékét: Ime egy könyv, 
melyet élvezettel fog olvasni minden 
nö és észre sem veszi, mint simul 
küszködő lelkén egyik vonás a 
másik után hasonlóvá az Istenanya 
áldott arcához, és a könyv befejez
tével mint hajtja meg homlokát, 
hogy szintén elmondja a könyv föl
emelö hitvallás gyanánt kicsendUlö 
végs ö szavaít: Ki vagyok? Én az 
Úr szolgálóleánya vagyok - az élet 
minden küzdelmében, veszedelmé
ben és feladataiban. 

És nagy jel tűnék fel az égen: 
egy asszony, akinek öltözete volt a 
nap, és lába alatt a hold, és .!ején 
csillagból álló korona." (Jel. konyv. 
12, 1.) Ez a nagy jel a ,mi egünkön 
Mária. A régi asszony Evával együtt 
a kígyó nyomain csúszkált és arra 
a sorsra is jutott: sárhoz tapadt és 
a földet ette. Ez az új mennyei 
asszony mennyei szépség.be öltöz
teti saját lelkét, meg mmdazokét, 
kik hozzá fordulnak. 

Gerely Jolán könyve képes meg
szerettetni minden olvasójával a 
legfönségesebb örök nöi eszményt, 
a Boldogságos Szűzet. Akinek a 
lelkét pedig megragadja az Isten
anya szépsége, annak élete közel 
jut az Istenhez. Már pedig annyira 
vagyunk boldogok, amily közel 
jutunk Istenhez. 

Igy válik ez a könyv, a Máría
kultusznak ez a nagyszeru lélektani 
apológiája egyúttal a boldog, harmó
nikus női élet forrásává. 

Kísérje is a Boldogságos Szűz 
áldása nemes missziós útján I 

Dr. Tóth Tihamér. 



Utunk 

Tordai Anyos: Rózsáskert, szavaló könyv. 
Budapest, Szent István Társ. kiadása, 1936. 
ára P 4.80. 

Ei: a könyv katolikus iskolák és egyesületek 
szavaló könyvének készült. Uj kiadásába bele
foglalta a szélesismeretű szerzö a legújabb 
katolikus költői termékeket is, gondosan ki
választva azokat, amelyek előadásra alkalma
sak. A könyv gyakorlati hasznán túl két 
szolgálatot tesz még. Elöször: a szép gondola
tok szép köntösben való kifejezését szeretők 
számára valóságos lelkiolvasmány t nyujt, 
másodszor: bizonyítéka annak, hogy a katolikus 
költészet milyen magas szinvonalon áll és 
milyen nagyszerű terméke t nyujt. Az ember 
szinte felháborodik, hogy ezeket az írókat nem 
ismeri a széles közönség, holott tudásban, 
technikai készségben és fökép lélekben messze 
túlszárnyalják a baloldal és a semleges irány
zat költőit. Ezeket az utóbbiakat dícsérik, a 
katolikusokról pedig hallgatnak a nemkato-

A tariDi lepeleD eDDyi láthat6 szabad IzeDllDeI. 
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l~ZUS FOTOGRAFIÁ1A -
19 SZÁZAD UTÁN. 

Üdvözítőnk képe minden időben gyengéd tiszteletnek 
tárgya volt hívei előtt. Az ember természetén alapszik már 
ez a ragaszkodás. Akit ugyanis szeretünk, azzal együtt is 
akarunk lenni. Ha valóságban nem tehetjük, legalább kép
mását óhajt juk magunk előtt látni és birtokunkban tartani. 

Ez alatt a nem egészen száz esztendő alatt, amióta a 
fotografálás t feltalálták, nem egy ember lelkében merült fel 
már a gondolat, hogy milyen jó lett volna, ha már Jézus idejé
ben is fényképezni tudtak voJpa. Akkor most nem lennénk 
a képzeletre utalva, amidőn Udvözítőnk képeit elkészítjük 
és nem volnánk kétségben a felől, vajjon úgy nézett-e ki 
az Istenfia a valóságban, mint ahogyan évszázadokon keresz
tül a festők és szobrászok ma már konvencionális s á vált 
vonásait megalkották. 

Biztosan meglep mindenkit, ha az~ állít juk, hogy a 
valószínüség nagy foka szerint megvan Üdvözítőnk holttesté
nek eredeti és meglehetősen kivehető fotográfiája. Megvan ez 
Jézus halotti leplének Turinban őrzöttvásznán. 

A turini halotti lepel. 

A Szentírásból tudjuk, hogy Arimathiai József, amikor 
megkapta Pilátustól Jézus holttestét, gyolcsot vásárolt és 
abba belegöngyölve a holttestet, a sírba fektette. (Márk 15, 
46.) Szent János evangelista pedig, aki szemtanú volt, azt 
is felemlíti, hogy ruhákba göngyöléskor füszerek közé temet
ték Jézust, mint ahogyan a zsidóknál abban az időben szok
ták. (János 19, 40.) 

A zsidók temetkezési módját pedig ismerjük és tudjuk, 
hogy a drága és szagos kenetekkel megkent holttestet gyolcs
lepedőbe tették, a lepedő körül mirhát és aloét hinteUek 
és az egészet aztán befáslizták. Jézust nagypénteken este a 
rákövetkező szombat miatt csak ideiglenesen temették el és 
drága kenetekkel nem kenték meg. Ezt akarták húsvét regge
lén pótolni a jámbor asszonyok, akik még friss mirhát és 
aloét is szándékoztak a lepedőre hinteni. 

Az Üdvözítő holttestének takaróit az evangéliumok 
tanúsága szerint megtalálták az üres sírban. Természetes és 
magától értetődő dolog, hogy ezeket a lepedőket nagy kegye
lettel megőrizték. Ilona császárné aztán, - aki szent mohp
sággal és a hatalom parancsoló erejével összegyüjtötte az Ur 
kínszenvedésének ereklyéit, - ezt a szent ereklyét is meg
szerezte és Konstantinápolyba vitette. Innen kezdve min
den megszakítás nélkül ismerjük a szent lepelnek hollétét. 
Nem tér ve ki vándorlásának hosszú és sok stációjára, csak 
a végső helyét említjük fel: 1452-ben a szavojai királyi 
családnak birtokába került és ma is tulajdonképpen avval 
a királyi családdal van kapcsolatban, amely család most Olasz
ország trónján ül. Ezt a leplet most Turin városában őrzik. 

A lepel vándorlása alatt hosszú ideig Franciaországban 
is volt és 1553 december 4-én majdnem a tüz martalékává 
lesz. Kápolnája leégett és hatalmas ezüst ereklyetartója meg
olvadt. Ebből a tüzből mentette ki két ferencrendi atya. Az 
égés és a mentés nyomai ma is ott vannak a leplen. Nyolc 
szimmetrikusan elhelyezett, égés től származó lyuk látható 
rajta, amelyet később egyik apácakolostorban elég ügyetle
nül bestoppoltak. Ugyancsak láthatók rajta a vízzel való 
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öntözés nyomai is, amidőn tüz közben megmenteni iparkod
tak. Ezeknek a hibáknak helyzetéből pontosan rekonstruál
ható, hogy a lepel többszörösen összehajtva feküdt az ereklye
tartó szekrényben, ahonnan kimentették. Sőt még az olvadni 
kezdő ezüstnek rácseppenése folytán keletkezett hibák is 
észrevehetők. 

A turini leplet többször nyilvános szemlére tették ki 
és egy ilyen kitétel alkalmával, 1898-ban egy híres fotogra
fussal több felvételt is készíttettek róla. Legutóbb pedig 
1931-ben volt közszemlén, amikor ugyancsak gondosan le
fotografálták, kiváló szakértőkkel, kémikusokkal, orvosokkal, 
textilszakértőkkel megvizsgáltaUák. 

E vizsgálatok eredményét a mult évben egy prágai 
orvos, dr. R. W. Hynek gondosan, a tudományos vizsgálatok 
teljes feltárásával és az orvostudomány minden vonatkozó 
szempontjából megvilágítva, összefoglalta. l 

A turini leplen már szabad szemmel észre lehet venni 
egy emberi arc és emberi test kőrvonalait. Amikor 1898-ban 
elöször lefotografálták, megdöbbenve látták, hogy a leplen 
látható körvonalak a fotografáló lemezen egy emberi arc és 
emberi alak pozitiv, élethű képét adják. Ebből következett, 
hogya leplen e képnek negatívuma van meg. 

Megindultak a gondos kutatások, hogy miként kerül
hettek e negatív vonások a lepelre? Eddig bizonyos kétel
kedéssel nézte a turini lepel alakját mindenki és sokakban 
az volt a gyanú, hogy régen, vagy a középkorban valami 
festő hordta oda ecset jével ezeket a látható vonásokat. A 
kutatások teljesen tiszta helyzetet teremtettek és bámulatos 
tényeket állapítottak meg. 

Először is a gondos kémiai vizsgálat kiderítette, hogy 
a leplen semminemű festék sincsen. Az elszíneződések, ame
lyek az alaknak vonásait negatívumban kiadják, nem festék
től származnak, hanem kémiai elváltozások. Hasonló kémiai 
elváltozások, mint amilyenek útján kapjuk a fotografáló 
lemezep. lévő negatív képet. 

Amde miként lehetett az, hogy ez a lepel a fotografáló 
lemez szerepét töltheue be? Több sikertelen teória után és 
elökelő kémikusok kísérletei alapján megállapították ennek 
magyarázatát is. A halotti lepel, - amint az evangéliumból 
tudjuk, - aloéval volt behintve és úgyszólván beitatva. Az 
alatta lévő holttest vegyi folyamatai, a benne végbemenő 
vegyi elváltozások, kigőzölgések ammonium-carbonátot és 
aztán ammoniákot termeltek ki. Ezek a kigőzölgések aztán, 
amint egyes helyeken erősebbek, más helyeken gyengébbek, 
amint egyes helyeken a lepedőnek a testre való fekvése 
szerint közelebb, vagy távolabb érték az aloéval itatott 
lepedőt, annak aloe tartaimát kémiai úton érintették ~s job
ban, vagy kevésbbé erősen lekötötték és elszínezték. Epúgy, 
mint a fotografálásnál a fénynek nagyobb, vagy kisebb mennyi
sége rávetítve a fotografálólemezre, az elváltozás nak milliós 
skálája szerint kisebb, vagy nagyobb elváltozásokat okoz és 
ezekből az elváltozás ok ból alakul ki a fotográfia tárgyának 
hűséges képe. Igy itt is, de természetes nagyságban létre
hozta ez a kémiai processzus a lepedő alatt fekvő holttest
nek képét. 

Ennek a kérdésnek rengeteg érdekes mellékkörülmé-

l Ennek a nagyértékű és rendkívül érdekes könyvnek magyar 
fordítása nemsokára meg fog jelenni a Korda kiadásában. E cik
künk kapcsán közölt képek már e könyvből valók. 

Utuak 

likus orgánum ok és irányzatok. Lehetetlen fel 
nem említenünk. hogya kat. tehetségeknek 
ezen agyonhallgatásában a kat. úrgánumok is 
hibásak. 

Gzorg Feuerer: Ordnung zum Ewigen. 
Pustet, ára P 6.27. 

A vallásos életfelfogás alapkérdését: a 
természetfölötti és örökkévaló világrendet 
állflja középpontjába és iparkodik olvasójának 
lelkéhez közelebb hozni. Igen érdekesen vellti 
rá az örökkévalóság fényét az egyes erényekre 
is. De nem könnyű olvasmány, sokhelyt túlsá
gosan elvont és nagyon mély. 

May: Der zeitgemisse Redaer. Paderborn, 
P 4.05. 

Nem elméleti szónoklattan, hanem első 
mondatát ól az utolsóig gyakorlati útbaigazítá
sok, fOl!ásismertetések, példák. A német nyelv 
és gondolkodás sajátosságait tartja ugyan első
sorban szem előtt, de a magyarok is sokat 
tanulhatnak belőle. 

Kleinschmidt: Geschichte der christlichen 
Kunst. 637 lap. Ára P 7.20. 

Kleinschmidt múvészettörténete az egyik 
legkiválóbb világos és kitűnően értékelő munka 
volt ebben a szakban. Nemcsak tárgyilagosa k 
és élvezetesek voltak fejezetei. kitünőek 
illusztrációi, hanem ítéleteiben is katolikus 
volt. Most egy olcsó, de teljes kiadása jelent 
meg e kiváló munkának és így szélesebb 
rétegek is megszerezhelik. 

Sokat beszélnek ma művészetről és könnyen 
leszól ják a régieket. E kérdésben azonban 
sokakra ráférne egy kis tanulás, amil Klein
schmidt munkájából meg~zerezhetnének. 

A turiai lepel arcréozletének lotollraflalemeze, 
melyen már pozlllv kép láthat6. 



Utuak 

Az elözö fotografia alaplán rajzolásul rekonstruált 
Krisztus.arckép. 

Konstantin Hafert: Das Wunder der Welt
ordnung. Graz. Ára P 8.40. 

A természettudomány és hit érintkezés ének 
alapvető kérdéseiről tárgyal ez a könyv. A 
világ keletkezéséröl, a teremtésről, az élet 
keletkezéséről, a fejlödéselméletröl. az állati 
lélekről. az emberi testről és lélekröl, a lélek 
és test viszonyáról. 

Minden kérdést letárgyal az alapfogalmaktól 
a legtudományosabb és legújabb problémákig. 
A természettudományban és teológiában 
kevésbbé jártasak is megérthetik. 

Seppelt-Löfller: Papstgeschichte in einem 
Bande. München. P 8.85. 

Pápatörténet. Nem más, mint a pápák 
személye sorában összefoglalt egyháztörténe
lem. Minden pápának képét, legtöbbnek címe
rét hozza és a tudományos kutatások ered
ményének felhasználásával röviden felsorolja, 
ami csak uralkodásuk alatt történI. 

Ez az egyetlen kötet egész egyháztörténeti 
könyvtárt pótol. 

Dörner: Vom Sakrament der Lebenswei
c:he. Wiesbaden, Math. Grünewald Verlag. 
Ara P 2.10. 

Németországban a pasztoráció kezdi a bér
málási kegyelem felújítását kihasználni. Bérmá
lás idején, vagy pünkösdi időben fökép a férfi
fiatalságnak prédikációkat tartanak, amelyben 
a bérmálásnak kegyelméröl szólnak. Ilyen férfi
prédikációkhoz közöl ez a könyv anyago\. 

8. szám. 1936. 

nyeit és mellékkérdéseit nagy tudományos felkészültség~l, 
de érthetően dolgozta fel dr. Hynek eredetileg cseh nyelven 
megjelent, nagyértékü munkájában. Például felhívta a figyel
met arra, hogy a turini leplen látható vonások negatív voná
sok. A fotográfia, vagy legalább a könyvnyomtatás feltalá
lása előtt teljesen ismeretlen volt a negatív. Minthogy a turini 
leplet már ezeket megelőzően sokszáz esztendővel előbb 
ismerték, tehát ennek negatív képe olyan korból való, ami
kor sem a festők, sem mások a negatív kép fogalmát nem 
ismerték. 

Nagyszerűen kifejti azt is, hogy a renaissance festők 
előtt sokszáz évvel a turini lepelnek alakja olyan anatómiai
lag pontos kép, amilyent abban a korban, az anatómiai 
ismeretek óvodáskorában senki sem produkálhatott. 

A turini lepelről fotografiai úton rekonstruált ~risztus
kép rengeteg érdekes vonást tár elénk. E szerint az Ur Jézus 
rendkívül arányosan fejlett, mintaszerü férfialkat volt. Inkább 
magas, mint középtermetü. 

Nagyon jól meg lehet állapítani sebeit, a töviskoszorú 
helyét, a korbácsütések nyomait. Egészen más a kezek, a 
lábak, a töviskorona, a korbács nyomok sebhelyeinek a 
lepelbe való vérbeszüremkedése, mint az oldaisebé. Ennek 
is orvosi alapon megvan a megfelelő magyarázata. Különö
sen érdekes, hogy a kezeken látható sebek nem a tenyéren 
vannak, hanem a kéztőnél. Holott a régi képeken mindenütt 
Jézus tenyere van átütve a szegek által. A felfeszítés pedig, 
amint azóta már a történelmi kutatások megállapítoUák, a 
kéztő átütése által történt. 

A fényképfelvételek közül kettőt közlünk cikkünk 
mellett. Az egyik a turini lepelnek egyszerű fotografiája, min
den bonyolultabb felerősítés és rendkívüli kémiai eljárás nél
kül. Nagyon jól láthatók rajta a testnek körvonalai. A speciális 
fotografálások aztán sokkal több vonást kihoztak, amelyeket 
szabad s.~emmel az ember nem tud észrevenni. E képen lát
szik az Udvözítő fekvő alakja, két keze testén keresztbe 
van téve és jól észrevehető balkezének sebhelye a sötétebb 
vérbeszüremkedés miatt. 

Második képünkön a legújabb fotográfiának lemezét 
láthatjuk. Minthogy ez a felvétel a turini lepel negatív képé
ről készült, ennek következtében ez pozitív kép már. Az 
erről a lemezről készített kópia természetesen már ismét. 
negatív lenne. 

A harmadik képünk már nem Íotográfia, hanem ennek a 
lefotografált turini képnek festészet útján való r~.konstrukciója. 
Az előzők után nyugodtan állíthatjuk, hogy Udvözítőnknek 
egyetlen és legvalószínübb élethű, a természetes testről köz
vetett úton készült arcképe. 

(A kép~k utáuDyomaS& tilos.) 

"A béke, a bizalom, a szeretet és önátadás legyen 
négy kereke tökéletességed szekerének. .. Ha hiányzik 
egy kerék, a szekér már vánszorogva halad csak... Lépj 
tehát békével Szívembe, maradj olt bizalommal, uralkodjál 
szeretettel, és pihenj meg benne önátadássalI" 

(Benigna nővértöl.) 
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április 15. 

ISTENNEK A LEGSZEBBET. 

Az "Osservatore Romano", a Római Szentszék fél
hivatalos napilapja újabban képeket is közöl. Nincs még egy 
olyan lap a földkerekségen, amelyik ilyen széles és messze 
távlatokból kapn á hozzá az anyagot. Az egyik nap a japán 
papszentelés résztvevöinek képét közli, másnap Afrika vala
melyik püspökének bevonulását, harmadik nap a Tűzföld 
legújabb misszió állomásán ak építkezés ét mutatja be. E 
képek is bizonyságot tesznek a mi hítünkröl, hogy az való
ban "katolikus": általános. 

Minap a mellékelt délamerikai templomképet találtam 
benne. Columbia állam "di Pasto" egyházmegyéjében a 
"Madonna Las Lajas" búcsújáróhelyének temploma, amelyet 
most építettek újjá. 

A bőkezü építkezés valóságos csodája ez a templom. 
Azaz, hogy nem a templom maga, hanem az, amit a temp
lom kedv~ért építettek. A templom alatt ugyanis egy 43 
méter magas alépítmény fekszik. Ezzel töltötték ki a völgye t, 
hogy a templomot pont arra a helyre állíthassák, ahol két 
évszázad óta függött egy fán a Las Laias Madonna-kép. 
Gigantikus alkotás az az alépítmény. Nemcsak a templom 
fér el rajta, hanem olyan térség marad még ~lőtte, hogy 
10,000 ember kényelmesen tanyázhat ottan. Es az egész 
rettenetes méretü alkotás mégis olyan finom és szinte 
könnyednek látszik. A legnagyobb európai épüleUömegek
nek szerénykedniök és viskóknak kell érezniök mellette 
magukat. A columbiai nép pedig büszke reá, hogy ő bár 
kunyhókban lakik, de Istene számára világcsodát emelt. 

Ez a délamerikai büszkeség a katolikus lelkületnek egy 
mélyebb és tiszteletreméltó évezredes jelenségét mutatja, 

A columblai bire. búc.újár6hely gigaotikus építkezé.e. 
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Vtuak 

Graber dr.: Jesus Chrlstus geslern, heute 
und in ~wigkeít. M. Grünewald Verlag, Wies
baden. Ara P 3.- helyett P 2.31. 

Öt tartalmas és részletesen kidolgozott anya
got felölelö prédikációból álló ciklus. Az érde
kes benne. hogy Jézusnak egyéniségét olyan 
szempontból dolgozza fel. amilyenből eddig 
még nem tették. Pl. ilyen az első prédikációja. 
amely Jézus életéről szól: "Mielőtt még em
berré lett". az utolsó prédikációja pedig a 
Parusia Krisztusáról vagyis a világ végén ítél
kező és utána örökké uralkodó Krisztusról szól. 
Érdekesek még a többi beállításai is. Pl. az 
egyik prédikációja a földön élő Krisztusról. a 
másik Jézus szentségi életéről. a harmadik 
Jézus misztik us életéről; az egy házról szól. A 
prédikációk talán kissé túl alaposak és túl 
komoly hangú ak. inkább az észhez szólnak, mint 
a kedélyhez. 

Koch: Die Sakramenteniebre nach dem 
Katechismus in Ku.rzpredigten. IV. rész. 416 
oldal. 1936. Styria. Ara P 5.50. 

A német irodalomban ez a legúiabb és leg
bővebb katechetikus prédikáció-sorozat, amely 
négy évre osztja fel az anyago\. Előnye. hogy 
minden prédikációját valamelyik vasárnap evan
géliumához vagy személyéhez kapcsolja. Ebben 
a kötetben az Oltáriszentségről és az utána 
következő szentségekről szóló prédikációk van
nak. Azonkívül a szentelményekről és a függe
lékben 12 szentbeszéd Jézus Szívének ígéretei
ről. A beszédek egyszerűek. világosak. A Szent
írást megfelelö magyarázattaI idézik. 

Linlnerné Fittler Vilma: Szűzanya kis pász
tora. Szent Bosco János élete. Szalézi Művek 
kiadása. Rákospalota. Ára P 2. 

Rendkívül sok olyan epizódot tartalmaz. 
melyeket úgy pedagógiai szempontból. mint 
érdekességüknél fogva nagyszerűen lehet a 
fiatalság elé állítani. Korunkban élt. sokat beszél 
kalandjairól. fiatalságáról és sokan vannak 
még ma is. akik abban szerepet vittek. 
Ezeket az érdekes részleteket dolgozta fel 
az írónő epizódszerűen. dramatikusan. tárca
szerű lüktetéssel beállílva. A szép képeket 
György'i György rajzolta hozzá. 

Dr. Marcell Mihály: A nevelés művészete. 
(A "Bontakozó élet"-sorozat VII. kőtele.) 
Budapest. 1935. 

E kötetben a nevelés gyakorlatát adja Mar
cell. A teóriát, a különböző irányzatoknak. 
elméleteknek ismertetését egy következő kötet 
anyagául szánta. 

Könyvét négy főrész re osztja. Az elsőben a 
kisgyermek neveléséről. a másodikban a ser
dülŐkéről. a harmadikban az ifjúságéról. a 
negyedikben a felnőttekéről szól. Ez a leg
utolsó a legrövidebb. a második és a harma
dik a leghosszabb. 

Anyagát jól választja ki és élvezetesen. ért
hetően adja elő. Mindenben a gyakorlati cél 
áll előtte és e mellett a helyes irányt ügyesen 
beállított dícsérettel. szépségének és jóságának 
kimutatásával akarja megkedveltetni. A munka 
nagyon értékes nyeresége irodalmunk nak. 



Utunk 

Imádságos képeskönyvem. Irta: Blaskó 
Mária; a képeket rajzolta Györgyfi György. 
Budapest, Szent István Társulat kiadása. -
Ára kartonban 2.- P. 

A németek már évek óta klsérleteznek olyan 
gyermek-imakönyvekkel, amelyeknél sok és 
szines, gyermekek számára szánt képekkel ki
sérnek minden szöveget. Ilyen imakönyveik
nek azonban két hibája van: az egyik, hogya 
szövegük túls ok és hozzá arányitva a kép kevés; 
a másik hibájuk pedig, hogy a túlságosan modern 
művészi sUlusban adják képeiket, amelyek a 
gyermekléleknek nem felelnek meg teljesen. 

Blaskó Mária önálló úton haladt e könyv 
kitervezésében és összeállításában. Kevés, rövid, 
gyermekversbe szedett szövegeket ad és min
den oldalszöveghez egy szines, a gyermek
pszichológia tekintetbevételével készitett képet. 
lmakönyvét főképp azoknak szánta, akik még 
nem járnak iskolába és úgy tervezte, hogy 
ezeknek édesanyjuk, vagy testvéreik olvassák 
el és tanflják be. a megfelelő kis verses imákat. 

Lauery: Az Ur katon,ái. Forditotta Hevesi 
Sándor. Budapest, 1936. Ara 1.20 P. 

Óriási sikert ért el Budapesten ez a szin
darab. Több mint százszor adták elő egymás
után, mindenkor telt ház előtt. 

A darab - mint ahogy már ismeretes a 
napilapokból - egy amerikai jezsuita-kollé
giumban játszódik, ahol az egyik boldoggáava
tolI rend tag közbenjárására csodálatos módon 
meggyógyul egy súlyosan beteg páter. E csoda 
bebizonyítása körül szövődik a bonyodalom, 
amelynek megoldását egy valóságos csoda: 
egy nyomorék kisgyermek meggyógyulása adja. 
Aszindarab hátterét a jezsuita-rendház élete 
képezi. 

A szindarab alapgondolata ellen hittudomá
nyi szempontból jelentős kifogást lehetne fel
hozni. A csoda teológiai fogalmát helytelenül 
értelmezi és ugyancsak nem lehet helyeselni 
azt sem, hogy a hitet, mint a "legnagyobb 
csodát" áIlilja be. E teológiai felfogás kifogásol
hatósága azonban teljesen háttérben marad és 
a nézők közül alig-alig veszik néhányan észre. 
A darab többi része: a jezsuita-rendház belső 
élelének rajza, a megható és épületes jelene
tek egymásutánja, nagyon üdvös és felemelő 
munkát végeznek a lelkekben. 

Dr. Trikál József: Az. új nemzedék lelki
sége. Budapest, 1936. Szent István Társulat 
kiadása. 162 oldal. Ára: 2.- P. 

Minden . tekintetben újszerű és érdekes 
könyv ez. Ujszerű benne az ősi párbeszédes 
előadásformának új életre keltése. Az egész 
könyv végesvégiglen két képzelt személynek, 
Castor és Polluxnak társalgása. E formának 
megfelelően, előadásmódja, feldolgozásrnódja, 
sUlusa nagyon élénk, szines és élvezetes. 

A mai "új világ" Európa-szerte hirdetett 
gondolatbázisait és az erre felépflelt világnézetet 
teszi ismertetés és bírálat tárgy ává. Kiemeli 
észrevétlenül belőlük a jót, a régit és azt is, 
ami az újból igaz és alkalmas. Ezeknek az 
eszméknek blrálata nem lehengerelő. hanem 
óvatosan és komolyan értékelő. Bár mindenütt 
világos, könnyed, de megértéséhez természete
sen mégis megfelelő intelligencia és bölcseleti 
ismeret is kell. 

8. szám. 1936. 

amelyiket a mai modem kor egyik irányzata mintha 
megtagadott volna. 

Ma ugyanis egy új épftészeti irány jutott erőre. 
Tagadhatatlan, hogy sok értékes tulajdonsága van. A néme
tek Zweck-Bau-nak nevezték el egyik reprezentáló irány
zatát. Ez elsősorban a célszerűséget, a gyakorlatiasságot 
akarja érvényre juttatni. Nagy síkfelületekkel dolgozik, 
világos helyiségeket ad, melyeknek tágassága számol azzal, 
hogy mire készült. Templomokat is építenek így, amelyek 
valóban alkalmasak a nép összegyüjtésére, szellősek, minden 
pont jukról jól lehet látni az oltárt, jó az akusztikájuk, tisztán 
tartható k , olcsó az el1$.észítésük. 

Ez mind igaz I Amde csak akkor igaz, ha a templomot 
a nép gyülekező helyének, az istentisztelet helyiségének 
nézzük csupán. A híveik igényeit valóban kielégitik vele 
és a lelkipásztorkodást könnyitik. 

Téved azonban az, aki a katolikus templomot csak a 
hívek gyülekező helyének véli. Ez is, de ennél több I A mi 
templomaink az "lslen házai". Nemcsak jelképes és átvitt 
értelemben, hanem a szósz!rinti valóságban is. Oltárainkra 
a szentmisében leszáll az Ur. Az Oltáriszentségben "igazán, 
valóban és lényegileg" ott lakozik tabernákulumainkban. 
Ebből a tárgyilagos hitből természetesen következik, hogy 
a mi templomaink nemcsak a nép gyülekezőhelyei és ima
helyei, nem is áldozati és kultuszhelyiségek csupán, nem is 
csak nagy események által megszentelt helyek, hane'm 
objektíve az Isten lakóházai. 

Ez az oka annak, hogy évezredeken keresztül minden 
művészi irány és minden kor és minden nép bőségesen 
reápazarolt a katolikus templomra minden szépet, drágát és 
fönségeset. Ennek kőszönhető, hogy ahol csak épftészeti 
remeket őrzött meg az idő és ma van mit büszkén muto
gatni, - hát katolikus templom az, amit így őriznek és 
mutogatnak. 

De ezzel kapcsolatban még egyet I 
. Az isteni kegyelem által az emberi lélekben is lakozik 

az Ur. A katolikus lelkület sohasem elégedett meg azzal, 
hogy ez a hajlék, ez az emberi lélek csak tiszta legyen. A 
bűntelenség tisztaságán fölül az erények drágaköveivel, 
virágaival iparkodott ékesíteni, díszíteni azt. 

SZERKESZTŐi ÜZENETEK. 
v. B. Fölhozott esetének elblrálásánál kihagyott két fon

tos körülményt. Az igaz, hogy helytelenül járt el, amikor meg
hallgatta mások megszólását. Ámde önmaga említi, hogy amit 
beszéltek felebarátjukról, közismert hiba volt. Ez er6sen be
folyásolja a bűnösség fokát és pedig enyhitóen. A másik pedig 
az a körülmény volt, hogyamegszólÓ idősebb, magasállású 
egyéniség volt, akit nehéz volt sértés nélkül rendreutasitani. Az 
igaz, hogy ily esetben bajos megtalálni a megfelelő formát, 
ámde ügyes és finom beszédtémacserével mégis meg lehet kísé
relni. Cselekedete azonban nem volt halálos bűn, hiszen köz
ismert hiba fölemlítéséról volt szó, amelynek hánytorgatás8 már 
nem tett újabb és nagyobb kárt a megszólott becsületében. 
Ilyen helyzetben nem kell azonnal gyóJ!ni menni, hanem rendes 
heti gyónását elég bevárnia. - H. E. Ugy vesszük ki leveléból, 
hogyelkedvetlenedésének oka a kifáradása lesz; ennek pedig 
kapkodása és rendetlen munkabeosztása a létrehOzÓja. Komoly 
lelki előhaladás valamelyes napirend nélkül igen nehéz. Bár
milyen természetű is az elfoglaltsága, bizonyos munkabeosztást 
mégis véghezvihet. Legalábbis lelki foglal ko zá sa ira tűzzön ki 
meghatározott időpontot. 
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SZERZETESNÖK SZÁMÁRA -----....... 

elsőrangú lelkiolvasmány: 

MŰLLER LAJOS S. J.: 

SZENT BILINCSEK 
címü könyve. 

A három szerzetesi fogadalmat minden 
vonatkozásában és oldaláról tárgyalja és 
annak belartására gyakorlali tanácsokat, 
eligazílásokat és a velük kapcsola los 
kételyekre világos megoldásokat ad. 

Azonkivül a szerzetesek hivatásáról és 
a 8zerzetesnők gyónásáról és végül a 
betegápoló nővérek számára szükséges 
tudnivalókról tartalmaz nagyszerű rész
leteket. 

Ára karlonkölésben P 1'50, kölve P 2·SO. 

A MUNKÁS PASZTORÁCIÓ 
ma az érdeklődés élén van. Nehéz és különleges munka
terület ez. Bámulatos ismerelteI. plaszlicitással és szinte 
megdöbbentő realitással foglalta egy regény keretébe a 
munkás lelkipásztort .. Hervig Lukács, a kiváló német 
író, akinek munkáját MULLER LAJOS S. J., az országos-

nevű jezsuita iró dolgozta át: 

FARKASOK KÖZÖTT 
címen. Ára 1'50 pengő. 

ELSOÁLDOZÁSI EML~KK~PET 

ne vegyen, mielőtl nem lálta a KORDA 
sLép, élénk szin ű, a gyermeki lelket meg
fogó és azok ismerelével készült első 

áldozási képeit. Minden igényt kielégi
tenek. Vannak közlük olcsóbbak és 
mégis finomak és drágábbak és fino
mabbak. Kérjen árjegyzéket! 

MAGYAR JEZSUITÁK KINÁBAN 
c. könyv érdekes, mint egy útleirás, 200 képe 
lálványosság. Leirja a kinai magyar missziók 
történetét és éle lét. 

Ára kötve 4 P. 

ÚJ MAGYAR KÖNYVEK: 
Tyukoss Ev. János: Vasárnapi kenyér IL 

r:ész. (Szentbeszédek nagybőjttől pünkösdig) 
Ara ........... P 3.-

dr .. Vanyó Tihamér: Az új német pogányság. 
Ara . . . . . .. P 1.-

dr. Szunyogh Xav. Ferenc; A szociális diák. 
(Teltek és gondolatok.) Ara . P -.SO 

dr. Nizsalovszky: A család a magyar jogban. 
(Népművelési előadási anyagok.) Ara P -.50 

Blaskó Mária: Képes misekönyv (gyermekek 
számára). Ára ....... P 2.-

Gerely Jolán: Ki vagyok? (A modern leány 
és a Szűzanya-tisztelet kiváló feldolgozás
ban.) Ára . . . . . . . . . P 3'20 

MAGYAR SZÜZANYA IRODALOM: 

dr. Tóth Kálmán; A Mária-ünnepek fény
özönében az év összes Mária-ünnepéről 
szóló, példákkal illuszlrált remek beszéd- és 
elmélkedőí!nyag . . . .. P 5.-

Walter dr.; Udvözlégy Máris, a Loreltói litánia 
magyarázata, elsőrendű beszédanyag fűzve 
3.-, kötve . . . . . . . . . P 4.30 

Liguori; Szűz Mária dicsősége. A Salve 
Regina magyarázata ..... P 1.50 

Tóth Mike S. J.; Májusi virágoskert. Lelki-
olvasmánynak alkalmas. . P 2.50 

Soós: Krisztus Anyja. Elmélkedések május-
ra . . . . . . . . . . . . P 2.30 

Vermersch S. J.: A Szűzanya hónapja. 
Elmélkedések május minden napjára P 1.20 

Vermersch S. J.: A Szűzanya napja elmélke
dések az év minden szombat jára . P 2.

Vermersch S. J.; A Szűzanya ünnepei, elmél-
kedések Szűz Mária ünnepeiről . P 2.40 

Csávossy S. J.: Szűz Mária titka. A tökéle
tes Mária-tisztelet módja mély lelkiéletet 
élők számára . . . . . P -.60 

Csávossy S J.; Mondj szívem daltl remek
szép kilenced a Szüzanyához . . P -.40 

Czumbel dr.: Május királynője elmélkedé-
sek. . . . . . . . . P 2.50 

Estrade - Horváth dr.: Lourdesi jelenések P 1.-

B É R M Á L Á S R A: 
Bangha Béla: Imakönyv a művelt katolikus 
~özönség számára. 
Ara olcsó bőrkölésben P 2.60 és P 4.50 
finom kecskebórkötésben P 9.- " .. 10.-

Prqhászka püspök; Szentlélek hárfája. 
Ara vászonkötésben . P 6.50 és P 7.50 
bórkölésben. . P 13.50 " " 15.50 

dr .. Wolkenberg: Katolikus imakönyv. 
Ara vászonkötésben . P 11.- és P 13.
bórkölésben . P 17.50 .. 19.- " ,,20.-

Blaskó Mária; Imádság és élet. (Imák és 
t!lnflások hajadonok számára.) 
Ara vászonkötésben . P 5.50 és P 6.
bőrkötésben . P 12.- " " 14.50 

Gyönyörű fehér olvasók, érmek, ezüstláncok, 
plakettek, keretezett képek, díszkötésü 

. könyvek stb., bérmasjándéknak alkalmas 
tárgyak állandó nagy raktára. 



ÚJ NÉMET KÖNYVEK: 
Weber : Die frohe Bolschaft von hl. Beicht. 

(Első gyónási előkészítő azok számára, akik 
~ gyónásról még nagyon keveset tanultak.) 
Ara fűzve . . . . . . . . . P 2.10 

Decking: Katechesen für reűere Jugend. 
(Gondol~tok és vázlatok a katekizmus anya
gához.) Ara P 5.25 helyett . . . P 3.95 

dr. Josef Weingartner: Der Christ im Alltag. 
(pasztorális értekezések a szentmiséről, 
temetésről, bőjti időről és egész sor modern 
pasztorális kérdésről) Ára fűzve P 4.60 
kötve . . .... . . .. P 6.20 

Stonner : Lichtgedanke. (Liturgikus és biblikus 
alapon a világosságnak a szerep ét tárgY1!lja 
az Egyház életében és tanításában.) Ara 
p 2.70 helyett . . . . . P 2.07 

Konstantin Hafert : Das Wunder der Welt
ordnung. (A természettudomány össze
egyezt~tve a hittel , apologetikus feldolgozás
ban.) Ara . . . . . . . . . P 8.40 

Josef Kindermann: Mutter, niiher zu Dir! 
(Rövid Mária-beszédek.) Ára fűzve P 4.15 

Emil Muhier : Vom heiligen Sakrament der 
J;:he. (Ciklus-prédikációk a házasságról.) 
Ara P 3.- helyett . . . . . . P 2.25 

NÉMET MÁRIA IRODALOM: 

Rosch : Unsere liebe Frau im Festkranz 
des Kir9henjahres. (Beszédek Mária-ünne
pekre.) Ara P 3.60 helyett . . . P 2.70 

Thim : Einunddreissig Betrachtungen über 
das Ave ~aria. (Előadásanyag májusi beszé
dekhez.) Ara P 1.80 helyett . . P 1.20 

Vogt Peter S. J.: Marienbilder nach der 
Heiligen Schrilt. (Előadás és lelkiolvasmány 
Szűz f1.ária-ünnepekre, május és október 
hóra.) Ara P 13.50 helyett . . . P 10.40 

Grimm: Siehe da deine Mutter! (32 lelki
olvasmány a Szűzanyáról. ) Ára P 5.70 
helyett . . . . . . . . . . P 4.28 

Lang O. S. B.: Auch du eine Mutter Christi. 
(Szűz Mária-beszédek.) P 2.80 helyett P 2.16 

Lucas: Die dreimal wunderbare Mutter. 
(A lorettói litánia első 20 könyőrgésének fel
dolgozása.) P 6.75 helyett . . . P 5.10 

Ströbele: Das Marienbild im Sturm der 
Zeit. (Új májusi szentbeszédek.) P 1.15 
helyett . . . . . . . . . . P - .89 

Gommenginger : Unsere Königin. I-II. P 8.10 
helyett . . . . . . . . . . P b.08 

Loos : Die lobwürdigeJungfrau. (30 szentbeszéd 
Mária-ünnepekre.) P 7.20 helyett . P 5.95 

Kilían: Maria Mutter der Gnaden. (Szűz Mária 
tiszteletéről.) P 1.50 helyett . , P 1.16 

Hattenschwíller: Wie gut die Mutter ist. 
(Mária-elbeszélések, példák.) . . P 6.16 

Ob er hammer : Vertrauet auf die Gottesmutter. 
(Szűz Mária csodáiról napjainkban.) P 3.52 

Keller : Salve Regina. (Szűz Mária-beszédek.) 
p 4.05 helyett . . . . . . . . P 3.12 

DR. WALTER JÁNOS: 

Ára fűzve 3'- p 
kötve 4'30 " 

CSÁVOSSY S. J.: 

ODVÖZL~GY MÁRIA 
Időszerű jegyzetek a lorettói litánia 
magyarázatához és a Mária-ünnepek 
szentirási szakaszainak értelmezéséhez. 
Példák, hasonlatok, fordulatos gondola
tok, szentírási idézetek élvezetesen vilá
gítják meg a litánia szövegének értelmét. 
Szónokoknak elsőrendű példatár és 
segédkönyv. Lelkiolvasmánynak is jól 
használható. 

szOZ MÁRIA TITKA 
B. Grignon Lajos világhírű könyvének 
magyar átdolgozása. Szűz Máriát, mint 
a kegyelmek közvetitőjét állítja be. Mély 
lelkiéletet élők számára elsőrendű érté
ket jelent. Ára: 60 fillér. 

A MODERN PASZTORÁCIÓ 
nemcsak az első áldozási képeket használja fel 
a gyermekek lelkére való hatással ; egész sereg 
elsőrangú, kiváló lelkipásztorok által szerkesz
tett apró füzetke van, amelyet a gyermekek 
kezébe adhat s ezzel nagyszerű lelki gyümöl
csöt érlelhet. 

Ezek közül ajánljuk: 

Gabriel Antal: FERI ÁLMA. 
MegtanHja a gyermeket, hogy h<;lgyan indítson 
a szentgyónás előtt bánatot. Ara 20 fíllér . 

JÉZUSOM, TIED A SZIVEM! 
A gyermeki lélek hangján írt kílűnő fejezetek 
az első áldozók számára. Kitűnő példái örökké 
a gyermek lelkében maradnak. Ára 16 fillér. 

JÉZUS JÖN HOZZÁTOK. 
Az előkészítéshez kílűnő segédeszköz, oktat 
és ráneveli a nagy eseményre. Jegyzetre is 
van benne hely. 

SZENTÁLDOZÁS ELÖTT. 
A gyerekek által a templomban k~rban el
mondható előkészftő és hálaadó ima. Ara 2 fill. 

.4. könyvek megrendeJ..tjetök a Korda könyvkereskedésében, 
Budapest, VIII., HJkszátfj Kálmán-tér.1. szám. 

Nyomatott : Korda R. T. nyol1ldájáb.D, Bud.pat, VllI .. Mária-utca 42. Igugató: Dr. Czapik Gyula . 
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Kedves Olvasóink iHldU kérjük szerkesztőnk, Dr. Czapik Gyula 

prelátus-kanonoknak 1936. máj. lJ-án elhunyt jó édesatyjáért: id_ C:apJk Gyuldért_ 

.Il: út, amelye siralomvölgyéből az örökkévalóság magaslata felé kígyó
zik, rög ös, kemény, meredek. Útjelző, világító fénysugár nélkül könnyen 
eltévedhetünk, örvénybe zuhanhatunk rajta mi, gyenge, gyarló, esendő 
emberek . .. 
Egy élőképben a rendező kopár, kihalt, csak tövist-bojtorjánt termő szomorú, 
sötét földrészt jelenített meg a színpadon. S csüggedt, tétova emberek botor
káltak rajta ... Egyszerre fénysugár esett e kietlen tájra s a ragyogás 
nyomában megjelent a szent Szűz. S amerre átvonult, kizöldeit a kopár 
föld, rózsa pattant ki a tövisen, fény, ragyogás, virágilla t, madárdal: a 
boldog élet friss vidámsága áradt szerte-szét ... s felegyenesedtek, bátran, 
vígan a szent Szűz nyomába indultak az előbb még céltalan emberek ... 

... '~un"~ is ezt a biztosan világító égi fényt, a csalhatatlan 
~ ~ .ft. útjelzőt állítja a magasságok felé törtetők elé a 

májusi örömök Királynőjében. Az út, amelyen Mária 
vezet, biztosan Krisztusnál köt ki. A fény, melyet Mária sugároz, reményt, életbátorságot 
fakaszt. Annyira szüksége van sivár, szomorú korunk emberének e fényre, e biztos útra, 
vezessük hát hozzá e lap hasábjain át a lelkeket! 

MOLLER LAlOS S. l: 

PÜNKÖSDI AJÁNDÉK 
Valóban pünkösdi ajándéka a kiváló aszkétikus írónak e Szentlélekről 

írt remek kis munkája - elmélkedései imái kilenced nek is használhatók 
előkészületül Pünkösd ünnepére. A fínom, csinos kis füzet ajándék 
célra is alkalmas. Karlonkötésben : 0'50 
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MÁJUSI ÖRÖM 
HIRNÖKE VAGYOK 

IRTA: UZDÓCZY.ZADRAVECZ ISTVÁN 
o. F. M. PÜSPÖK. 

Orgonavirágok hónapjában meg kellene nyitni 
a szív, a lélek orgonáját - és sípjainak csodás 
orchesterével dalolni Róla ... 

A májusi gyöngyvirág hónapjában össze kellene 
szedni a szegény és gazdag lelkek minden erény
ékét, drága gyöngyét - és felékesíteni ezekkel az 
Ö hattyúnyakát, királyi palástját ... 

~s mindez mégis oly silány, semmi, oly méltat
lanul csekély maradna! . . . Csak egyoldalú, csak 
emberi rajongás . . . 

Csak földi himnusz ... 
Csak emberi nyelv zenéje, muzsikája ... 
"Zeng ö érc és pengő cimbalom" ... (Kor. I. 13, 1.) 
Ez is szép, sőt szükséges, - de nem elég . . . 

On magában nem elég. 
De ha amegénekelt, felvirágozott, felékített, 

mámorosan dicsőített Asszony benső értéke, isten
adta szépsége bűvöl el s énekessé, művésszé, dadogó 
szerelmessé magasztosít, úgy minden sóhajom, fohá
szom, énekem egy-egy májusi gyöngyként hull az Ö 
lábai elé; - tiszteletem és hódolatom pedig felülmúl 
minden földi orgona sírását, zokogását, viharát ... 

* 
Jeruzsálem e Leányának ékessége nem egy-két 

lelki vonásban húzódik meg, vagy egy-két erényben 
csillámlik ki ... 

A Szentatyák biztatnak rá, hogy az istenség tel
jét leszámítva, minden fönséget, szépet, nemest hir
dessek Róla, - hisz' Ö "malaszttal, gráciával teljes". 

Ezért oly bájos és kimeríthetetlen tartalmú a mi 
Mariológiánk. 

De, hogy ne legyen csak elcsodálkozó és meddő 
a mi májusi hódolatunk, a Szűz Anya istenadta, mér
hetetlen kincseiből csak egyet állítok most lelkem elé, 
amely jellemzője Május Királynőjének ... 

• 
,,~n vagyok az Út" ... (Ján. 14, 6.) - mutatja be 

magát a mi Urunk. De milyen út? Lelki út, az igazság 
szent útja, mely Istenhez vezet. Ennek az útnak nincs 
rabló ősze, nincs gyilkos tele. Csak a tavasz bája, 
reményteljes fakadása és a nyár termékenysége által 
jelképezett iránya ... A parancsok, lsten parancsai 
itt a szakadékoktól óvó korlátok. Az erények pedig 
ez út mosolygós, vagy sokszor könnyharmatos 
virágai ... 
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Ez Utat mégis emberi formában, e sáros földön 
kell megjárnunk. Itt, hol még májusban is fagy tól 
remeg a virág: . . . itt, hol oly pusztító és hosszú 
a tél; ... itt, hol nemcsak sötét éiielek leplében, de 
fényes nappalokban is rablók, gyilkosok árasztják el 
az útmentét ... Remegünk, félünk, mert a mi lelkünk 
ellensége, mint ordító oroszlán jár körül, keresvén, kit 
nyeljen el (Péter I. 5, 8). 

Krisztus útja egyáltalán nem oly nagyon édes, 
kívánatos, könnyű, legkevésbbé pedig biztonságos 
- a földi szemnek. ~s százszor nem ilyen ma. Ma, 
amidőn a sátán országa diadalt látszik ülni lsten 
országa felett ... s keresztül-kasul szeli az ő köny
nyelmű és áldozatot nem kérő virágos, aranyos, elő· 
nyös uta ival ... 

Könnyű itt habozni, - sőt az Útról eltévelyedni ... 

A földi életben isteni Utat vágó Krisztust nagy, 
embert mentő munkájában itt segíti legjobban Anyja, 



Utunk 

a Boldogságos Szűz. Krisztus az utat vágja és kegyel
meket ad megjárásához, Mária pedig e kegyelmeket 
reánk önti . . . Külön-külön minden jóakaratú em
berre, . . . s valósággal kézenfogva bennünket, 
vezet a földi zsivajokon és veszélyeken keresztül e 
biztos Úton . . . 

J:s a sötét éjjel, vagy fényes nappal rablói 
futnak, ... 

a lelket gyilkoló tél enged; ... 

a szegény, sivár emberi szívben tavasz ébred, 
itt is, ott is kibújnak az erények májusi virágai; ... 

érik a gyümölcs; ... 
a lelkek megtermik önmagukban, - önfékezés

sel, lemondással, buzgósággal, - az Istenországát; ... 
ezrek, milliók májusi bizakodással járják a Krisz

tus-Utat ... 
Május Királynője pedig örvendve-örvend a saját 

édesanyai keze által ápolt, öntözött, életrekeltett 
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lelki virágoknak, a májusi orgonáknak, a májusi 
gyöngyvirágoknak . 

• 
Krisztus tehát az Út, - Anyja pedig a Vezető ... 

Ez már az Ö anyai joga és kötelessége ... 
Az Utat, az Elsőszülöttet szülte, - a másod

szülötteket pedig, a golgotai anyaság adta köteles
ségéveI, aggodalmas szeretetével, kézen vezeti rá 
erre az Útra . . . 

E kézenvezetést érezte minden jóakaratú lélek és 
fennen hirdette minden keresztény század, nap
jainkig. 

Valóság ez, nem frázis. - Nem történt soha rá
lépés az Útra, belekapcsolódás az Odvözítő Istenbe, 
Mária nélkül. Kik a lelkek csodálatos és titokzatos 
utaival foglalkoznak, nem egy, de ezer és ezer példá
val tudnák bizonyítani ezt. 

Nézz mélyen a lelkedbe, lásd bekapcsolódásai
dat Krisztusba, és sietve jelentkezel e májusi öröm 
hírnökének . 

./l nagylelkű szeretet Anyja. 

A szépséget pazarló természet májusi virágzása 
titokzatos, ősi tő rvény szerint szunnyadó emberi ener
giákat is életre lendít. Derűs bizakodással, a megindu
ló élet jóleső frisseségével örömöt virágzik a lélek. 
Mária tisztelői ilyenkor a buzgóságot élesztik fel 
szívükben, az "első szeretet" űdeségével, amely ter
mészetesen és könnyedén árad áhítatos jóságba, 
hiszen a megújuló élet mindig nagylelkű és bőkezű. 
Szűzanyánk példája és májusi áldása szit sa "fel 

bennűnk az engesztelés nagylelkű készségét! ° a 
pirkadó hajnal fényével kedvesíti és szépiti majd 
előttünk az erénynek ezt az áldozatos gyakorlatát, 
amelyre a nagy bűnök és elterjedt gonoszság idején, 
amilyenben most élünk, talán a legnagyobb szükség 
van. Az áldozat, lemondás, szenvedés a világ részére 
botrány és keserűség, de dicsöség és nagylelkű 
szeretet azoknak, akik ~ vértanú k Királynéját sze
retik, mint a mennyei Edesanyát. 

"A pogányok is képesek voltak saját bűneik fel
ismerésére és tudták, hogy azért bűnhödniök is kell. 
A kereszténységnek azonban meg kell tanulnia, 
hogy mások bűneit is magára vállalja és ezáltal el
törölje. A kereszténység ebben a nagy történelmi 
pillanatban, melyben ma élünk, csak akkor lesz 
hivatásának igazi magaslatán, csak akkor tud győzni, 
akkor tudja hivatását Európa népeivel szemben 
teljesiteni, ha nemcsak azokat a híbákat ismeri el, 
amelyeket képviselői elkövettek, hanem elvállalja 
kényszer nélkül, önszántából az idegen bűnöket is, 
hogy értük vezekeljen." 

Nincs meghatóbb, mint a szeretetből engesztelő 
!\rtatlanság, a mások büneiért önként vezeklő jóság. 
Uj utakat hasított az életben a kereszténység, 
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Irta: Dr. Wlnckler József_ 

felsöbbrendű magatartásra tanította meg az Egyház 
az embert, amikor erre az önzetlen, nagylelkű 
szeretetre nevelte gyermekeit. A legújabb kor kato
likus lelkisége - különösen a Jézus Szíve-tisztelet 
által - egyre jobban alakítja ki az emberekben az 
engesztelés szent vágyát. 

A boldogságos Szűz Mária krisztusi nyomokat 
követve az ~;ngesztelés tökéletes példájával szólít 
,!tánzásra. ° ajándékozta az emberiségnek az 
Udvözilőt, aki magára vette bűneinket, hogy vére 
ontásával örök megváltást szerezzen a világnak. 
Simeon fájdalmat jósoló proféciájától kezdve, a 
kereszt tövében Krisztussal szenvedő áldozatig, 
egyesítette vérző szívének szenvedését a Megváltó 
áldozatával. A tisztaságos, malaszttal teljes Szűz 
Mária vállalta az áldozatot miértünk. 

Mikor májusban a dicsőség trónusa előtt hódolunk, 
hogy az örömben tündöklő Boldogasszonyt tiszteljük, 
a mennyei ragyogás az áldozatra is rásugárzik. Akit 
a szép szeretet Anyja tanít a nagylelkűségre, azt a 
megújuló buzgóság öröme indítja áldozatvállalásra. 
A májusi oltár elött ébred fel szívünkben az engesz
telő szándék, mélyül el bennűnk az áldozat értéke
lés!,!, válik bennűnk örömmé nagylelkű átadásunk. 

0, boldog szenvedés, amely nem értelmetlen, 
kényszeredett kínlódás, nem csupán büntetés, hanem 
Istennek tetsző áldoz~t, amely Krisztus kegyelmével 
másokat is üdvözíti 0, boldog lemondás, amellyel 
az örömnek a teljességé t érjük el, hogy necsak ma· 
gunk teljünk el vele, hanem másokra is árasszuk az 
üdvösség kincseit! Nagy és dicsőséges áldozat, amely 
Istennek dicsőséget szerez, a szegény halandó ember
nek pedig őrömöt és üdvösséget! Taníts meg rá, szép 
szeretetnek nagylelkű Anyja I 



május 15. 

Miért szeressünk? 

Egy írástudó kérdezte Krisztus Urunkat: "Melyik a 
legelső minden parancsok között?" 
. Az első parancs az lsten szeretete - felelte neki az 
Üdvöz!tő, a másil< pedig, .. mely hasonló az elsőhöz, a 
felebarát szeretete. Az Udvözítő látni akarta, hogy jól 
megértette-e a tanítást, azért felszólítja a kérdezőt, hogy 
ism~telje meg a feleletet. Az írástudó hűségesen ismétli 
az Üdvözítő szavait: "Istent szeretni és a felebarátot 
szer~tni többet ér minden égő és egyéb áldozatnál." 
Az Ur jézus teljesen meg van elégedve a válasszal, azt 
mondja neki: "Nem messze vagy az Isten országától." 

A felebarátot szeretni tehát többet ér, mint Istennek 
égő és egyéb áldozatokat bemutatni. "Ha ajándékodat 
az oltárra viszed - mondja az Üdvözítő más alkalom
mal - és ott eszedbe jut, hogy valamelyik felebarátod
nak van valamije ellened, akkor hagyd ott az oltáron 
ajánd~kodat, menj és előbb békélj meg felebarátod
dal. Es csak azután, miután azt az elsó áldozatot fele
barátod érdekében meghoztad, jöjj és mutasd be a 
másodikat, az áldozatot a fölséges lsten tiszteletére." 

Ez azt a látszatot kelti, mintha a két parancs már 
nem is állna ~gy vonalban. Az ember azt mondaná, 
hogy az isteni Üdvözítő a felebaráti szeretet kötelessé
gét még az lsten-tisztelet kötelessége elé is helyezi, ez 
természetesen csak látszik, de olyan látszat, amelyre 
érdemes felfigyelni. A valóságban a két parancs egy. 
Mind a kettőben a parancs szerint Istent kell elérnUnk 
és tisztelnUnk. Istent vagy magában, vagy a felebarát
ban, de Istent mind a két esetben. Ime, ezért isteni 
erény a felebarát szeretete, mert annak tárgya lsten. 
Milyen megtiszteltetés ez ránk nézve! Gyakran panasz
kodunk, hogy lsten távol van tőlUnk, pedig egész közel 
van hozzánk. Minden testvérUnkben ott van mellettUnk. 
"Ök én vagyok", figyelmeztet az isteni Üdvözítő. "Amit 
egynek cselekedtetek legkisebb atyámfiai közUI, nekem 
cselekedtétek." (Máté 25, 40.) 

"Bizony, bizony mondom nektek, ők az én vagyok", 
én, aki beszélek neked, én az lsten fia. Tán mi is azt 
mondjuk, amit a zsidók mondtak, mikor a legméltósá
gosabb Oltáriszentségről volt szó: "Kemény beszéd ezl" 
Ellenkezőleg I Megható beszéd ezl Uram, minden lépés
nél találkozom veled. Ezen csoda folytán minden mozdu
lat, amit teszek, a te jelenlétedben történik. Magamra 
fordítom tekintetemet s te ott vagy. A felebarátra nézek 
s te ott vagy. Minden oldalról élő szentségházak vesz
nek körUl, ha látni tudok. Isten mindegyikUnkben él, 
vagy legalább is élni akar. MindegyikUnk jézus Krisztus
hoz van kapcsolva, valóban, vagy legalább is képessé
gekben és általa lsten életében részesUI. Mert mi mind
nyájan egy és ugyanazt az isteni életet éljUk jézus 
Krisztusban - vagy legalább is kellene éInUnk - éppen 
azért nagyon gyengéd szeretetnek kellene uralkodnia 
közöttUnk .. Azért nem is csodálkozhatunk azon, hogy 
az isteni Üdvözítő ezt a szeretetet tUntette föl az igazi 
keresztény élet megkUlönböztető jegye gyanánt és hívei 
ismertető jegyét is ebben állapította meg: "szeretitek 
egymást? Ezen az ismertető jegyen tudják meg az embe
rek, hogy az enyéim' vagytok" (Ján. 13, 36). Puszta 
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rokonszenvből szeretni még az állatok is képesek, 
mindenesetre a pogányok. Ellenben természetfölötti 
indítóokbó I szeretni, "Krisztus tagja" kölcsönös jogcímé
nek megértéséből ez már keresztény szeretet. A lelki
élet tanítói joggal hangsúlyozzák ezt. Szent Ignác pl. 
az~ mondja: "TörekedjUnk arra, hogy)stent vagyis jézus 
Knsztust lássuk felebarátunkban." Ugy tekintsUnk egy
másra, mint föllebbvalónkra, kívánjuk és engedjUk nekik 
mindenben az elsőséget." A Szent Bernát iskolájában 
nevelkedett szerzetesnek pedig ezek a szavak szólnak: 
"A felebaráttal való érintkezésben mellőzzUk a kUlső 
embert az ő sárhUvelyével, csak a belső embernél, az 
Isten képére alkotott jézus Krisztus drágalátos szent 
vérén megváltott embernél álljunk meg, ki a Szentlélek 
lsten temploma, Krisztus lakása és az örök Udvösségre 
van rendelve." 

A nélkUlöző ember nagyob,b veszedelemben forog, 
mint más, hogy megvetik. Eppen azért Krisztus is 
kUlönöskép őt jelöli meg, mint "láthatatlan jelenlétének 
látható jeIét". Ezzel természetesen nem akar kizárólag 
nyilatkozni, hanem csak hangsúlyozva kiemelni. Min
denkinek joga van jóakaratunkhoz, de a szegénynek 
még inkább, mint másnak. "Amit egynek cselekedtetek 
legkisebb atyámfiai közUl, nekem cselekedtétek." 

A hitből élő lelkek évszázadokon keresztül példáját 
adják ennek a szeretetnek, me ly eltekint kUlső látszat
tói és jézust még a koldus rongyai alatt is felfedezi. 
Szent jeromos így ír: "Fabiola gyakran vitte a betege
ket a saját vállán. Megmosta tisztátalan sebeiket, le
kUzdve minden undort, mert nagyon jól tudta, .. hogy 
a szegények sebeit kötözve, magának az isteni Udvö
z!tőnek sebeit kötözte. " 

"Ugyanezek a gondolatok ihlették Szent Márton 
pUspököt, Folignói Szenj Angelát, Árpádházi Szent 
Erzsébetet és sok mást. Es a szegény, olykor csodála
tos világosságban átlátszóvá válva a maga egyéni 
vonásai alatt, jézus Krisztust mutatja nekik. Alacoque 
Szent Margit akkor volt a legboldogabb, amikor a bete
gek ápolására rendelték. Berniéres világi ember. de 
nagy keresztény, rosszullét miatt kénytelen ,ágyban fe
kUdni, nem látogathat ja meg többé az Ur jézust a 
templomban, azért kéri, hogy vezessenek hozzá egy 
szegényt, hogy szobájában észrevehetőbben jelen legyen 
jézus Krisztus. jaqueline Pascal hasonló esetet mond el 
haldokló testvéréről: "mivel nem akarják megadni nekem 
azt a kegyelmet, hogy áldozhassam, jócselekedet 
által akarom azt pótolni. S mivel nem áldozhatom meg 
a Fejben, szeretnék megáldozni az ő tagjaiban s azért 
úgy gondoltam, hogy egy szegény beteget rendelek ide, 
hogy ugyanúgy szolgálják ki, mint engem." 

Berne-ben, Svájcban a fő kórház kapujában ezek a 
szavak olvashatók: "Krisztusnak a szegényekben". E 
szavaknak kellene állniok minden kórház bejárata felett. 
Sőt gondolatban minden ház fölé némi változtatással 
ugyanezeket a szavakat kellene írnunk, ha oda be
lépUnk. Ez nagyon segítene, hogy napi érintkezésUnk
ben a szeretetet gyakoroljuk. 

Minden ember a természetfeletti életre van rendelve 
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s éppen ezért Krisztus életér!; is. Még a pogány ban 
is láthatom s látnom kell az Udvözitő titokzatos testé
nek lehető tagját. A keresztények között a hit ezen 
szempontja sokkal jobban érvényesül. A szeretet gyak
ran azért holt erény bennünk, mert a hit megszűnt élő 
lenni. 

Kérdezzük mármost, hogy mindig úgy becs!i1jük-e a 
csodákat és fölséges kötelességeket, mint az iIIg volna? 
Minden keresztény egy másik Krisztus. Az Udvözitő 
megsokszorosítja magát nemcsak az Oltáriszentség 
által, hanem keresztségeink által is. Isten képviselője 
által minden ott van a világban. Bennünk is és sok 
másban is él a Krisztus. Testvéreink a "más Krisztu
soknak" egész hadserege. Megvan-e bennem az a 
művészet, mely az igazi keresztényeknek legfőbb művé
szete, hogy emberi alakjuk mögött meglátom az isteni 
hasonlóságot, vagy a hasonlóságra való isteni rende
lést? Igazán testvérek-e számomra a meg~ereszteltek, 
akik körülvesznek, akikkel érintkezem ? Es ha igen, 
akkor az istenség alapján áll-e testvériségem ? Ist.enben 
szeretem-e őket? S bennük Istent szeretem-e? Es mi 
nemcsak a jelenlegi életekkel vagyunk összefűzve, ha
nem az örök isteni által, mely mindnyájunkat összeköt 
s rokonságunk kiterjed a jelen pillanat határain túl is. 

Az emberi testvériségnek ezen isteni jellemvonásá
ban a szeretetnek különleges eredetisége és hasonlit
hl!tatlan ujsága tűnik fel. Szent jánosna~ igaza van: 
"Uj parancs" ezl Tudjuk, hogy az isteni Üdvözítő el
jöveteléig hogyan bánt az emberiség embertársaival. 
A pogány világ szégyenfoltja a rabszolgaság. A hit 
világának évszázadokig kellett megküzdenie, míg a rab
szolgaságot megszüntette. Ahol pedig a hit eltűnik, ott 
feléled a rabszolgaság. Ha torz volt a született csecse
mő, a falánk tengeri halaknak dobták áldozatul. De még 
ha hibátlan volt is, elegendő volt, hogya kegyetlen 
pogány isten gyalázatos szája által követelje a gyerme
ket, máris az izzó Moloch karjaiba dobták. 

Néha-néha egy-egy pogány bölcselő legalább azt 
igyekszik elérni, hogy az ember ne farkast lásson 
felebarát jában, hanem legalább is embert fedezzen fel 
benne. De sohasem akadt egy sem, aki arra igyekezett 
volna rábírni embertársait, hogy felebarát jukban az 
"embernél" is többet lássanak. Hogy lássanak benne 
"istenit". Csak jézus Krisztus mondja majd a világnak: 
"Tekintsétek úgy a felebarátot, mint egy más önmaga
mat." S ez nem olyan képzelődés, melynek semmi 
valóság sem felel meg. Nem, ez az igazság: "a felebará
tod én magam vagyok. testvéredben én, jézus Krisztus 
élek. Tudj engem ott felfedezni hited segítségével. 
Valóban, vagy legalább is képességben jelen vagyok 
ott. " 

Látjuk tehát a haladást: először állatnak tekintik 
az embert, aztán az ember emberként bánik felebarátjá
val, végül az embert igazi jézus Krisztusnak tekintik. 

"Amit egynek cselekedtetek legkisebb atyámfiai 
közül, nekem cselekedtétek. u Krisztus vallásában van
nak olyan titkok, melyek jobban meglepnek ennél, de 
nincs benne meghatóbb titok, mint minden testvérünk
nek ez a "christificatio "-ja, jézus Krisztus által. Ettől 
kezdve a világ egészen új mintakép szerint alakul. 
Olvassuk el Szent Pál levelét Filemonhoz és azt, hqgy 
mit mond benne Onesinusról, a rabszolgáról: "En, 
jelenleg jézus Krisztusért megbilincselt Pál, kérlek fiam-
ért, Onesinusért, kit bilincseimben nemzettem .. . 
Visszaküldöm hozzád, Fogadd úgy, mint szívemet .. . 
Hiszen talán azért távozott el tőled egy időre, hogy 
visszakapjad mindörökre, már nem mint rabszolgát, 
hanem rabszolga helyett mint szeretett testvért, ki ne
kem nagyon is, de mennyivel inkább az ... Bizony 
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testvérI Hasznodat akarom venni az Úrban, enyhítsd 
meg szívemet az Úrban" (9 - 20). 

Tehát igy nézd ezt a szegény rabszolgát. A római 
törvény - s a bölcselők ebben a törvénnyel egy 
véleményen vannak - söpredéknek nevezi őt. Szent 
Pál pedig "saját szívének" mondja. Rabszolga ő? 
Nem, nem! Sokkal több, mint rabszolga. Szeretett 
testvér. Szent Pál azt kéri Filemontól, hogy mint egy 
másik Pált fogadja a szolgát. S az a gondola.t, hogy 
Filemon így cselekszik, • megenyhiti szivét az Urban". 

Sienkiewicz, a világhírű Quo vadis? regény szerzője, 
nagyon jól hangsúlyozta az "új parancsnak" ezt a 
kiadatlan jellemvonását. Petrónius azt mondja: .Nem 
tudom, hogya keresztények hogyan rendezkednek be, 
hogy együtt éljenek. De azt tudom, ahol tanuk gyöke
ret ver, ott megszünik a különbség gazdag és szegény, 
győző és legyőzött között. . . ott már nincs más, 
csak Krisztus s csak olyan irgalom, melyet mi nem 
ismerünk s olyan jóság, mely az ember minden ösztöné
vel s a mi római ösztönünkkel is homlokegyenest 
ellenkezik." S éppen ez nem kell neki, a kevély 
pogánynak .• Keresztény én? soha! Akkor szeretnem 
kellene bythiniai gyaloghintó hordáromat, szeretnem 
kellene egyiptomi fürdőszolgáimat, szeretnem kellene 
a k!i1város embereit, mint felebarátomat! Nem I Ezt 
nem tehetem meg! Ez a söpredék megvetést érdemel, 
nem szeretetet!" 

.Bármit cselekedtetek egynek legkisebb atyámfiai 
közül, nekem cselekedtétek." Valóban, új parancs ez. 
Annyira új, hogy egyesek még az évszázados keresztény 
praxis ellenére is ott tartanak, hogy azt előbb még 
csak fel kell fedezniök. 

"Mit? Szeretet? - kiált fel egy hírhedt szocialista, 
a francia Prou dh on. - Tagadom a szeretetet! Ez 
miszticizmus! Hiába beszéltek nekem testvériségről 
és szeretetről. Meg vagyok győződve, hogy ti egyálta
lán nem szerettek." Hát legyen! Ha benned nem talá
lok mást, mint téged, akkor igen. De ha a te lázitó 
vagy groteszk alakod mögött látok egy lehetséges 
jézust, akkor már nem! 

De Proudhon nem hallgat szavukra .• Miszticizmus!" 
- kiáltja s így folytatja: "Nagyon jól tudom, hogy 
nem szeretlek. Ennek persze te vagy az ítélője és 
megmondhatója. " 

A marseille-i kikötőnek egy hordárja elmegy a 
szegények nagy barátja, a jezsuita P. Calage mellett s 
így szól: .Gyűlöllek!" A páter pedig a legcsekélyebb 
megzavarodás nélkül azt mondja neki: .Ha tudnád, 
hogy én meg mennyire szeretlek!" Melyik pap ne hallott 
volna, melyik pappal ne történt volna meg, hogy egy 
.öntudatos" elvtárs nem vágott volna fejéhez hasonló 
szavakat? Nos hát miszticizmus miszticizmus ellené
ben! Az inzultált szerzetesnek miszticizmusa pedig 
ugy~ncsak többet ér, mint a gyűlölködő hordáré. 

"OnFeláldozás! - folytatja Proudhon - tagadom az 
önfeláldozást! Ez is miszticizmus I Beszélj nekem jog
ról és bírásról! Az én szememben ez az egyedüli 
kritériuma az igazságosnak és igazságtalannak, a jónak 
és rossznak a társadalomban." Ezektől, a feje tetejére 
állított miszticizmusban élő kedves tagadóktól indult 
ki a .szeretetellenes" bölcselet s meghódította a 
tömegeket. Már csak az igazságosság létezik. Hagyja
tok békét a szeretettel! Mi a jogainkat követeljük! Ha 
azokat megkapjuk, a többit nektek hagyjuk!" 

Azt azonban elfelejtik, hogy az igazságosság, melyet 
szeretet nélk!i1 gyakorolnak, gyakran barbár erény. 
Elfelejtik, hogy az elegendő napibér hideg szívvel oda
dobva, sokkal megvetőbb adomány, mint egy garas 
alamizsna, melyet szeretö szívvel nyujt az ember. EI-
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felejtik azt, hogya kérdést sajátosan leegyszerúsíti az, 
aki az összes közgazdasági érintkezések problémáját 
gyomorkérdéssé fokozza le. Pedig ez a kérdés mindenek
előtt a kölcsönös figyelem kérdése. (M. Hamel.) 
Kölcsönös figyelem kérdése, vagyis a kölcsönös nagyra
becsliiés, a kölcsönös jóindulat, egyszóval a szeretet 
kérdése. Elfelejtik azt, hogy az igazság nem hidalja 
át az örvényeket, sőt olykor igaz az, hogy éppen az 
igazságosság ássa meg vagy legalább is elénk tárja 
azokat, mikor a kiemelkedő, az elválasztó pontokat 
meghatározza. Az örvények áthidalhatatlanok, mert 
oldaluk meredek. De beáll hat egy kis földcsuszamlás 
s az oldal már nem oly meredek s át is hidalhat ja 
idővel az örvényt. Míg az igazság újra visszaállítja a 
mélységet. Mindenki a maga helyére I Az egymással 
való érintkezések tisztára csak közigazgatási térre 
szorulnak. Nincs ott sziv, legalább is nem kell ott 
szívnek lennie. Már pedig a szív az, ami kiegyenlít. A 
jog a lelkeket meredek helyzetbe hozza, szemtől
szembe egymással. Ellenségekké, agresszívekké, harcra
készekké, vagy legalább is irgalmatlanokká teszi őket, 
kik kölcsönösen készek egy észrevett hibát mindjárt 
kiaknázni a másik kárára. Csak a szeretet engedi le a 
felvonó· hidat vagy teszi fölöslegessé azt is. Csak a 
szeretet símít, egyesít és egyenlít ki. 

Megteremthetjlik a vHág minden társulatát. Ha mind
egyiket csak nagy kollektív önzés jellemzi, akkor semmit 
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sem értlink el és a "torlaszokból u még egy szilánkot sem 
távolítottunk el. Ellenkezőleg, eggyel több lőrést nyitot
tunk s még rettenetesebb lövedéket készitettlink. Ezzel 
csak szolgahadat állítottunk talpra, mely az eddigiek
nél még számosabb, még jobban eltökélt a harcra. Ez 
volt a célunk a társulattal? 

Az igazságosság rettenetes, mert mikor meg-
határozza a jogokat, kiemeli az ellentéteket is. Egy 
papirosra vetett szövegben még ölelkezhetik az igaz
ságosság és a béke, de az életben és a gyakorlatban 
az eml:)er nem vegyi ti szeretettel az igazságosság keze
lését. Eppen azért az igazságosság és a béke koránt
sem nyujtanak kezet, hanem inkább hátat forditanak 
egymásnak. A szeretet nem azt nézi, hogy miben 
I$lilönbözlink, hanem azt, hogy miben hasonlítunk. 
Eppen azért letompít. Azért kell neki mindíg kísérnie 
az igazságosságot. Hacsak az igazságosság uralkodnék 
a földön, akkor a föld nyaktilók útvesztőjébe vezetne. 
Mi egyebet is akar mondani a régiek mondása: a rideg 
igazságosság a legnagyobb igazságtalanság. Aki csak 
igazságosságról akar tudni, az abban a veszélyben 
forog, hogy nagyon rosszul gyakorolja az igazságossá
got. Az olyan erény, amelynek kard van az oldalán, 
nem valami biztató, hacsak nincs mellette egy testvér
erény, mely őrködik, hogy kardját a hlivelyében tartsa. 
Ez a testvére rény a szerete~. 

A KLASSZIKUS EGYHÁZ EREJE. 

Klasszikus korok alatt az emberiség ama történeti 
századai t értjlik, amelyekben az emberi szellem leg
inkább megragyogtatta tudományos, bölcseleti és művé
szeti tehetséget és ennek vivmányait; és megmutatta 
egyúttal államalkotó jogi erejét is. Az emberi szellem 
e:!ie tökéletességének keretét a görög és római nép, 
annak nyelvi kiműveltsége, csiszoltsága képezte. Ami
kor tehát a klasszikus Egyházról esik szó, akkor abba 
a korba kell visszatérnlink, amelyben a keresztény 
Egyház a görög-római műveltség talaján álló emberisé
get keresztelte meg (Kr. u. [~V. század). 

Kezdetben ez a keresztelés inkább vérrel, mint víz
zel történt. Később meggyőzéssel, tanokkal, tudással 
hódított tért és az Egyház ereje az emberiség leg
bliszkébbjeit is meghóditja Krisztus szelid igájának. 
Jupiter és Mithrász helyébe odaáll it ja a lelkek fölött 
egyeduralmat hirdető Krisztust, a nagyhirű és meg
bámult műveltségnek mélyebb tartalmat ad, azt nevelő
erővel ruházza fel, amidőn a klasszikus szellem mel
lett békéltető lelkiség és szelid erkölcsök kidolgozásán 
fáradozott. Az "isteninek u nevezett emberi szörnyek, a 
bűnös római cézárak helyébe a fennkölten gondolkozó 
keresztény császárokat hozza. Eladdig a civis Romanus 
vett fel házi szentélyébe isteneket, most az Egyház 
megtanította őket, hogy minden ember lsten teremt
ménye és fogadott fia. Amidőn a rómaiak kedvence, 
Germanicus meghalt, Róma lakósai kidobálták az 
utcára isteneiket, mivel elvették - szerintlik - jó 
emberliket ; az Egyház megmagyarázta ennek a pogány 
ivadéknak, hogy lsten rendelkezik az emberek felett és 
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érdemeik, vagy érdemtelenségeik szerint egyeseket 
jutalmaz vagy blintet. Mérhetetlen munkájába kerliJt az 
Egyháznak, amig az evangélium örök igazságainak 
erejével a bliszke rómaiakat alázatos Krisztus-fiakká 
tette. 

Az Egyháznak lelki munkájában, amellyel a pogány 
erkölcsben és hiedelmekben megkövesedett emberisé
get át tudta gyúrni Krisztus népévé, kézenfekvő előnye 
volt az akkori Egyháznak közelsége a krisztusi és 
apostoli időkhöz, amikor charizmatikus módon mutat
koztak meg benne a mindent elseprő titkos isteni erők: 
csodák, nyelvek adománya, prófétálás stb., amelyekkel 
a (készséges) pogány sziveket bekényszerítette az 
Egyházba. - Másik eszköze az az ősi szigorúság volt, 
amely nem alkudozott, nem nézte el a bűnöket, nem 
kegyelmezett a szenvedélyek könnyelműségének, hanem 
komoly bűnbánattartással rettentette vissza az egykori 
pogányokat a visszaeséstől. Eme szigorú bűnbánaItartási 
fegyelem volt az a varázsvessző a klasszikus Egyház 
kezében, amely végre is mélységes keresztény lelkekké 
változtatta a "klasszikus u bűnökben leledző görög és 
római egyéneket. 

A római katolikus Egyházban ma is töllelhető a 
klasszicitásnak ama jegye, amely a legműveJtebbekkel 
szemben is követeli a Krisztusban való utógondolat 
nélklili hitet, istenségének megvallását, evangéliumának 
hirdetését. Mindenkivel szemben és mindenféle áram
lattal szemben kitart az erkölcsi elvek mellett. Csak 
egyet említslink: a gyermekáldás korlátozásával szem
ben, a lambethi konferencia engedékenységével szem-
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ben odaszegzi a modern kornak a tiszta házasságról 
szóló pápai bull ának amaz elveit, amelyek Isten és a 
természet törvényeiben gyökereznek s amelyeket senki
nek sincs joga kikezdeni, az Egyház pedig egyenesen 
védelmezi azokat. A szenthagyományok átöröklése és 
az apostoli utódlással velejáró megszakitatlan hitelvi
ség az apostoliság és ősiség fölséges erejével díszíti 
most is Egyházunkat, amely sohasem lehet az emberi 
felfogások és ötletszerűségek játéka. A hit és erkölcsi 
elvekben pedig egyenesen hajlíthatatlan. 

A klasszikus Egyház nevelőereje meglátszott ama 
nevelt jeiben, akik magas méltóságukban b készek vol
tak Krisztus előtt meghajolni. Feltűnő, hogy már az 
első keresztény században Domicián császár nagybátyja 
Titus Flavius Clemens és családja, aki maga tényleges 
konzul volt, továbbá Acilius Glabrio, egy volt konzul, 
már keresztény. Majd nemsokára a második században 
a pogányoktól is elismert, tudományos, bölcselő fér
fiak, mint egy Szent jusztin, egy Aristeides és a tudo
mányoknak akkora mecénása, mint Ambrosius a nagy 
Origenes barátja, példás keresztények. Nagy Konstantin
nak a keresztény világnézetbe való bekapcsolódása 
azért is feltűnő volt, mivel a pogányok előtt is, mint 
lánglelkű hadvezér volt ismeretes. Az elit-keresztények 
révén tízezrek következtek az alsóbbak közül, de ezek 
fölényes keresztény meggyőződésben nem maradtak 
alul a legelőkelőbbeknél sem. 

Feltűnő az Egyház ereje egyes nagynevű püspökökben, 
akik kevéssel megkeresztelésük után azonnal főpászto
rokká lettek. Igy látjuk ezt Szent Cipriánnál (megh. 
258), Szent Ambrusnál (397), Nectarius patriárkánál 
(397) stb., akik püspökségük előtt hitújoncok voltak. 
Ennek titka abban rejlik, hogy műveitségük előnyére 
vált jövő megtérésüknek és inkább alkalmas talajává 
váltak a kegyelemnek, mint a műveletlenek. S amidőn 
az Egyház megkeresztelte lelküket, ugyanakkor szelle
müket és tudományukat is kereszténnyé változtatta. 
Ezeknek kezükbe adta a Szentírást és az előbb még 
bölcselő, vagy rétor kész népnevelő és apostol-utód 
lett. Krisztus Urunk is mennyit bajlódott a műveletlen 
apostolokkal, míg ellenben Pál apostol műveltsége sok
ban megkönnyítette a kegyelem működését is. 

Az Egyház klasszicitása ma is fölismerhető abban, 
hogyakorszellemnek megfelelő és rangban sem utolsó 
jellemeket ad a világnak. Az egyház tején nőtt föl 
Lo-pa-hung, Sanghai nagy keresztény és szociális 
érzésű gyárosa, továbbá Salazar a nagy portugál kato
likus államférfiú, ugyanígy Gil Robles Spanyolország
ban; ide sorolhatók a nagy szellemi nagyságok, akik a 
mai pogányos szellemi áramlatok papjaiként szerepel
hetnek, mint Faulhaber bíboros Németországban, 
Papini Olaszországban, Chesterton Angolországban, 
nálunk egy Apponyi vagy Batthyány herceg a közel
multban, akik az Egyháznak méltán klasszikus nevelt jei 
közé sorolhatók. 

A klasszikus Egyház hatékony ereje szemlélhető 
abban, hogy aránylag rövid idő alatt, 4-5 század alatt 
megtérítette a pogányságot. II. Theodosius (megh.451) 
jogi paragrafusai hivatalosan már nem ismernek pogányt, 
bár sz6rványosan tényleg még léteztek. Ha pedig a 
gyorsaságot részletenkint is szemléljük, akkor még 
csodálatosabb az Egyház ereje. Tertullián szerint (200 
körül) már Británniának az a része is, amely nem állt 
a rómaiak hatalma alatt, tud a kereszténységről. Két 
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évtizeddel előbb pedig Szent Jusztin már arról tudósít, 
hogy a Fekete-tenger körül lakó és egyebütt élő, 
sátorokban otthonos barbárok tudnak Krisztusról. 

Az Anyaszentegyháznak most is megvan az öröme a 
térítése k körül. Ott, ahol még ötven évvel előbb kevés 
vagy semmi keresztény sem volt található, ma már 
virágzó falvak, városok keresztényei élnek. Igy Patagóniá
ban, Kinában; Középafrika egyes országai pedig lassan 
keresztény államokká válnak (Uganda). Az elmult évek
ben a malabári partok jakobitái tértek vissza tízezrenkint 
az Egyházba. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az Egyház ereje sohasem 
törik meg, soha el nem homályosul. Története a lel
kek terén mindig ugyanaz: vagyis mindíg nagy hódítá
sokat tesz. Csak az veszt, aki kikapcsolódik ennek az 
Egyháznak áldó befolyása alól, aki nem engedi lelki 
világában, hogy Isten kegyelme az Egyház eszközei 
által átalakítóan és gyorsan működjék benne. Az Egy
ház klasszikus marad mindíg jótékony befolyásával, 
csak az korlátolt, rövidlátó és talán műveletlen, aki 
ennek az Egyháznak csodálatos műveit és működését 
életével igyekszik megakadályozn i. 

S:eress imádko:ni! 

Imádságodna k minden ájtatosan kiejtett szava 
jóvátehet egy káromlást, mely lsten Szívét sérti. Vissza
tarthat lelkeket a vetek örvényenek szélén. Feltartóziat
hatja lsten igazságosságának sujtó karját. A haldokló
nak a megtérés kegyelmet szerezheti meg. Enyhíthet 
a szenvedő lelkek gyötreImén . 

Szeress hát imádkozni! 

Imádságodnak minden ájtatosan kiejtett szava 
titokzatos szál, mely kijavítja a tegnap szövedékének 
hibáit. Összeköti a könnyelmüséggel szétszakltotf órá
kat. Megszéplti a ietszelgestől beszeplősített jótetteket. 
Egyesíti a meggondolatlan beszeddel egymástól el
távolodott szíveket ... 

Szeress hát imádkozni! 

Imádságodnak minden ájtatosan kiejtett szava 
égbenyúló tetra, melyen felszállnak az apostoli vágyak. 
Tüzes szived szeretne gyakorolni az irgalmasság 
cselekedeteit, de cellád, családod, munkád lefog? Küldd 
fel az ima szárnyán vágyaidat Istenhez ... s valaki, 
valahol megment egy lelket, megvigasztal egy vergődőt, 
megsegít egy szegényt . .. s mindezekért neked lesz 
adósod az lsten ... 

Szeress hát imádkozni! 

Plus S. J.: 

Hogyan imádkozzunk? I 
Ára: 80 fillér. 
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Ellentétes emberek. 

XI. 
Férfiak és nők. 

V égre elérkeztünk ahhoz abeosztáshoz, mely 
voltaképen a legtermészetesebb és legegyszerűbb, 
mely az emberiséget csakugyan két körülbelül 
egyenlő részre osztja. Vannak, akik ezt a beosz
tást a legfontosabbnak, legalább is a legérdeke
sebbnek tartják s ezért bizonyára már kissé türel
metlenül várták ezt a fejezetet. Sőt vannak egyé
nek, kik egyáltalában csak ezt a beosztást ismerik. 
Ezek voltaképen nem vesznek tudomást az embe
rekről mint olyanokról: csak férfiak és nőkről, 
ugyanazon, vagy különböző nembeliekről. Az 
előbbiek iránt alig érdeklődnek, vagy bizonyos 
ellenszenvvel viseltetnek irántuk; a másnembeliek 
ellenben fölkeltik teljes érdeklődésüket. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy e 
teremtményeket mindíg szeretetreméltóknak tart
ják, bár fejüket és szemeiket mindíg feléjük for
dítják. Ugyanis ha valakinek a nembeli különbség 
a legfontosabb, sőt az egyetlen tényállás, mely 
érdeklődését fölkelti, az már mellékvágányra ju
tott, nem fogta fel a nemek különbségének valódi 
értelmét, és előbb-utóbb tapasztalni fogja, hogy 
érdeklődése, melyet a másnembeli iránti szeretet
nek nevez, átváltozik gyűlöletté és irtózattá s 
végre megvetéssel végződik. Aki egy nőt tisztelni 
akar, tisztelje elsősorban mint embert; és aki egy 
férfit szeret, szeresse őt mint embert, kinek külön
álló érdekei, gondolatai, eszményei, törekvései 
vannak, melyek nem állanak összefüggésben 
nemi mivoltával. Hogy emberek vagyunk, az a 
legfontosabb, legkiválóbb, legmélységesebb létünk
ben. Még a legzárkózottabb férfilélek sem nyúlik 
mélyebben a kikutathatatlanba, mint amennyire az 
emberi lét titkai egyáltalában elérhetők. A leg
mélységesebb női mosoly sem csodálatosabb, mint 
általában az emberek nevetése és sírása. 

Azért előzőleg hosszú időre ki kell kapcsol
nunk a nembeli különbséget ez emberek között, 
észre sem kell vennünk; hanem először föl kell 
födöznünk az embert. Erre már a természet tanít. 
A természetes fejlődés folyamatában csak jó né
hány év mulva veszi észre a gyermek a különb
séget játszótársai között. És újra meglehetős sok 
időbe kerül, míg csak valamennyire sejti ezen 
különbség értelmét és horderejét. Ezen természet
adta példa szerint kell, hogy a nevelés és erkölcsi 
kibontakozás folyamata is hasonló fokban kifej
lődjék, emelkedjék. 

Először meg kell, hogy tanulja az ifjúság, 
hogy minden ember iránt kíméletes, jóakaró, kész
séges, hálás legyen, s mindenekfölött igazságos. 
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Irto: Oppert Péter S_ J. 
FordItotta : G_ .Il. ,.,_ 

A természet az élet hajnalán a tudatlanság védő· 
takarójával födi a fiatal életet, hogy ennek leple 
alatt bontakozzék ki a jóság, mely minden embert 
átölel. Mielőtt az ifjúra hatással van egy leány
arc szépsége, lelkében kell, hogy lakozzék a tisz
telet és kímélet azon lény iránt, mely így tud 
mosolyogni. Oly tisztelet és kímélet, mely nem 
változik, ha ez a bájos mosolyeltűnnék s egy 
napon észre kellene vennie, hogy ezen leány voná
sai rútak és rémesek. Az emberi lény iránti tisz
teletnek oly mélységesen kell begyökerezödnie az 
ifj ú lélekbe, hogy hosszú évek együttélése után, 
mikor már mindketten öregek és hervadtakká vál
tak, meg nem fogyatkozva elJen benne. 

De végre a tudatlanság tudattá válik, az em
bernek be kell látnia és át kell élnie a különb
ségeket. S ezek csakugyan komolyak és sors
döntőek. Nem mintha a férfi és nő közötti különb
ség volna oly mérhetetlen nagy. úgy a férfinek, 
mint a nőnek van egy szellemi, halhatatlan, Isten 
után vágyódó, kiáltó lelke. Mindketten az örökké
valóságra vannak teremtve, Isten Fia által meg
váltva, isteni szeretettől elhalmozva. Mindketten 
teljesértékű és teljesjogú egyéniségek, kik egyenlő 
j oggal és egyenlő szabadsággal állnak egymással 
szemben. Az erkölcsi lehetőségek is mindkettő
jüknél egyenlők: csak egy erkölcsi tökéletesség 
mérvadó a férfinél és nőnél, és minden bűn ugyan
azt a vigasztalan szerencsétlenséget okozza a férfi
nél és nőnél. Mind a két nemnél akadnak j ók és 
gonoszak. Tehát a lényeges kérdéseket tekintve, 
nem találunk egyáltalán különbségeket. 

És mégis vannak különbségek, melyek oly 
erősek és izzók, oly boldogítók és oly fájdalma
sak, mint semilyen más emberi ellentétnél. Sokat 
gondolkoztak már a tehetségek különbségéről, 
mert az emberek szeretnek saját és mások tehet
ségei fölött gondolkozni. Különösen azt feszeget
ték, hogy az asszonyban van-e alkotó tehetség. 
Erre azt válaszolhat juk, hogy igenis van; oly nagy 
mértékben, hogy egy új embernek szó szerint ad 
életet, tehát nincsenek holt alkotásai, mint aminők 
a legtöbbek, hanem életet produkál. Az asszony 
szellemi téren is termékeny és teremtőképességgel 
bír, természetesen más téren, mint a férfi; a nő 
inkább etikai, mint intellektuális módon képes al
kotni. A férfi a gondolatokat idézi elő, melyek a 
világot alakít ják; a politikai, tudományos és mű
vészies gondolatokat és rendelkezik az energia át
ütő erejével, mellyel ezeket a gondolatokat meg
valósítja. Ezen energia ugyan gyakran önzéssé és 
kíméletlenséggé fajulhat. 

Az asszony ritkán hoz magával a világba új 
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megismerést, de igen gyakran, majdnem mindíg 
új szeretetet, és ezzel alkotja meg az egyetlen 
realitást, amely szellemi téren létezik: a szeretet, 
mint egy más lény érvényesülése, a szeretet, mint 
álkotó, mely hord, ápol, fejleszt egy másikat. A 
nő belső lényénél fogva egy másik lény érvényesü
lését megengedi, sőt akarj a. Erre a férfi csak 
hosszú és soha be nem fejezett nevelés után képes. 

A férfi és a nő teremtő erői és tehetségei a 
lét külőnböző terén érvényesülnek, így teljesítmé
nyeik is másirányúak. A férfi világmozgató gon
dolatok föltalálója és létrehozója, sikereit a világ
alakítás, politika, gazdaság, kutatás, művészet 
síkján keresi és találja meg. Igy működése szembe
ötlő, és ez ösztönzi, vonzza korunkban a nők egy 
részét, hasonlóképen ily észrevehető teljesítmé
nyeket fölmutathatni és a férfit az ő férfias hiva
tásában utánozni. 

Ebben az asszonynak hálátlansága rejlik ön
maga iránt. Megtagadja saját énjét, hogy valami 
után rohanjon, mely neki alapjában véve ellen
szenves. A nőnek megvan sajátos teljesítménye 
az alkotás mezején, mely kulminál a szolgáló, 
ápoló, segítő és gondoskodó szeretetben. A nő 
csak annyiban produkál sajátost, eredetit, ameny
nyire bírja és kisugározza a szeretetet. Természe
tesen a férfi munkaterén is nagyot alkothat. Sőt ha 
a saját örömére alkot és nem a kenyérkereset rút 
kényszeréből kifolyólag, talán a férfi tettmezején 
még különbet teremthet, mint a legtöbb férfi. Mert 
a férfivilág zöme nem túlságosan alkotó, csak 
mások gondolatát viszik keresztül. Erre a nő is 
képes, esetleg szerényebb fizikai erővel. 

Tehát nincs semmi oka rá a nőnek, hogy 
mindenáron okmányokkal kimutassa, hogy éppúgy 
tud működni, mint a férfi. 

Mert a nők teljesítményei lényegileg a szol
gáló szeretet síkján találhatók, ezért nagy részben 
szenvedésből, segítő, résztvevő, helyettesítő fáj
dalomból állanak. Már a testi fájdalom szférájá
ban az asszony, ki kínok kőzött szüli gyermekeit 
és kimondhatatlan nehézségek között neveli, az 
emberiség fáj dalmainak kétségtelenül legnagyobb 
részét viseli. És amit az ő odaadó, fínoman han
golt, mélyenérző és mindíg kissé idealisztikus 
lelkével szenved, az leírhatatlan. Még ha jó dolga 
is van, boldogító hivatása, ha eszményi házas
ságban él, megáldva gyermekeiben, még akkor is 
szakadatíanul szenvedI, szenvedi a szeretet ma
gasztos szenvedését megszámlálhatatlan formái
ban és alakjaiban. 

A férfinek világos, nyugodt, tárgyilagos 
szilárdsága mindenesetre nőknél is előfordul, de 
nélkülözi azt a leírhatatlan, jóleső hangot, mely
lyel a higgadt, tapasztalt férfi beszél, cselekszik, 
s mely oly bizalomgerjesztően hat, hogy átadjuk 
magunkat vezetésének és biztonságban érezzük 
magunkat. A férfivilágban olykor találkozunk oly 
jellemekkel, oly szilárdsággal és erélyességgel, a 
léleknek olyalakulatával, mely ily m6don csak a 
fzrfi:úl lehetséges. 
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Talán még gyakrabban találkozunk olyan nő
vel, kinek belső élete oly csodálatos szépségben 
ragyog, hogy fölkiáltunk: csak női lélek képes 
az emberi létnek ily harmónikus, boldogító be
fejezettségére jutni. Akaratlanul is a virág nyí
lására gondolunk. Mindenesetre a férfinek is el 
kell sajátítania a nő áldozatkészségét, hűségét, 
odaadását; de benne ez mégis más, még ha az 
életszentség teljét is elérte, más, mint az ugyan
oly fokban tökéletes nőnél. A női lény, a női tény
kedés át van hatva oly fénytől, könnyedségtől. 
csodásságtól, mely csak még az angyalokban 
található. 

Hasonlóan áll ez a hibákat tekintve. A nem
beli színárnyalat átváltoztatja az árnyékokat is, 
melyek az embereket bevonják. A férfiben a kímé
letlenség ijesztő, visszataszító brutalitássá vál
hat. A nőben egyenesen természetellenes. Az 
asszonyban a kicsinyes, veszekedő, emelkedni 
vágyó, hiú jellemhez hozzájárul a megkínzottság
nak, betegességnek árnyalata, míg a férfi, aki ily 
tulajdonságokkal bír, egyenesen nevetségessé 
válik. úgy a férfi, mint a nő tulajdonságainak nemi 
volta egészen új dimenziókat teremt: speciális. 
magasságokba emel és egészen különleges mély
ségekbe taszít. Ami egy emberben a legmegkapóbb, 
tökéletességének a legfinomabb árnyalása, lényé
nek bája, az alapjában véve összefügg nemi voltá
val: mert éppen férfi, vagy mert éppen nő. Töké
letes emberek nemcsak emberek, hanem tökéletes 
férfiak, vagy tökéletes nők. A hibákra vonatkozó
lag is. A férfi hibái az ő férfiasságának színezeté
ben felháborító mellékízt kapnak, és a nőiesség 
színezetében a nők hibái oly mérgesek és szúrókká 
válnak, hogy föl kell kiáltanunk: csak egy asszony 
képes ily visszataszító lenni. 

lnnen származik, hogya férfi és nő közötti 
különbséget, bár nem oly lényeges, mégis oly be
hatóan érezzük, mint semilyen más ellentétet az 
emberek között. A nembeli különbség hatással 
van értelmünkre, s ezáltal hathatósan befolyásolja 
ítéletünket és cselekedetünket. Nincsen semmi, 
ami oly jó hatással volna ránk, mint a tökéletesen 
érett, erős és jóságos férfiasság és a szeretetteljes. 
szelíden fénylő, napsugaras nőiesség. De más
részről nincs is, ami minket úgy bánt, mint a 
férfias kíméletlenség és nőies kicsinyesség, férfias 
önzés és nőies féltékenység, férfias kevélység és 
nőies oktalanság, férfias nembánomság és nőies 
fontoskodás, férfias durvaság és nőies alattomos
ság, férfias ostobaság és nőies akadékoskodás. Ez 
okozza, hogy a férfi és nő családközössége leír
hatatlan boldogságot és a legmagasabb és leg
finomabb szépségeket rej theti magában, de oly 
borzalmakat, kínokat és keserüségeket, melyek 
nem nevezhetők emberieseknek. 

A legnagyobb tragikumról még nem is beszél
tünk, arról a vad, féktelen természeti ösztönről, 
mely a nemek kiiJönbségére épül. Azokról az ösz
tönökről és vágyakról, melyek főleg testi jelleg-
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gel bírnak és ezért lényegileg önzők, olyannyira, 
hogyellenszegülnek a szellemivé való átalakulás
nak, az okszerű rendnek vagy pláne annak, hogy 
önzetlen jóakaratnak alávessék magukat. Ez a 
gyökere annak a végtelen tragikumnak, mely ele
jétől fogva betölti a nemek közötti viszonyt, és 
ezt a viszonyt letaszít ja az emberalattiság, a dé
moniasság mélységének lejtőjén. Még ha egy 
ily viszonynak hajnala megható, költőiesen szép 
is, de a lecsúszás, a visszaélés, a csalódás, az 
igazságtalanság, a gyűlölet és a brutalitás, a köny
nyek és az undor az ajtó előtt állanak - lesben. 

Talán még szerencse, természetesen oly sze
rencse, amely a könnyek árjában van elmerülve, 
ha a vulkán, mely minden férfi és nő közötti 
viszony mélyén tátong, ily pusztító módon kitör. 
Rosszabb, ha titokzatosságában megmarad, de az 
egész viszonyt alig észrevehető, hazug és alatto
mos önzés által megmérgezi. S az önzés hihetetlen 
fínom formákat ölthet, olyannyira, hogy csodál
koznunk kell, mennyire engedik magukat magas
nívójú emberek, kiknek kimondottan képességeik 
vannak az életszentségre, ezen önzés által vezet
tetni a nélkül, hogy észrevegyék. Alig van férfi, 
aki teljesen tárgyilagosan tud ítélni, egészen ob
jektív és elfogulatlan képes maradni, ha egy nőről 
van szó. És hogy a nő a férfivel szemben is így 
jár el, már abból az általános megfiQyelésből 
tűnik ki, hogy az igazság szónoka neki fontosabb, 
mint az igazság maga, a személy, aki egy ügyet 
képvisel. mint maga az ügy. 

Majdnem fölállíthatjuk a tételt, hogy minden 
nevelésművészetnek, jellemképzésnek, lelkipász
torkodásnak célja legyen a férfi és a nő közötti 
viszonyt orvosolni, rendezni, alakítani, megszen
telni. Valóban azt az embert nevezhetjük tökéletes
nek, kinek lelke a más nembeli iránt való viszony
ban tökéletesen fegyelmezett, tiszta és szép. A 
férfilélek értékét meg lehet ismerni abból, hogy 
hogyan viselkedik anyjával, nővérével. meny
asszonyával, feleségével, segítőtársával szemben. 
Vagy hogy miként kezeli a nőt, akivel munkatere 
felé halad, vagy akivel kirándul a hegyekbe. 
Viszont a női lénynek erejét, belső szépségét, 
méltóságát és gazdagságát elárulja a hozzá köze
lebb vagy távolabb álló férfi iránti magaviselete. 

Sok szép és jó útbaigazítás, sőt bölcs tanács 
irányítja a két nem közötti viszonyt és ennek 
"emelését a belső és külső kultúra magaslataira. 
De ezek mind csak egy egésznek a részei. Az 
egészet senkinek sem lehet nyujtani, mindenkinek 
ki kell önmagában építenie, olykor hosszú évek 
fáradalmai által. Hisz minden külön eset egy 
különlegesség. Minden ember e síknak más pont
ján áll, s így más is az ő útja. 

Néhány általános igazságot mégis föl lehet 
állítani, halkan és szerényen, nem hangos, fecsegő 
módon. Mert nagyon ferde felfogás egy fiatal
embernek kezdettől fogva folyton szexualitásról 
és etikáról beszélni, még ha a legj obb szándékból 
is történik, hogy őt óvjuk és jellemét szilárdítsuk. 
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Ut1lllk 

Épp az a nevelés feladata, hogy megakadályozza, 
hogy ez az életkérdés a lelkiélet, az öntudat 
központjába kerüljön. Ahogyan csak az az ember 
viselkedhetik tökéletes módon a másik nembeli 
iránt, aki kifogástalan önmagával és bárkivel szem
ben, aki tiszta, igazságos és jóságos mar magában 
véve, úgy csak az fogja a helyes beállítást el
találni a férfi vagy a nő iránt, akinek egy lelki 
központja van, aki megtalálta a legmagasztosabb 
és legszentebb élettartaimat és abból a központ
ból lép ki embertársa felé. Az, aki egy embert, 
különösen egy másik nembelit lelke központjává 
tesz, tehát istenivé emeli, ez föltétlenül ezen 
az emberen széttörik, elvérzik; istene a romlás 
démonává fog válni számára. 

A házasság sem föltétlen csodaszer a két nem 
rendes viszonyának helyreállítására; ellenkezőleg. 
Aki házassági közösségbe lép, annak érettnek, 
erősnek kell lennie és közösségének társát komo
lyan kell vennie. 

Sokat hangoztatják a vallásos nevelés szük
ségességét, söt egyedülálló gyógyerejét. Azonban 
téves föltevés volna a vallásos nevelést vagy 
vallásosságot úgy beállítani, mintha az tömkelege 
lenne a vallásos gyakorlatoknak, imádságoknak, 
a szentségek vételének, a vallásos ünnepélyek és 
egyesületek frekventálásának. A vallás, me ly való
ban és döntően segít, csak az lehet, me ly valódi 
élettartaimat ad, a lelket betölti, s oly lelki köz
ponttá válik, melyből erők áramlanak az élet 
fékezésére. Hogya léleknek ez a teljessége Isten, 
vagy Krisztus, vagy az Egyház, vagy az Örökké
valóság, vagy a lelkiüdvösség, nem lényeges. Csak 
valami nagy, abszolút, föltétlen legyen a lélek 
központja. 

Föltűnően teljesül a látszólag ellentétes tör
vény: aki elhagyja a teremtményeket Istenért, 
Istenben megtalálja őket. Aki Istent mindenek
fölött szereti, mindenkit szeret Istenben. Aki 
Istennel egyedül képes lenni, minden teremt
ménnyel egyedül lehel. Ebben a látszólag 
paradoxonban az összes látszólagos ellen
tétek elsímulnak, melyek a férfi és nő különbségé
ben találhatók: e különbségek nem túljelen
tékenyek, túldöntőek és jelentőségűek, mégis az 
örökkévalóságba nyúlók. Ezen ellentétek fölött 
el kell néznünk, át kell siklanunk, de mégsem 
szabad elfeledkeznünk, észre nem vennünk. A leg
nagyobb, amit e világon ismerünk, az ember, 
legyen az férfi vagy nő. De az egyes ember, aki 
igazán nagy, nagy az a tökéletes és érett férfias
ságában vagy nőiességében. Krisztusban mindnyá
jan egyenlők vagyunk, a férfiak és a nők, s mégis 
csak egy férfi lehet Krisztus papja, s csak egy nő 
az Ö anyja. 

Ellentétes emberek: férfiak és nők! De le 
kell mondanunk arról, hogy egy fogalommá sűrű
sítsük a végtelenséget, mely ebben rejlik. Az 
emberi lét kettősségét. Halvány sejteimet nyujt 
arról a végtelenségről, mely az isteni lét három
ságában rej lik. 



Utunk 

II két vildg. 

Az egész lelkiéletnek legmélyebb alapigazsága, amely 
tulajdonképen magának az aszkézisnek is megadja a 
lét jogosultságot, nem más, mint a természetes világ 
mellett létező természetfölötti világ valósága. Másszóval 
a két különálló világ létezése: az, hogya természet 
rendje mellett létezik a kegyelem rendje is. Minden 
további gondolat, elmélet, gyakorlat és eszköz ezen az 
igazságon épül föl. És nagyon sokszor nagyon sokan 
beépítenek lelkiéletükbe minden szent gondolatot, elmé
letet, gyakorlatot és eszközt, csak az alapról feledkeznek 
meg. Helyesebben: lelkiéletükben minden öntudatos, csak 
az alap nem. Pedig ha valaki öntudatossá tudja tenni 
azt, hogy ő két világban él, ha valaki át tudja élni a 
kegyelmi vildg ff;alitását, ezeket a bennünket körülfolyó, 
bennünket átjáró, átalakitó nem-evilági energiákat, az 
a lelkiéletében olyan alap-beállltásra tett szert, amelyik 
valósággal sodorja majd a tökéletesség felé. 

Valóság-élményre kell eljutnunk a kettős világ 
problémájánál is. Nem abban az értelemben, hogy érzé
keinkkel tapasztaljuk, mert ez lehetetlen, az Egyház is 
annak tartja, hanem az értelem oly erős és intenzív 
belátásával, hogy psychológiailag az élmény erejével 
hasson. A mindennapI élet zűrzavarában is meg kell 
tudnunk különböztetni a természet és természetfölötti 
világ létezését és befolyását. 

Kíséreljünk meg erre az élményszerű belátásra el
jutni. 

Kissé nehéz lesz, mert az evilági élet zajos káprázata 
valósággal elnyom bennünket. Lehengerli a lélek fel-fel
törő igényeit. A mindennapi élet harca oly nagy dübör
géssei jár, hogy a kegyelmi világnak leheletnél is gyen
gébb megszólalásait alig vehetni észre. Eon-fények alatt 
nyargal az élet, zajos kávéházak között vezet el az 
útja; kocsisok káromkodnak, soffőrök tülkölnek, rikkan
csok ordítanak, zsebmetszők lopnak, gazemberek csábl
tanak és a nagyevdk zabálnak. Hol itt egy másik világI? 

Pedig itt van. Templom előtt robog el a villamos és 
a bentülők keresztet vetnek, kalapot emelnek. Gyenge 
fényez a másik világból. Harang szólal meg s túlcseng az 
utcák és terek, hidak és házak minden ideges zaján. Sokan 
ilyenkor keresztet vetnek. A másik világ tolakszik 
közénk. Itt-ott kis ima is csöppen, fohász talán több, 
reménység talán még több s valami ki nem fejezett 
vágyódás a harmónia, a béke, a teljesség után. Ez mind 
annak a másik világnak áthajlása hozzánk. Két világ
ban élünk s az a másik világ valahogyan nagyon át
játszik a mi életünkbe. 

Aztán eljön a vasárnap is: szentmise, prédikáció, egy 
kis lelkiség. S megint elborit a hétköznap, a szaladgá
lás, az üzlet, az autótülkölés, perpatvar, gond, kenyér és 
gyerekek. De közben a másik világ nem tűnt el egészen: 
ott bujkál a földi gondok között s egy-egy imában, 
keresztvetésben, őszinte fohászban szüntelen a felszlnre 
tör. Menthetetlenül a karjai között vagyunk. 

Ebben a vásári nagy zűrzavarban, ebben az áporo
dott irodai levegőben és akták között, számoszlopok 
mellett és füstölgő gyárkémények alatt valahogy az sem 
esett ki egészen az emlékezetünkbéJI, amit valamikor 
régen tanultunk akár az iskolában, akár a templom-
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ban: hogy t. i. a lelkünknek valami kegyelem-félére is 
szüksége van, ha lsten előtt igazul akar megállni. Vég
telenül homályos előttünk ez az egész kérdés: kegyelem, 
bűntelenség, megbánás, bűnbevallás, feloldozás, újra 
kegyelem. Nem is az a lényeg, hogy velejéig átlássuk 
ezeket, elég ha bennük akaratlanul is föl fedezzük a 
közöttünk bujkáló másik világot törvényeivel, tényeive~ 
követeléseivel együtt. 

A lelkiismeretnek ezek a megszólalásai annak a másik 
világnak áthangzó autótülkölése, utcazaja és gépkatto
gása. Odaát az evilági utcalármánk hangzik csak 
oly bátortalanul és messziről, mint most az övék a 
mienkben. De a két világ létezik. 

Néha úfty torkonragadnak a másik világnak át
szüremkedő tényei: kegyelem, ima, öröklét kérdése. Más 
világ ezek, merőben különböztik aitól a harcizajtól, 
amellyel itt a földön döngetik egymást az emberek. 
Sokan csak a temető mellett elhaladva eszmélgetnek rá 
a puszta lét e kettősségére. A dolog tragikuma pedig 
ott kezdődhetik, ha valaki a teljes ráeszmélés előtt kerül 
ugyanabba a temetőbe s lesz intőjellé a többi áthaladó 
eMtt. 

Akárhogyan is vesszük tehát a puszta külső ténye
ket, amelyeket a kinyilatkoztatás ismerete nélkül is 
össze tudtunk szedegetni: itt egymás fölött, egymás 
mellett vagy egymásban vagy akárhogyan is, de két 
külön világnak kell lennie. S mi ennek az összefolyó 
természetes és természetfölötti világnak polgárai vagyunk. 
Mindketfti ott visszhangzik a lelkünkben. 

• 
Mennyivel tisztább és világosabb kép tárul azonban 

elénk, ha már nem a külső szemmel nézzük ezeket a 
jelenségeket, hanem a hit perzselő fényével Világítunk 
rájuk. Mennyivel döbbenetesebb valósággal ugrik elénk 
a két különböző világ. Tulajdonképen most értjük csak 
meg igazán, hogy miről is van itt szó. Valami vidám 
bizonyosság élénkiti fel a lelkünket. 

lsten a mi teremtőnk és fenntartónk. Annak a másik 
világnak energiái tartják fenn ezt az önmagára büszke, 
koldus evilági életet. Isten nyúl át fenntartó kezével 
ebbe a világba, amely önmagától csak arra volna 
képes, hogy a semmibe omoljék szét. Amint keletkezé
sünkhöz nincs meg önmagunkban az elégséges ok, úgy 
ff!.nntartásunkhoz is isteni segítségre van szükségünk. 
Osszefércelt rongy vagyunk, amelyet a teremtő erő acélvázai 
tartanak kifeszítve. Ugrani, futni szeretnénk, pedig 
tipegni is csak mankóval tudunk. Ennyire rá vagyunk 
utalva létünk folytatásában arra, aki/til a létet magát 
is ingyen kaptuk. A hit és keresztény bölcselet tanit 
erre. 

Ugyanez a kettős világ bontakozik ki az egész bűnbe
esés, megváltás, megigazulás tanában. A bűnbeeséssel 
nem evilági javakat vesztettünk el s a megváltással 
sem természetes javakat szereztünk. S Ime, ez az egész, 
természetfölötti slkon mozgó valóság-komplexum meny
nyire át játszik a természetes világba, mennyire össze
folyik vele. 

Egész létünknek célja is a kettős világ valóságát 
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tárja elénk. A templomok égre meredő tornyai mutatják, 
hogy hová tartozunk mi tulajdonképen. S hitünk valami 
kíméletlen erőszakkal tanit ja, hogy oda sem a gazembe
rek, sem a paráznák, sem a tolvajok, sem a munka
bérek elvonó i be nem juthatnak; oda csak egyetlen út
levél érvényes: a lelkünkön megülő kegyelem. Mi más 
ez, mint a kettős világ: a természetes és a kegyelmi 
élet dogmatikus kihirdetése. 

Ez a két világ annyira összetartozik, hogy az Egyház 
legemberibb és legtermészetesebb dolgainkat is, mint 
amilyen a házasság, szentségi, kegyelmi rangon állónak 
hirdeti. A másik világ számára is anyakönyvelve lesz. 
Maga az Egyház pedig, amelynek tagja vagyunk, 
Krisztus misztikus teste: kegyelmi közösség, természet
fölötti tény, igazi valóság. At meg átjárja egész lényünket 
... és nemcsak vasárnap, de az eke mellett is és a pult 
mögött is, mindig és mindenütt egy él6 és működő kegyelmi 
orgánumnak vagyunk valóságos tagjai. Két világnak 
vagyunk teljes jogú és kötelességü polgárai. 

Itt van továbbá a kötelező ima, szentmise, szentáldo
zás, valamennyi a kettős világ létét hirdeti. Csak igy 
van értelmük, ez a lényegük. 

És az ima mindennap előjön, és a kereszttel minden
nap meg;elöljük magunkat és a szentmisét legalább 
minden héten meghallgatjuk és a kegyelem szüntelen 
dolgozik bennünk, legkisebb fohászunk mélyén is ott 
van s az üres szavakat johásszá teszi, lsten fiaivá tesz, 
hasonlókká Krisztushoz, az isteni természetben valami
képen részeslt . . . és lsten szüntelenül fenntart ben
nünket, gondviselése láthatatlanul ott lopakodik előttünk 
és mögöttünk és mindkét oldalunkon és körül vagyunk 
véve a végtelen, mindent betöltő Istennel és szentek 
könyörögnek érettünk és (jrzőangyalok óvják lépteinket 
és valamennyien majd meghalunk és belépünk egészen, 
végérvényesen, visszavonhatatlanul, boldogan vagy bol
dogtalanul, belépünk örökre abba a másik világba, 
amelyik nek elvei, energiái, eszközei, segítségei sokkal 
jobban áthangzanak és át játszanak ebbe a mi földi 
taposómalmunkba, mint ahogy mi azt sejtenők is. 

Ilyenkor különösen látjuk, hogy valóban mily óriási 
és széles annak a másik világnak a befolyása 
életünk minden lépésére, annyira, hogy szinte meglepő
dünk nagyságán s már azt is alig tudjuk. hogy két 
világ közül most már melyik az, amelyikben inkább 
élünk, mint a másikban! 

.. Az a másik világ állandóan a nyomunkban van. 
Uldöz. Mint fürge kopó a szarvast. Ha rá sem gondo
lunk, ha letagad juk, ha megvetjük, mégis minden lépé
sünket felméri, minden szennyes és szent gondolatunkat 
mérlegre teszi, megítéli. De nem ennek a féregvilágnak 
úri kódexei szerint. hanem saját természetfölötti világá
nak örök törvényei szerint. Nincs a világnak az a tökélete
sen működő rendőrsége és titkosrendőrsége, detektlvhada 
és kémszervezete, amely oly hátborzongató bizonyosság
gal járna a szemét-emberek sarkában, mint ahogy a 
másik világ a mi nyomunkban van s összes rejtett 
dolgunkat nyilvántart ja. 

Itt nincs szökés, nincs álruha. Pőrére vagyunk vet
kőztetve, ha még oly sok selyem is suhog rajtunk s még 
oly drága bundákat is viselünk. Az a másik világ 
szemmel tart bennünket. Látszólag melléizni is csak a 
koporsóig tudjuk, ott aztán végzetesen a karjai közé 
hullunk. Eltemet önmagába. Ha nem törődünk is vele: 
továbbra is itt lesz köztünk s feljegyzi ezt a nemtör(j
dömséget is. S ha e miaU valaki megborzad, mint 
ahogy egészen jogosan teszi, akkor ezt is feljegyzik 

Utaak 

odaát: javára vagy kárára, aszerint, hogy mi volt meg
borzadásának végső gyökere. Mindent fe/jegyeznek! 

Igazán nem tudni már, hogy melyik világban élünk 
mi inkább!? 

Mind a két külön világ léte fizikai valóság. Tény! És 
pedig súlyos tény, döbbenetesen nagy valóság. Még azzal 
sem vigasztalhat juk magunkat, hogy elhanyagolható cse
kélység. 

Ebbe már beleszülettünk és bentszorultunk, mint barát 
a klastromba. Ha akarjuk, ha nem. Fogcsikorgatva, 
átkozva, tagad va, menekülve, mert törvényei nehezek, 
mert nem lehetünk csak állatok ennek az állapotnak 
minden felelőtlen kényelmével. Két világ számára 
születtünk. 

Ez a kettéis világ problémája, amely számunkra már 
nem is probléma, hanem élénk valóság. Maga a tiszta 
levegéi, amely körül foly ja és élteti a sáros földön ban
dukolókat. 

Csak még egyet kell külön kihangsúlyoznunk : mind
ez nemcsak véletlenül vagyesetlegesen van Igy, hanem 
lsten tervei szerint most már a /ényegünkhöz tartozik. 
Az az ember, aki csak ebben a látható, természetes 
Világban él, félszeg, csonka, részlet-ember. A teljes 
emberhez hozzátartozik a természetfölötti világba való 
bekapcsolódás is. Ez az lsten elgondolása rólunk.' S ez 
számit, nem pedig az, amit a gyomoremberek, a kéjen
cek, a butaságtól gőgösek, a sárba ragadtak annyi év
ezred óta az emberi nem nagyobb szégyenére kigondolva 
maguk között megteremteni igyekeztek. Ezeknek szennyes 
indulatai feledtették a természetfölötti világot. 

A két világ érintkezése teszi az ember életét harmó
nikussá. A földi élet abban a másik világban találja 
magyarázatát, nemességét, értékét, egyensúlyát, egész 
értelmét. Valahogy teljes és megnyugtató csak igy lesz 
az összefogó nagy világkép. Nevezhetnéik a bölcs, a 
keresztény világnézetnek is. 

Ezt a teljes és bölcs világszemléletet kell nagyon át
értenünk. Annyira, hogy hétköznapi gúnyánk és necsak 
ünnepi köntös ünk legyen. Mélységes belátással a kettős 
világ prpblémájában is a valóság-élményig kell eljut
nunk. Ugy kell belát nunk a kegyelmi rend lüktető 
erejét, szerepét, összeáradását a leghétköznapibb mun
káinkkal is, hogy valósággal fojtogasson ez a belátás, 
ez a gondolat, amely mögött az igazslj.g fizikai tény, 
reális adottság alakjában rejtőzik el. Ontudatosan élni 
a kettős világot! Tudni azt, hogy tulajdonképen ez a 
berregéi, kattogó, emésztéstől és duhajkodástól hangos 
evilági élet csupán függvénye, praeludiuma annak a 
másik világnak. Ezt tudni! De nemcsak röpke imák 
langyos perceiben vagy egy szentmise kegyelemtől forró 
félórájában, nem is e rohanó elme futtatás lendületében, 
de tudni az adakozás pillanatában is, tudni a családért 
végzett verejtékes munkában is, tudni az utcán, az 
iskolában, tudni mindenütt, mint ahogy mindig tudjuk 
saját önmagunkat. Saját önmagunkhoz tartozik ez is, 
nemcsak a kezem lendülete, lábam emelése és belséi 
szerveim anyagcseréje, a lélek is hozzám tartozik s ezzel 
együtt az egész nagy természetfölötti világ és kegyelmi 
rend. Hozzám tartozik. Magammal cipelem mind a két 
világot. 

Van sok igazság a földön, amelyik végeredményben 
nem fontos és ~okszor nem is hasznos. Ez azonban a 
veléikig hat. Osszeforr a húsunkkal és csontunkkal. 
Létünk problémája. Ebben tévedni: a legnagyobb tragédia. 
Ebben nem öntudatosnak lenni: a legnagyobb méltat
lanság kiválasztottságunkkal szemben. Könnyen eljutha
tunk rá, csak gondolkozó fővel. járjunk a világban s 
engedjük a kegyelmet a ,lelkünkben működni. 
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.Il:ősegy.fjd: Mdria-ünnepe. 

Katakombák falain ősrégi fest
mények, ódon bazilikák mozaikjai 
egyaránt hirdetik keresztény elő
deink gyengéd hitét az Istenanya 
méltóságában, bizalmukat közben
járó hatalmában. Az egyházatyák 
és az Egyház egyéb hitszóno
kainak reánk maradt homiliáiban, 
különösen a keleti Egyházéiban, a 
legelső századok óta mftgnyilvánul 
ez a Mária-tisztelet. Az O-szövetség 
majd minden előképét alkalmazzák 
Máriára, nem fogynak ki a hason
latokból, a képek ből, superlativusok
ból, ha a szent Szűz dicséretét mond
ják panegyriseikben. Volt-e vajjon a 
Máriát ily gyermeki módon tisztelő 
ősegyháznak ünnepe, hogya liturgia 
szavával is tisztelje az lstenanyát? 
Biztosra vehetjük, hogya Konstan
tinus-féle béke előtt (milanoi türelm. 
rendelet 313.) nem volt Máriának 
ünnepe, amint jézus születését sem 
ünnepelték még külön ünneppel. A 
katakombák Egyháza húsvét és pün
kösd ünnepén kívül nem ült még más 
ünnepeket: az egyházi év alakulása, 
fejlődése, épúgy mint a liturgia pom
pásabb kifejtése csak az üldözések 
megszűnése után volt lehetséges. A 
Mária-ünnepek csaknem mind Kele
ten keletkeznek, mégpedig Nagy 
jusztinián kelet-római császár ural
kodása alatt és után a VI. század· 
ban. Mária tiszteletét előmozdította 
nagyban az efezusi egyetemes zsinat, 
mert ezen foglalt az Egyház először 
hivatalosan is állást Máriának, mint 
Istenszülőnek (Theotokos) tisztelete 
mellett. Máriának mindazonáltal volt 
ünnepe már az efezusi zsinat előtti 
időkben is. Ezt M. jugie, francia 
asszumpcionista szerzetes mutatta ki 
(La premiere jete Mariale en Orient 
et en Occident, Echos d'Orient 1923, 
129-152). Minthogy nálunk még nem 
ment ennek az ünnepnek létezése a 
köztudatba, lássuk, mit találunk a 
régi egyházi Irók nál és szónokoknál 
róla. 

Bizonyos, hogy még az efezusi 
zsinat eltJtt volt egy ünnep a keleti 
Egyházban, amelyen Máriának emlé
kezetét ünnepelték meg. Az ünnep 
neve nA szent és Istenszülő Mária 
emlékezete u (mnémé tés hagias kai 
T"'eotoku Marias) volt, de nevezték 
n Uzenetnek" (euangelismos) is. Az 

Irto: Radó PolJkdrp O. S. B. 

ünnep tárgya általánosságban Mária 
istenanyasága volt: hiszen a szent 
Szűz minden kiválósága ebből a tu
lajdonságából fakad. Az . ünnepen 
az evangélium-szakasz az Uj-szövet
ség legszebb Mária-perikópája: az 
angyali üzenetről szóló rész volt Sz. 
Lukács evangéliumából (1, 26-38), 
némely helyen hozzávették az erre 
következő elbeszélését Mária látoga
tásáról Erzsébetne[ (Lk. I, 39-56). 
Érthető tehát, ha az ünnepet Euan
gelismosnak is nevezték, és némi 
tekintetben igaza van a régebbi 
heortologusoknak, az ünneptörténet 
művelőinek, mikor azt mondották, 
hogya legrégibb Márta-ünnep az 
angyali üzenet (Gyümölcsoltó Boldog
asszony) ünnepe. Ezen az ünnepen 
beszélt például Konstantinápolyban 
428-ban, tehát még az efezusi zsinat 
előtt, Proklos, akkor kyzikosi püs
pök, a későbbi konstantinápolyi pát
riárka. jelen volt a pátriárka, Nes
torios is, ekkor 
még nem tiltako
zott a széltében 
szokásos nlsten
anya" cím ellen, 
még nem hir
dette herezisét, 
mely miatt 431-
ben az efezusi 
zsinat pátriárkai 
székétől meg
fosztotta. Proklos 
besz/Jdét1 a görö
göknél szokásos 
lendülettel kezdi: 
"Szűzi ünnep 
hlvja fel ma, 
testvérek, nyel
vünket a dicsé
retre, s a mai 
ünnep hasznos 
ajándékot ád 
azoknak, kik 
itten egybegyűl
tek." Homiliá
jában főkl!pen 
Mária isten
any~ágát hir
deti. Ezt mondJq 
pl. Máriáról: }} O 

templom, Benned lsten lelt főpappá, 
úgy, hogy természetét nem változtatta 
meg, hanem azt a természetet vette 
magára, mely Melkizedek rendje 
szerint való/u Egy másik beszédé
ben Proklos e Mária-ünnepről eze
ket mondja: nA vértanúk ünnepei 
mind csodálatosak és a csillagok 
fényében tündökölnek ... De bár a 
szentek emléknapjai mind csodálato
sak, egy sem éri el e jelen ünnep 
dicsőségét. járd körül, ó ember, gon
dolkodásoddal a teremtést és lásd, 
van-e hasonló, van-e nagyobb a szent 
és istenszülő Szüznél? Tekintsd kö
rül a földet, pillantsd át a tengert, 
sokszorosan kutasd ki a levegőeget, 
fürkészd ismereteddel az egeket: és 
lásd, van-e hasonló csoda a terem
tett dolgok között?"2 

Máriának ez az ünnepe justiniá-

2 Patr. Graeca 65, 716. k. 

l Patrologia 
Graeca 65, 680-
692. C .... lllDi mozaikk'pe 1390·ból. 
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nus császár koráig Máriának egyet
len ünnepe volt. Igy nyilatkozik az 
V. században ChrysiplJos, kappado
cia i származású pap,3 a. jeruzsálemi 
Szent-Sir-bazilikában a szent Ke
reszt őre (t 479), sőt még 530 körül 
Theodoros, a palesztinai Petra püs
pöke ezt írja: "Egyszer üljük meg 
az évben az Istenanyának emlékeze
tét. U4 Az ünnep mozgó ünnep volt: 
mindig vasárnapon tartották, még
pedig minden valószínűség szerint 
közvetlenül a karácsony ünnepét 
megelőző vasárnapon. Basilios, Sele
ukia püspöke (459) ezen a napon 
igy fejezte be az IstenaTJyáról mon
dott dicsőítő beszédét: ,,0, szentséges 
Szűz, ha Rólad minden tiszteletre
méltót és fenségest elmondunk, nem 
vétünk az igazság ellen, de vétünk 
a méltányosság ellen, tekints kegye
sen felülről reánk, kormányozz min
ket békességben! Vezess minket meg
szégyenülés nélkül a Bíró trónusa 
elé, helyezz bennünket oz ő jobbja 
mellé, hogy az égbe vitessünk és az 
angyalokkal együtt himnuszt zeng
hess ünk a teremtetlen és egylényegű 
Háromságnak: az Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek fU5 

Ugyancsak az V. században a nyu
gati egyházban is megtaláljuk ezt 
az egyetlen Mária-ünnepet. Raven
náról tudjuk, mily eleven keresztény 
élet folyt ott. A hadiflottának volt 

3 Patr. Orientalis 19. 336. 
1 H. Usener. Der hl. Theodosius. 

Leipzig 1890. 38. 
5 Patr. Graeca 85. 425-452. 

bázisa hadikiköflJjével: a flotta egy
kori garnizon temploma a S. Apolli
nare in classe, Itáliának legjobb 
karban és legkevesebb változás nél
kül megmaradt ó-keresztény bazili
kája. Az V. század első felében meg
találjuk itt is a Mária-ünnepet: az 
egyik legrégibb liturgikus kézirat
ban: a ravennai rotulusban meg
vannak a Mária-ünnep imádságai. 
Ravenna legnagyobb érseke, a 
Chrysologusnak, aranyszavúnak mon
dott Sz. Péter (t 450) öt beszédét 
ismerjük erre a napra; ezek közvet
lenül a karácsonyi beszédek előtt 
vannak homiliáinak gyüjteményében.6 

Ilyen alkalommal mondotta a nagy 
egyházatya híveinek a következő 
Mária-dícséretet: "Valóban áldott 
szűz, ki a szűz ékességével ékeskedik 
s az anya méltóságát is vis!:/i. Való
ban áldott szűz, nagyobb O az ég
nél, erősebb a földnél, tágabb a föld
kerekségnél: mert Istent, kit a világ 
befogadni nem képes, maga fogadta 
be. Hordozta Azt, ki a világot hor
dozza - szülte Szülőjét - táplálta 
minden élőlény táplálóját. u Látjuk: 
Mária istenanyasága az ősi Mária
ünnep tárgya itt is. 

Máshol is megtaldljuk a karácsony
előtti Mária-ünnep nyomát. Az euró
pai kontinens első misszionáriusai: 
kelta szerzetesek a brit szigetekről, 
készítették valószínűleg a VII. szá
zad elején, a legrégibb reánk maradt 
misekönyvet, a bobbioi misszálét. 
Ebben három adventi mise van: az 

fo Patr. Latina 52. 140-144. sermo. 

KRISZTUS SZERETETE SÜRGET 

Ulaak 

egyiknek címe: "In sancte Mariae so
lemnitateU (Sz. Mária ünnepén). 
Mi/anóban, ahol hat ádventi vasár
nap van, a karácsonyt megelőző VI. 
vasárnap cime: "de exceptatoU, azaz 
a fogantatásról. Semmi más ez, mint 
az ősegyház eredeti Mária-ünnepe. 

A végén azután a mozgó ünnep
böl, mely mindig vasárnapon volf, 
rögzltett ünnep lett. Hispaniában, az 
egykori római provinciában a gó tok 
nyugati ága: a wisi-gótok teremtet
tek megtérésük után virágzó ke
resztllny életet. A VII. században 
(656) gót nemzeti zsinat mondotta ki 
Toledóban" hogya "dicsőséges anyá
nak, az Ur anyjának ünnepétU (so
lemnitas gloriosae matris, dominieae 
matris) december 18-án kell ünne
pelni. Igy azután a zsinat megszün
tette az állapoto t, "amikor az Ilvek 
körfutásának nem azonos napján ül
tékU az ünnepet. A 18-i dátumot 
azért választották, mert erre a napra 
esik Mária őskeresztény ünnepe, ha 
karácsony vasárnapon van. 7 Mikor 
azután a többi Mária-ünnep is el
terjedt, és márc. 25-én az angyali 
üdvözletet ülték meg, mi sem volt 
természetesebb, minthogy a dec. 18-i, 
valamikor egyetlen Mária-ünriep 
jelentőségét elfelejtettIlk. Az excep
tafio "fogantatás U szóból expec
fatio-t (II várakozás ") csináltak, és 
igy az ősegyház egyetlen Mária-ünne
pe mai napig megmaradt "Expec
tatio partus" = "A szülés várása U 
kis egyházi ünnepnek. 

7 Hardouin. Concilia III. 972. 

A Zeche Fortuna-bánya második tárnájában szünet 
van. János bácsi. az öreg bányász. kis ládikán üldö
gél és száraz kenyérdarabon rágicsál. Barátja. a 
nyurgalermetű Pali bácsi. mellette kuporog. 

Ki volt hát ez a Margit? 

A bányalámpa szomorkás félkört kanyarít köré
jük. A sugárkörön túl fekete csend ömli őket körül. 

- Pali - kezdi az öreg - örülök az ünnep 
estéjének. 

- Igen? - kérdi a másik. 
- Ja. tudod. - folytatja az öreg - mióta nálunk 

járt Margit. azóta a házunknál minden egészen más
képp áll. 

- Margit? 
Ebben a pillanatban toppan hozzájuk a pallér. 

.. Margit?" Emlékszik rá. hogy emberei ezt a nevet 
már gyakran emlegették. Mindíg mély tisztelettel 
beszéltek róla. 

Ugyanabban az időben a város másik szélén. az 
egyik villa délikertjében fiatalleánycsoport ül együtt. 
A háziúr leánykája hívta őket látogatóba. Kávét 
szürcsölgetnek ízléses porcellánból és finom. vékony 
ujjacskájukkal illatos süteményt eddegél nek hozzá. 
Hébe-hóba gyöngyöző kacaj hömpölyög ki a déli 
parkba. Mikor Mariska. aszobaleány. elbont ja az 
asztalt. az egyik tündérke vékony kis kék kötéses 
könyvecskét húz elő és beletemetkezik a betűrenge
tegbe. A többiek még az asztal körül ülnek és maguk 
elé méláznak vagy az ablakon át komolyan révednek 
a messzeségbe. Azután újra csevegnek. Valamelyikük 
ötletszerűen kérdi: 

- Hol van Margit? 
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Mindnyájan fölfigyelnek. 
- Nem hívtam meg őt. úgy látom, ő már nem 

közénk való. Képzeljétek, újabban már meg a szegény 
iskolában tanít. Délután a város szélén a nyomor
telepen lót-fut. Senki sem tudja, mit csinál. 

A jelenlevők mind hallgatnak, mint a sír. Igen, 
már ők is hallottak valami hasonlót. Dehát hogy is 
eshetett meg, hogy Margit hirtelen olyan különlegessé 
vált? - Azonban mégis olyan kellemes volt, ha 
Margit köztük forgolódott. Csak úgy gördültek belöle 
a sziporkázó, vidám ötletek. Itt-ott gyengéden, fíno
man csípni is szeretett. Roppant hamar kitapogatta 
társnőinek gyengéjét. De azért senki se tudott meg
haragudni rá. Titokban mindnyájan csodálták és meg
hajoltak előtte. Csak Lucia nem látta még őt. Szíve
sen megismerkednék vele. 

Dehát ki volt az a Margit? 

" 
Lüttich főbb utcáin föllobbannak a villanyégők. 

Reklámok vibrálnak. Csak egyik-másik mellékutca 
kihalt. 

Valahol egy ablak mögött ébren virraszt a lámpa
fény. Egyik óra kergeti a másikat. A lámpa még min
díg ég. 

Az asztal tele van könyvekkel, füzetekkel. Egy 
kis alacsonytermetü, bogárhajú leányka hajol az asztal 
fölé kemény munkába mélyedten: Margit. Gyönge 
testét sötét ruha takarja. 

Asztalára néz és nagyot sóhajt. Még mindíg nincs 
vége! Ma este kissé lehangolt és fáradt. Egész délután 
a telepen járt és látogatta Isten szegénykéit. A nap 
elröppent és így most este kell elökészülnie a holnapi 
előadásra. 

" 
Másnap reggel Margit az iskola udvarán áll. 

Hideg van. A gyermekek mind körülötte kavarognak. 
Egyszer-másszor szóbaereszkedik ezzel meg azzal a 
gyerekkel is, de mindegyik csak néz rá nagy elcsodál
kozássai és zavart, tétova lélekkel hallgat. Majd 
sanda szemmel azon iparkodik, hogy mihamar tova
illanhasson. Margit nem találta el a kellő léleknyito
gató szavakat. Azelött sohasem érintkezett ilyen 
gyermekekkel és most idegennek érzi magát köztük. 

Egyszer csak megpillantja a kis Annuskát, amint 
fázósan ott ácsorog a fal mellett. Miért nem játszik 
Annuska is? És milyen halovány szegényke! 

Odalépked a gyermekhez, de az félénken, szemér
mesen visszahúzódik. Margit észreveszi, hogy Annuska 
remeg a kemény hidegtől. Csak egy kis foszlott, 
kopott ruhadarab takarja gyönge testét. Lehajol hát 
hozzá, válláról lecsúsztatja meleg gyapjúkendőjét és 
belegöngyöli a félénk, fázós kis teremtést. 

Ebben a pillanatban boldog közelségben érezte 
magát a gyermekhez és most életében elöször, valami 
csodálatosan édes, családias melegség öntötte öt el 
ebben az idegenszerű környezetben. 

Néhány kislány végigszemlélte az esetet. A követ
kező órán a gyermekek mind mély csendben ülnek. 
Csak Karolina okoz kis nehézséget. 

• 
Néhány napra rá Margit becsenget a kolostor 

kapuján. Sokáig kell várnia. A folyosókon halálos 
csend. Egyszer csak éles csengőszó hasítja ketté a 

9. szám. 1936. 

csendet. Fapapucsok kattognak a kÖTön, aztán újra 
csend. Ú, ez a csend! Margit néha-néha elálmodozott 
róla. úgy látta, hogy fekete apácaruhában lépeget a 
borongós keresztfolyosókon ... a templomban ünnepi 
orgonaszó hömpölyög és Jézusnál minden olyan sza
bad, olyan könnyű, olyan édes 

De hallga! Kulcs nyikordul a zárban. E.&y pillanat 
és Ferenc atya áll előtte. 

Margit nem sok szót veszteget, a jó atya máris 
megérti gondjait. Férfias nyugalom ömlik el rajta és 
kurtán, komolyan válaszol: 

"Margit, még bátrabban! Tanulj meg egyedül 
állni. A jó Isten elég neked! Ne gondolj többet a 
kolostorra! Odakint szükség van rád . . . Sok jót 
tehetsz, amit mások nem tehetnek, vagy amit el
mulasztanak megtenni ... " 

Ferenc atya sajnálta volna Margitot, ha zárdába 
lép. A flamand-telepre gondolt. A flamandok sereges
tül özönlöttek Lüttichbe és ott munkásként tengették 
életüket. Düledező viskóban laktak. Szegények és 
rongyosak voltak. Kissé meg is vetették öket. Nem 
csoda hát, hogy akármilyen szocialista izgatás tárt 
kapura talált náluk. A ferences atyák igyekeztek 
valamiképen közéjük férkőzni. De bizony nem egyszer 
még életük is veszélyben forgott. 

Ott, ahová be se mertek lépni, Margit a legjobb 
segítségnek mutatkozott. Ö megtalt.lta a szívekhez az 
utat ott is, ahol a papnak útilaput kötöttek a 
talpára ... 

Forró nyan nap van. Margitnak ma nehéz utat 
kell megtennie. De nem egyedül megy. Mióta Ferenc 
atya a lelkére kötötte, hogy egyedül ne járjon, mindíg 
magával viszi a csendeslelkű Jankát. Most is együtt 
ballagnak. Keveset beszélnek. Megegyeztek, hogy út
közben mindíg imádkoznak. 

Az egyik nagy kapu előtt megállnak. A kapu
nyíláson az udvarba látni. Az udvar három oldalán 
félszerek és öreg házikók húzódnak meg. Velük szem
ben az ajtó előtt asszonyka üldögél ... Igen, annak 
kell lennie ... a rettegett ellenfélnek. ÖDreesen 
fuva ros n ak a felesége. Férje a férfiak között, ő meg 
a telep asszonyai között viszi a vezérszerepet. Aki 
a flamandokat meg akarja nyerni, a fuvarosnét nem 
hagyhatja ki a számításból. 

Az emberek különfélekép vélekednek a család
ról. Dreesen istállójában néhány gebe lógatja a fejét. 
Amit gazdájuk rajtuk fuvaroz, meg-megosztja fele
ségével. 

Margit úgy vélte, meg kell egyszer próbálnia. 
Mennie kelll És ment ... 

A fuvaros né hagyja, hadd közeledjék feléje a két 
idegen. Éles baltaszemekkel méri őket végig. 

- Jó napot kívánok! Bocsásson meg, nem vezet 
itt az út tovább? 

- Látják! 
Margit elgondolkodik: "Milyen ügyetlen voltam 

megint." De újra beszélni kezd: 
- Rekkenő a höség. 
- Mindenesetre . 
- Jó asszonyom, roppant szomjas vagyok, nem 

adna nekem ,egy ital vizet? 
Az asszonyka föl pattan, besiet és már hozza is 
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a poharat. Margit közben a gyermekekhez közeledik, 
akik a ház előtt játszanak. 

- Ezek az ön gyermekei? 
- Igen. 
- Milyen fürgék, milyen üdék. Ugy-e, ez itt már 

úgy hét éves? 
- Nem. Négy. 
- Ugyan, mit beszél?! Hisz egész kis legényke 

már. Bizonnyal nem könnyü a gyermekeket jól tarta
niok és ruházniok! - És édessége t dug a szájacs
kájukba. 

- Abban igaza van. Nem oly könnyű, mint a 
gazdagoknak! 

- Tudja mit? Olyan kedves volt hozzám. Én is 
szeretnék Önnek szolgálatot tenni. Van otthon sok
mindenfélém. Egyet-mást elhozhatnék, ami éppen a 
gyerekeknek való. 

- Ilyen nehéz időkben az ember mindíg rá
szorul a segítségre. 

Igy esett meg, hogy Margit ki-bejárhatott ebbe a 
házba. Jószándékú barátai, barátnő i egyre intették: 
"Becsapnak téged. Majd jót kacagnak rajtad. Azok 
csak alamizsnára lesnek ... " 

De Margit arra gondolt: "Ha csak azokat szereti
tek, akik titeket szeretnek, minő jutalmatok lészen?" 
És tovább szolgálta őket. 

Sokan rosszalták ezt. Csököny ös nek , önfejűnek 
bélyegezték őt. De ő csak haladt a maga útján. És 
helytelen volt talán ez az út azért, mert szokatlan 
volt? 

Margit egy este éppen vacsoránál találja a 
Dreesen-családot. Szeretettel hívják: falatozzék velük. 
Viharos ellenszenv ágaskodik föl benne. De senki sem 
veszi észre. Legyűri magában a jobb ízlés berzenkedé
sét, megfogja a közös kanalat és eszik a szegényes 
vacsorából. 

A beszéd ismét a gyerekekre terelődik. Margitnak 
fejébe ötlik: itt volna az ideje előkészíteni az öregeket 
a szentáldozásra. Meg is kezdi. De kis ellenkezésre 
talál. 

Magára vállalja az egész fáradságos előkészítést. 
Lassan az anya is, meg az apa is hajladozik a szavára. 

Húsvét előtt újra megmozgatja a két lelket. És 
íme, az anya is, meg az édesapa is kész meggyónni ... 

A telepen mindenki erről beszél. Egyesek kétel
kednek mindaddig, amíg a tény nyilvánvalóvá nem 
lesz. A fuvarosék szándékának őszinteség éről semmi 
kétség. Hisz Margit halála után éppúgy jártak temp
lomba, mint azelőtt. 

• 
Csalódások, kiábrándulások nem ingatták meg 

Margitot. Még az öreg Sebestyénnel kapcsolatban 
sem! Ámbár úgy látszott, ez egyszer "a tapasztaltak
nak", az "okosoknak" van igazuk. 

Mióta Sebestyént elhagyta a felesége, félt az öreg 
az otthoni magános óráktól és inkább a korcsmában 
tartózkodott. 

Margit szóba ereszkedett vele. Az öreg először 
könnyedén fogta. De bizony harmadnapra már mély
séges nyomorba zuhant. 

Ekkor Margit szépen megtisztogatta lakását, ott
honossá és meleggé tette ... Ma az öreg korábban 
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tért haza, mint szokott. Margit megkéri, gyónna meg 
már egyszer. Az öreg rábólint. 

Margit maga vezeti el az öreget a gyóntatószékbe. 
Másnap együtt akarnak az Úr asztalához járulni ... 

Már meg is kezdődött a mise. Margit az utolsó 
padban ül. De az öreg még mindíg nincs .. Már föl-
ajánlás ... "Ó, Istenem, küldd el őt ... bizonyára 
megérkezik még ... " Úrfelmutatás ... Sebestyén 
bátyánk még mindíg nem jött meg. 

Mise után Margit egyenesen az öreg lakására 
megy. Esik, zuhogón esik. Margit az ajtó előtt megáll 
és kopog. Érthetetlen morgás odabenn. Aztán mocca
nás se. Margit erősebben kopog. Hiába! ... Az eső 
lassan a ruháján is átszivárog, de nem tágít. Kopog 
és imádkozik. 

Végre megnyikordul belülről a zár. Az ajtó meg
nyílik. Margitnak elég egy pillantás, már tudja is, mi 
történt. 

Megszólít ja az öreget. Nem felel. Esd, rimánkodik, 
könyörög. Végre megvallja az öreg. Gyónás után olyan 
jó kedve volt, hogy betért a korcsmába és megünne
pelte megtérését. 

Margit nem tehetett mást, várt. Néhány hónappal 
később, karácsony alkalmával a mi jó öregünk vég
érvényesen a templomba vette útját. 

• 
Margit számára ez volt az utolsó karácsony. 

"Három hónap mulva rajtam a sor", - mondá, mikor 
egy alkalommal barátnőjével egy fiatal leány temeté
séről hazafelé ballagott. 

S egy napon zsúfolva az utak és terek. Kalap 
nélküli nők, parasztgúnyás vagy toldott-foldott ruhás 
férfiak. Sokan virágot tartanak kezükben. 

Mikor a halottas menet hozzájuk érkezik, mind 
csatlakoznak és együtt mennek Margit sírjához. 

Nyolc nap multán megint a sírnál vannak mind. 
Egyik-másik emléket helyez a sírhalomra: papír
rózsát vagy üveggyöngyből fűzött koszorút. Aztán 
emlékezetében kiki néhány imafoszlány után kotorász. 
Imádságos szavakat illeget egybe. Szavakat, amelyekre 
édesanyja tanította, mikor elbúcsúzott töle, meg ifjú
ságától és nekiindult az élet országút jának ... vagy 
amelyekre Margit oktatta őt ... 

Mert Margit megmutatta még a legrongyosabb
nak is, hogy méltónak tartja őt testvéri szeretetre. 
Akit szeretete egyszer megérintett, az önkénytelenül 
is gondolkodóba esett: "Mennyire szerethet a jó Isten, 
ha ekkora a szeretet azokban, akik Benne hisznek." 

Részlet Wa g n e r: "Mai lányok életstílusa" 
című most megjelent munkájából. 

WÁGNER-KÖNYVEK: 

Az élet kis múvészei (fiúk) . . 

A nagy Király katonái (Uj ak) 

Lángoló sZÍvecakék (kis lányok) 
Mai lányok életstílusa (nagy lányok) 

1.50 

1.60 

1.50 

1.80 
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HOGYAN ISMERJOK MEG ÖNMAGUNKAT 
TEMPERAMENTUMUNK ALAPJÁN? NÉMETH FERENC S. l. 

E folyóirat hasábjain már .. sok jó tanulmány jelent 
meg a temperamentumokról. Onmagunk megismerése 
céljából válogathatunk közöttük. A jelen tanulmány 
főcélja, hogy segítséget nyujtson önmagunk könnyű 
megismeréséhez. Heymans-nak a temperamentumok 
empirikus alapon történt felosztása szolgáltat ehhez 
kulcsot. (Lásd J. F röbes S. J.: Lehrb. der experi
mentellen Psychologie, 1920. Freiburg.) 

Ismert dolog, hogy a temperamentum az a termé
szetes talaj, amelyen kedélyünk, érzelmi világunk, 
lelkiéletünk felépül. A temperamentum velünk 
született hajlam, idegrendszerünkből eredő állandó 
kedély-dispozició. Ebből alakul ki a természetes 
jellem. Tehát a szív, az agy, az idegrendszer össz
müködéséből eredő nem szellemi, hanem érzéki 
állandó tünemény, mely .megfelelő érzelmeket kelt 
bennünk. A temperamentumo t folyton magunkkal 
hordozzuk és sokszor terhünkre, máskor előnyünkre 
szolgál. Helytelennek kell minősítenünk azt a fel
fogást, hogy "ez már az én természetem, nem tehe
tek róla". A természet nem kész dolog, hanem 
nyers adottság, melyben van sok jó és rossz elem. 
A kihajtásokat kell lenyesnünk, hogy kialakuljon 
jellemünk. Ezért mondják, hogy a temperamentum 
természet, a jellem pedig müvészet. Tehát nem a 
temperamentumot kell kiirtanom, hanem csak csiszol
nom kell benne azt, ami érdes, ami nem finom, ami 
nem kívánatos. Másrészt pedig ki kell használnom a 
természetes jótulajdonságaimat s ezeket erősítenem 
kell. Az ész és a hit szolgálatába kell állítanom s 
Isten kegyelmével mindenki gyönyörű jellemet farag
hat magából! 

Heymans nem általános benyomások, hanem 
széleskörü megfigYE?lések alapján osztja fel a tem
peramentumokat. O orvosokkal nagyszámú ismert 
embert vizsgáltatott meg 90 tul~jdonság szerint, 
amiből 2500 jellemleírást kapott. O maga pedig 110 
életrajzot, önéletrajzot kutatott át: költőket, bölcs é
szeket, államférfiakat, természettudósokat és gonosz
tevőket is, szintén 90 tulajdonságra nézve. 

A típusok alapjául három főtulajqonságot válasz
tott: 1. ér:zelmes (Emotionalitiit (E) vagy ennek 
hiányát (nE); 2. aktiv (Aktivitiit (A) vagy ennek 
hiányát (nA); és 3. primérfunkciós (P) vagy szekundér
funkciós (S) típusokat. 

Érzelmes az, aki cseké)y okból is kedvet vagy 
kedvetlenséget érez. 

Aktív az, aki gyengébb érzelmi színezetü indító
okra is cselekvésnek indul. Túlnyomóan primér
funkciós az, akinek gondolatát, érzését, cselekvését 
főként a tudatában j e l e n l é v ő érzékletek, gondo-

latok, érzések határozzák meg. - Túlnyomóan 
szekundérfunkciós az, akinek gondolatában, érzésé
ben, cselekvésében aránylag igen nagy szerepe van 
a m u l t tapasztalatainak, asszociációinak, meg
szokásainak, beállításainak, akár helyesek és helye
sen feldolgozottak voltak azok, akár nem. (Lányi E.) 
Minderről a mellékelt rajz szemléletes képet nyujt. 

S A S 

flegma~'kUS ~ szenvedélyes 
nÉAS ~ ÉAS 

nÉAP ÉA 
nguinik. koleriku 

p p 
nÉ~-----------r------____ ~É 

a~rf 
nÉnA 

nÉnAS 
apatikus 

S 

p 

nA 

p 
ideges 
É6AP 

ÉnAS 
szentimentális 

Belűmagyarázal: 

A - aktív; nA = nem aktív. 
É ,= érzelmes; nÉ = nem érzelmes. 
p =c prímérfunkciós. 
S = szekundérfunkciós. 

S 

Tehát például: az ideges: ÉnAp érzelmes, nem 
aktív, prímérfunkciós. 

Heymans a típusok elnevezésében lehetőleg meg
tartotta a szokott neveket. Nyolc típust nyert. A 
jellemzésben csak azokat a tulajdonságokat sorolja 
fel, amelyek az illető típushoz tartozók többségé
ben előfordult. A használt kétféle módszerének (az 
orvos által és önmaga tanulmánya révén alkalmazott 
módszerének) eredményeit összevetve 199 meg
egyezést és csak 27 ellenmondást talált. 

A tapasztalatilag megállapított tulajdonság-csopor
tok közt nyolc jelh;gzetes volt, a következők:' 

I. Az idegesek. EnAP: ösztönösek (impulzív), 
könnyen csüggednek, ingerlékenyek, kevésbbé ki
tartók. Hangulatuk gyakran változik. A gondol-

• E leírásokat l. F,öbes idézett művében, S. 459-462. 
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kozásuk és cselekvésük között náluk tapasztalható 
a legerösebb ellentét. Rossz megfigyelök és ember
ismerök, nem gyakorlatiasak, ítéleteikben felülete
sek, de e mellett szellemesek és zenei tehetségek. 
Hajlamosak az ételélvezésre, kicsapongásokra, ön
zésre, hiúságra, tékozlásra. Nem lelkiismeretesek, 
nem megbízhatók. A vallás iránt nem IlJlgyon 
fogékonyak. Nem pontosak, szórakozottak. Altalá
ban erös, pillanatnyi, változó ingereke t kívánnak. 
E csoportban elég sok a költö, de tudományos 
kutató nincs. 

II. Az érzelgősek (szentimentálisak), ÉnAS: Az 
idegesek sok tulajdonsága itt is feltalálható a 
szekundérfunkciónak megfelelöen. Erös oldaluk nem 
az ész, hanem a hangulat. Matematikára, nyelvekre 
a tehetségük jobb a közepesnél. Hevesek, ingerléke
nyek, ösztönösek, bár kevésbbé, mint az idegesek. 
Nehezen békülnek, zárkózoUak. Igen hajlamosak a 
levertségre és a legkevésbbé a vidámságra. Komolyak, 
takarékos ak. Szívesen segítenek másokon. Hajlanak 
az önelemzésre. Lelkiismeretesek, szavahihetök. 
Hajlanak a vallási és politikai túlzásokra. Nem 
hajlamosak az ételélvezésre, az erotikumra és a 
becsvágyra. Csekély amegfígyelöképességük, gyakor
lati érzékük és az emberismeretük. Látókörük 
korlátolt. Irtóznak az új nézetektöl. Kitünöek az 
irodalomban és a költészetben. 

m. A szanguinikusok (vérmesek), DÉAP: Állan
dóan tevékenykednek. Inkább megfontoltak, mint 
ösztönösek. Hűvösek s tárgyilagosak. Különösen 
feltűn ö tulajdonságuk a vidám-hangulat. Inkább 
idealizálnak, mint kritizálnak. Kellemes társalgók, 
mozgékonyak, rendszeretök a munkában, de 
kevésbbé kitartóak és elmélyedök benne. Könnyen 
kibékülnek. Gyakorlati érzékűek és jó megfígyelök. 
Nem erotikusak, de önzök, szabadosak. Nem fel
tétlenül becsületesek. Vallásilag közömbösek. Sze
retik a sportot és bátrak. Tetteik gyakran ellenkez
nek elveikkel. 

Ezeknél a két kutatási módszer több pontban 
ellentétet mutatott. De ha azokat tekintjük vérme
seknek, akik leginkább különböznek a flegmatiku
soktól, akkor még hozzá kell tenni: Könnyen csüg
gednek, türelmetlenek, felületesek, nem pontosak, 
hiúk. Itt még azt is mondhatjuk, hogy hajlamosak 
az ételélvezésre s hogy szónoki és zenei tehetségek, 
könnyelműek és határozatlanok. 

IV. A flegmatikusok (nyálkásak), nÉAS: Nem 
hevesek, nem ingerlékenyek. Megfontoltak, állhata
tosak, türelmesek, hangulatuk állandó, a munká
ban kitartóak. Cselekvésük összhangban áll gondol
kozásukkal. Türelmesek, önállóak, takarékosak, 
pontosak, szavahihetök, természetesek s mindezek
ben elsörangúak. Erotikus hajlamuk csekély, szint
úgy hiúságuk és becsvágyuk. Részvétteljesek, jó
ságosak. Uralkodó szenvedély alig jelentkezik náluk. 
Nem igen érdekli öket a zene és a természeti szép
ségek. Érdeklödésük inkább intellektualis : tanul
mány, okoskodás, matematika iránti. Felfogásuk 
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nem könnyű, de igen értelmesek. A legjobb ember
ismerök, és tág látókörű sok van közöttük. Ritkán 
szórakozoUak. Képzeletük szegényesebb. E csoport
ban sok a tudományos kutató és író, de költö nem 
igen akad. Megjegyzendő még, hogy a kutatások 
alkalmával több flegmatikus volt, mint szanguinikus. 

V. A kolerikusok (epések), ÉAP: Ösztönösek, 
nagyon türelmetlenek, kevésbbé elnézöek, de köny
nyen engesztelhetök, kitartóak. Vidámak, nevetésre 
hajlamosak. Szeretik a rendszeres munkát, ebben 
elmélyednek. Felfogásuk könnyű, de ítéletükben 
felületesek. Gyakorlatiasak, ':lern szórakozoUak. 
szeretik a határozott ítéletet. Etelélvezök. A csa
ládiasság, a barátság náluk a legerösebb. A hajla
maik általában eröteljesek. Szeretik a sportot és 
szeretnek a szabad természetben élni, de sehogy 
sincs ínyükre a szalon-élet. Szabadságszeretök és 
önelégültek. 

Ha szorosabban vesszük, bizonyos ellenmondások 
merülnek fel a vizsgálatoknál. Igy mondható még 
róluk: Kitartóak, bátrak, gondolkodásuk és cselek
vésük megegyezö. Látókörük tág. Van megfigyelö
képességük, gyors a felfogásuk, emberismerök. A 
gyakorlati érzékük a legjobb. Különösen fogéko
nyak új nézetek iránt. Művészetben gyengék, 
matematikában, spekulációban kevésbbé tehetsége
sek. A könyvet egyáltalán nem szeretik. Viszont a 
reáliák iránt érdeklödnek. Szónoki tehetség dol
gában övék az elsöség. E csoportban találhatuDk 
államférfiakat, orvosokat, irodalmárokat. 

VI. A szenvedélyesek (Passioniert), ÉAS: 
Aktivitásban megegyeznek a kolerikusokkal, csak 
szekundérfunkciójuk miatt kevésbbé mozgé~onyak, 
viszont a munkában jobban elmélyednek. Allandó 
buzgóság és kitartás, könny ü felfogás, gyakorlati 
érzék, megfigyelöképesség és önállóság a saját sá
guk. Hevesek, nem becsvágyók. Szeretik a szabad
ban való életet. Sokszor kultúrundort árulnak el. 
Hangulatuk kritizáló, bizalmatlan. Nagyon komolyak, 
vallási és erkölcsi felfogásuk is alapos. Közömbö
sek az érzéki élvezet iránt, szintúgy a sport és 
zene iránt. Részvétteljesek, az alattvalókkal szem
ben jóságosak. Nem hívei a haladásnak, takaréko
sak, természetesek, szavahihetök, megbízhatók, pon
tosak és becsületesek. Hirtelen veszélyben kevés 
a bátorságuk. 

Ha a tömegkutatásos módszer eredményeiből 
csak azokat vesszük, akiknél nagyon erös az érzelmi 
megindulás (emotionalitas), akkor a szenvedélye
sekröl még a következöket mondhatjuk: ösztönö
sek, türelmetlenek, intoleransok, mozgékonyak, 
szellemesek, szeretik az elvont okoskodásokat. 
E mellett emberismerök, tehetségük van a tudo
mányra, irodalomra és elbeszélésr,e. Nagyon rend
szeretök. Szeretik a reáliákat. Uj nézetek iránt 
csekély a fogékonyságuk. Ide elég sok államférfi, 
természettudós és költő tartozik; különösen a költö
bölcselők. 

VII. Az amorfok, nÉnAnP: Ha eltekintünk a 
csekély érzelmű mivoltuk'tól, akkor a legközelebb 
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állnak az idegesekhez. Értelmileg 
gyengék, felületesek, nem gyakor
latiasak, nem emberismerők, rossz 
megfigyelők, keveset olvasnak. Ná
luk uralkodik az érzéki és az önző 
hajlam, pl. az eyésre, kicsapongásra 
vonatkozólag. Askálódók, hazugok, 
nem becsületesek, nem pontosak. Van 
zenei, mesélő képességük. Hiúk, ön
teltek, tékozlók. Vallásosságuk és 
hazaszeretetük csekély. E tekintet
ben megegyeznek az idegesekkel, 
csak abban térnek el tőlük, hogy 
hűvösek, tárgyilagosak, nem bőszít
hetök fel, toleransok, állandóan de
rült hangulatú~k, nem igen hajlanak 
a túlzásokra. Ertelmileg az idegesek 
fölött állanak épp azért, mert náluk 
nincs annyi érzelem, mint az idege
seknél, de azért a közepesség alatt 
maradnak. Másrészt gyengébb és szű
kebb az érdeklödési körűk, közöm
bösek az elismerésekkel szemben, 
könnyen kormányozható k , hajlanak 
a remetéskedésre. 

.VIII. Az apatikusok (szenvtelen) 
nEnAs: Közel állanak a szentimen
talisakhoz. Intoleransok, fontolga
tók, nehezen békülnek, levertek, 
konok nézetűek. Korlátoltak és hatá
rozatlanok, kevés a gyakorlati érzé
kük, megfigyelőképességük, fantázi
ájuk és emlékezőtehetségük. Az önző 
és érzéki hajlamaik gyengék. Szava
hihetök és megbízhatók, takarékosak, 
zárkózottak, nem pontosak, bátorta
lanok. A szentimentálisaktól abban 
különböznek, hogy megfontoltak, 
hűvösek, jóságosak, állandó-hangu
latúak. Kevésbbé érdekli öket a spe
kuláció vagy az újítások, a politika 
és a vallás. Gyakrabban kaphatók 
remetéskedésre. Nem részvéttelje
sek, nem jóságosak alattvalóikkal 
szemben. Sokszor fukarok és morog
nak. 

E nyolcféle típust táblázatba fog
lalva, könnyen megállapíthatjuk, 
hogy milyen összetételű a mi tem
peramentumunk. Rájövünk arra, 
hogy sokszor, csaknem minden eset
ben, kapcsolódnak ezek a típusok. 
De azt is megállapíthatjuk, hogy vala
melyik típus bennünk uralkodó. 

Mármost csak az a feladatunk, 
hogya hit által felvilágosított érte
lem és a kegyelem által alátámasz
tott akarat kialakítsa bennünk a 
szép jellemet. E célból az ural
kodó temperamentumunk hibáit, fer-

9. szám. 1936. 

Önmagunk megismerése 

I = ideges V = kolerikus 
II = érzelgils (szentimenlális) 

III = szanguiníkus 
VI = szenvedélyes 

VII = amorf 
IV = flegmatikus VIII = apatikus 

Tulajdonságok I. II. 

- I Aktív? - -co :;i, Érzelmes? t t .a- Primérfunkciós ? i -oco"" 

:- Szekundérfunkciós ? - i 
Allamférfi-tehetség? 
Áskálódó? . . . 
Barátkozó? . 
Bátor? 
Becsületes? i 
Becsvágyó? -
Békülékeny? -
Bizalmatlan? 
Buzgó? 
Családias-érzésű? 
Csüggeteg? . . . i 
Elbeszélő-tehetség? . 
Emberismerő? . . - -
Elismerést-kereső? 
Emlékezete jó? 
Érdeklődő? . 
Érdeklődése inkább ért~lrr:i? 
Értelmes? . . . 
Ételélvező ? . t -
Fantáziája jó? . 
Felbőszíthető? 
Felfogása gyors? 
Felületes? p 
Fontolgató? 
Fukar? ~ . . . . . . . . . . 
Gondolkodás és cselekvés összhangban? -
Gyakorlatias? . . . . . . . . . - -
Haladó? 
Hangulata állandó? -

derült? _3 

" Határozatlan? 
Hazaszerető ? 
Hazug? 

i Heves? 
H"? lU. P 
Hűvös (tárgyilagos) ? 
Idealizáló inkább, mint kritizáló? . 
Ingerlékeny? .... i f 
Intolerans (nem elnéző)? 
Irodalmi tehetség? . i 
Itéletben határozott? 
Jóságos? 
Kedély embere? ta 
Kézügyessége van? . 

! = igen 
= = nem v. nincs 
1 = uralkodó 
2 = hirtelen veszélyben 

III. 
V·I 

V. I VI. I u·1 VIII. 

t t t t - = 
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i - f - i -
- i ti i - i 
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t i 
iB -

i i _4 

f 
t -

f i4 t 
t t i 
i 

t 
i t f 

t 
t 

i ilO 

-
Kicsapongó? tn - - p - P -
Kitartó? . - i i i 
Komoly? t i 
Korlátolt? 

i 
t 

Kormányozható? . 
Költői-tehetség? i t - l 
Költő-bölcselő ? i 
Kritizáló? t 

lS 



május 15. 

a temperamentumok alapján. 
3 = nagyon 
4 = kissé 
5 = a leginkább 

7 = ftéletben 
8 = állandóan 
9 -= hajlamos 

11 = a kiizepesnél jobb 
12 = inkább közömbös. 

6 = a közepes alatt 10 = az alaUvalókhoz nem 

Tulajdonságok I 
I. 

I 11.1 111. IV. V. I VI.I VII i VIII. 

-
KuItúrundoros? i 
Könnyelmü? .... i 
Makacs véleményü? . i 
Matematikai tehetség? . ill ! _4 
Megbízható? . . - i i 
Megfigyelése jó? - - i i i - -
Megfontolt? ! i * Mesélő-képesség? i 
Mozgékony? ., i i 
Munkában rendszerető? i * " kitartó s elmélyedő? - * * i 
Müvész-tehetség? = 

Lelkiismeretes? . = * Nevetésre hajlamos? l 
Nyelvtehetség? III 
Okoskodása elvont? * Olvasni szeret? _3 _4 

Qrvosi-tehetség? f 
Önálló? . . . f l 
Önelemző? . . f 
Onelégült (öntelt)? i t 
Önző? . . . . tU * -
Ösztönös (impulzív)? f *4 - t t 
Politikus? . . . . = 

Pontos? - = * ! f - -
Remetéskedő? 

I 
! * Rendszerető? ta 

Reáliákat kedveli? ! ! 
Részvétteljes? * Spekuláció-kedveM? f = -
Sportkedvelő? f l -
Szabados? ..... t -
Szabadtermészet-kedvelő? I - f t 
Szabadság-kedvelő? 

I 
f 

Szalon-kedvelő? -
Szavahihető? f I * f * Szellemes? f -I ! 
Széles-Iátókörü ? - l 
Szívesen segit? . i 
Szónoki tehetség? i ts 
Szórakozott? . . t - -
Takarékos? f t l -I f 
Társalgása kellemes? f 
Tevékeny? . f 
Természetes? l f 
Tékozló? fU 
Természettudós (kutató)? t f 
Tolerans (elnéző)? - t -
Tudománykedvelő? ..... f 
Túlzó (politikában és vallásban? tu 
TürelmetIen ? i - P f 
Újítás-kedvelő? - P = -
Vallásos? _4 _12 f _4 = 

Vidám? _3 ts ! -
Zárkózott? f 
Zeneked velő? f f - ! - f 
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deségeit le kell nyesnünk, ki kell 
irtanunk, a jó tulajdonságait pedig 
erősítenünk, gyakorlás által izmosí
tanunk. Igy pl. a vérmesnek ki 
kell irtania a csüggetegségét, türel
metlenségét, felületességét, pontatlan
ságát, hiúságát, könnyelműségét, a 
rendetlen élvezet pajszolását, határo
zatlanságát stb. Apolnia, erősítenie 
kell tárgyilagosságát, élénk felfogá
sát, megfontoltságát, mozgékonyságát, 
rendszeretetét stb. 

Azok, akiknek feladatuk, hogy 
másokat vezessenek, neveljenek, szin
tén összeállíthatják a programmot, 
hogy mit kell követelniök és szorgal
mazniok a reájuk bízottak nál. Igy pl. 
megállapítható, hogy a szangviniku
soknak feltétlenül erős kézre van 
szükségük, mert különben elcsenevé
szesednek, elpusztulnak. Komoly és 
következetes vezetést kell nekik adni. 
De ezt előbb meg kell velük értetni, 
mert különben ellenszenvvel viselked
nének irányukban s nem bizalommal, 
amire a vezetőnek szüksége van. 
Meg kell nekik mondani, hogy ebben 
az erős kézben mutatkozik a hozzá
juk való őszinte jóakarat, mely nem 
titkolja el a veszedelmes sebeket, 
hanem feltárja, hogy gyógyítani le
hessen. Az akarat szempontjából 
könnyen megnyerhetők a jónak, de 
nem tartós az akaratuk. Tehát adjunk 
fel nekik mindíg olyan feladatot, 
amelyben kénytelenek akaratukat 
gyakorolni. Jó orvosság, ha ima köz
ben megfontoltatjuk velük, hogy ők 
hasonló körülmények között milyen 
tanácsokat adnának másnak. - A 
kolerikust rá kell vezetnünk arra, 
hogy tanulja meg a középutat az 
igazságosság és a szeretet között. 
Tudjon különbséget tenni lényeges 
és kevésbbé lényeges dolog között. 
A gőgjét, fejességét irtsa ki minél 
előbb. Szótartó tulajdonságára appel
láljunk. - A flegmatikustól követelni 
kell a pontos és következetes köte
lességteljesítést akár tetszik, akár 
nem. Ha nem tudja elvégezni az 
egészet, tegyen annyit, amennyit bír. 
Akarat szempontjából igen nehezen 
mozog, lustaságból. Ezért önmeg
tagadási gy,!korlatokat kell vele 
végeztetni. Es így tovább. 

Ismételjük: a temperamentum ter
mész~t, mely alakítható . .s az alakító 
művészetnek lesz az eredménye a 
szép jellem. 



Utunk 

Da capo. 

A hiúságról szóló hanglemezt ismét 
feltesszük a forgó korongra. De most 
a másik oldalát hallgatjuk. 

A bevezető akkordok után Pascal 
gondolata csendül meg: "A dicsőség 
olyan édes, hogy azt az ember még 
a halála árán is szereti." 

A hiúság rabja, a nagyravágyás 
hóbortosa erre rábizonyit. 

Arábiában utazott egy angol em
ber. Valamelyik kőzségnek határá
ban megdöbbenve látott egy előkelően 
öltözött embert lógni az akasztófán. 
Megkérdezte a kocsisát: 

- Ki az az ember és miért akasz
tották fel? 

- Az a község kádija. Nálunk az 
a szokás, hogya kádit nagy ünnep
séggel választ juk meg, de csak egy 
évre. Az év leteltével pedig felakaszt
juk. 

- Furcsa szokás! És akad olyan 
ember, aki mégis kádi akar lenni, 
mikor tudja, hogy utána felakaszt
ják? 

- Hogyne! Tudod, uram, .a leg
több ember hiú és szereti a dicsősé
get. Meg aztán mindegyik azt hiszi, 
hogy ő biztosan kivétel lesz és nem 
akaszt ják fel. De bizony csak sorra 
kerül ő is. 

A legtöbbször tragikus vége szokott 
lenni annak az életnek, amelybe a 
hiúság sodor. Az ujságoknak, ezek
nek a mindennapos hirhordóknak 
krónikása számolatlanul adja az ese
teket. Családok mennek tönkre. Kar
riérek roppannak derékon. Női becsü
letek zuhannak a cédaság mocsarába. 
Pisztolyok dörrennek. Mert a hiúság 
vakká tesz. Igy az/án az ember rosz
szul látja a célt, nem válogat az 
eszközökben, vétkekre adja magát s 
ezeknek árja elragadja előle azt, 
amit keresett: a boldogságot. 

Az ószövetség zsoltározó bölcs 
emberének verseiben olvassuk: .. Merő 
hiúság minden élő ember." (Zsolt. 
38, 6.) Ez a megállapítás magyará
za/ot ad arra a tapasztalatra, hogy 
önzésének szemüvegén át az ember 
miért lát több szépet és értéket ma
gán, mint másokon? Következéskép 
miért vár, kér és követel több elisme
rést, nagyobb sikert és sok dicsősé
get is? Hogy valaki igényt tart bizo
nyos értékelésre. azt senki sem veheti 
rossznéven. Mert a kiváló elmének, 

nagy szívjóságnak és közhasznú mun
kának erre jussa van. De ha olyan 
valaki is igényt tart, aki improduk
tív életével az értékelés skáláján keve
set számolhat s aki belső ürességének 
palástolására a külső látszat tógáját 
ölti magára s így akar belenőni az 
érvényesülés egébe, ez lehet mulatsá
gos látvány, de szép - soha! 

Sajnos, az életben lépten-nyomon 
az emberek oldalába könyököl ez a 
csúnya természetű felebarát. Aki 
nem tudja megtalálni önmagával 
szemben az elfogulatlan bírálatot, 
amely pedig lehűthetné a hiúság 
lázában égő szívét. Ennek hiánya 
miatt azonban mindenütt ott tolako
dik, alázatoskodik, brutalizál és a 
szerencsébe kapaszkodik, ahol és 
ahogy az érdeke kívánja. Még a leg
nagyobb áldozatok sem rettentik visz
sza. Szeretetet, egészséget, családot, 
tisztaságot és becsületet szörnyű lel
ketienséggel hamvaszt el hiúságának 
máglyáján. Az ilyenekről mondja 
lzaiás próféta, hogy a gonoszságot a 
hiúság köteleivel vonják. (Iz. 5, 18.) 
Bizony sokszor inkorrekt szolgálat
nak és dűlterkölcsű egyezkedésnek 
jutalma az a mosolyos vállveregetés, 
az a díszítő cifraság, vagy üres cim. 
S a bámuló világ, melynek rövid a 
látása, az így .. felfúvódott békát már 
ökörnek nézi"! 

A hiúság lélek kínzó oszlopához 
kötözött embernek nincs más szaba
dítója, mint: az önismeret. Sajnos, 
éppen ebből van bennünk a legkeve
sebb. Ennek a hiányától roskadozik 
az életünk. Nem merünk szembenézni 
önmagunkkal. Pedig hát a hiúság 
állal okozott lelki válságot csak az 
önismereten keresztül lehet levezetni. 
Ennek bölcseségétől kiélesedő szem
mel meglátjuk a dolgok és magunk 
valóságát. Az önvizsgálat, - mely
ben nem lehet sem söté/enlá/ás, sem 
elfogultság - lángoló írással vetíti 
megismerésünk vásznára Szent Pál 
kérdését: "Mid vagyon, amit nem 
vettél? Ha pedig vetted. mit dicsek
szel?" (Kor. I. 4, 7.) És ha erre le
hull rólunk a gőg palástja. akkor 
lelkünk áligazítást kap abba az 
irányba. amelynek végén ég felé kitá
rult szivünk a köszönet és hála sza
vával vallja meg: .. Isten kegyelmé
ből vagyok, ami vagyok." (Kor. I. 
IS, 10.) 

2.0 

9. szám. 1936. 

Irta: PJntér Józsel. 

Ez az Isten előtt megalázkodó ön
ismeret aztán szerénnyé teszi az em
bert. A szerény ember pedig nem 
dicsekvő. Érdemeivel, munkáival nem 
tolja fel magát minduntalan. Nem 
fontoskodik. Annak örül, ha nem 
veszik észre. Halkszavú, magaviselete 
fegyelmezett. Kerüli aszemetszúró 
színeket. Zajnak. csengő-bongó élet
nek nem barátja. A görögtüzet nem 
szíveli. Finomult ízlése van. A szen
tek útját járja. 

Napóleon a becsületrend keresztjét 
személyesen akarta feltűzni Massia 
irgalmas nővérnek, a compiegni kór
ház főnöknőjének, aki ötven éven át 
volt betegápoló. A főnöknő tisztelettel 
megköszönte a kitüntelést, de nem 
fogadta el. Megmutatta szerzetesi 
keresztjét s így szólt Napóleonhoz: 

- Ez az az érdemkereszt, amely
ért ötven éven át fáradtam. A becsü
letrend jelvényével, vagy ennek 250 
frankos járadékával ajándékozza 
meg, Sire, azt a félkezű és féllábú 
katonát, akit ápoltam s aki több 
gyermek atyja. 

Napóleon így is cselekedett. 
ol< 

Aki lelkének valódi tökéletességét 
óhajtja. az barátkozzék meg a sze
rénység erényével, amelyről a világ
nak csak lekicsinylő kézlegyintése 
szokott lenni. Ez az erény elismerése 
Isten ajándékozásának és egyben alá
zatos megvallása annak, hogy az 
ember egyáltalában nem sok. önma
gától pedig semmi. Akiben nincs 
ennyi értelem, azt Isten elkerüli. Aki 
pedig szerénységben él, az minden
ese/re az üdvösség felé halad. A 
szentek ilyenek voltak. 

Példájukon bátorodjunk! 

Május a kegyelmek hónapja, 
- ha a Szűzanyánál kihasználjuk. 

Kegyelmet szerző kilenced re al
kalmas: 

Csávossy Elemér S. J.: 

Mondj szívem dalt 

című remek kis munkája. 40 fillér. 



május 15. 

AZ ABESSZIN EK MÁRIA-TISZTELE
T~NEK ~RDEKESS~GEI. 

IRTA: DR. CZÉKUS GÉZA. 

Az a rózsaág, amely nem a nemes törzsböl sarjadzik 
ki, vadág lesz. Ha csak a gyökérböl hajt, nem hoz színdús, 
tömött, illatos virágot, hanem csak szimpla és szerény 
vadrózsát. 

Még ennél is rosszabb a vallási élet vadhajtásainak 
sorsa. Ha nem az igazi szőllőveszőből, nem a Krisztus 
teljes tanításából fakad igehirdetésük, sok-sok tévtan, torz
szokás fertőzi meg még a megőrzött igaz tanaikat is. 

Jól észrevehető ez az abesszínek hitében is. Ezek a 
keleti szertartású keresztények - nagyobbik fele az 
abesszín népnek mohamedán és pogány - régesrégen, 
másfél évezrede, elszakadtak a katolikus Egyháztól. Mai 
vallásuk hemzseg is a tévtanoktól és a szinte babona
számba menő betoldás októl és furcsa szertartásoktól. Ámde 
mentől jobban visszamegyünk vallástőrténetük gyökerei 
felé, mentő l régebbi könyveiket, képeiket vizsgáljuk, annál 
inkább tisztul hitük és megtalál juk náluk az ősi katoliciz
mus hitelveit és szokásait is. 

Különösen észrevehető ez a folyamat az abesszínek 
Mária-tiszteletében. Maga az alaptétel, hogyaBoldogságos 
Szüzet tisztelet illeti, minden korban erős és határozott az 
abesszínek lelki életében. Ámde ehhez az ősi, igaz hitből 
magukkal vitt tételhez tévelyeik tömkelegéből több vonás 
is keveredett. 

A Mária-tisztelet különleges vonásait nemcsak tanaik
ból, hanem képeikből is igen jól kivehetjük. 

A legszembeötlőbb, hogy alig-alig van olyan szent
képük, amelyen a Boldogságos Szüz egymagában lenne 
ábrázolva. Mindeniken Szent Fiával együtt, vagy Krisztus 
valamelyik szimbolumának társaságában látható. 

Az abesszínek ezzel kihangsúlyozzák, hogy Máriát ők 
__ ,.,.... .......... --~ - ______ I nem annyira 

személyes és 
egyéni tulaj
donságai miatt 
is tisztelik, mint 
istenanyai mél
tósága eimén. 

Képeit nem 
is nevezik 
"Mária-képek"
nek, hanem jel
legzetes kifeje
zésük van szá
mára. A Mária
képek abesszin 
neve szóról-szó
ra így fordítható 
le: "Az ő sze
retett Fiával"
kép. Mária ott 
van a képen, de 

"Az ö lzeretell Fi' ... !." nevét azért meg 
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Levelet kaptnnk: 

... s tele vagyok keserűséggel, panasszal 
önmagam iránt. Le nem írhatom, mily erős 
bennem a vágy a tökéletesség után s mégis, 
miért van az, hogy lelkes, szép elhatározásaim 
nem válnak valóra s önmagamban csak hiá
nyokat látok? 

Válasznnk: 

A helyes lelkiélet valami nagyon egyszerű, 
magától értetődő természetes dolog. Amint a 
nap a természetben nem hoz létre semmiféle 
lármás, erőszakos forradalmakat, ugrándozó 
fejlődéseket, hanem csak állandó, csendes, 
szerves növekedést, úgy az egészséges lelki
életben sem szabad előfordulni - a megtérés 
időszakától és a rendkivüli isteni beavatkozás
tól eltekintve - semmiféle erőszakos, ugrán
dozó, nyugtalanító fejlődési fokoknak. Amint 
a növekedő ember teste állandóan, ész~evét
lenül érik, úgy a lelkiélet fejlődése is hasonló 
ehhez. Emelkedő útja semmikép sem vezethet 
az egyszerütől a felsrófoltsághoz, a szabad
ságtól a megkötöltséghez, a békét ől a zakla
tottsághoz. Az örökös panaszkodás, önelégü
letlenség annak a jele, hogya lelkiélet vagy 
alapfelfogásában helytelen, vagy az illető túl
méretezte erőit s így mellékvágányra siklolt 
s nem halad az igazi cél felé. 

Tisztában kell lennünk először, hogy mi a 
tulajdonképeni célja a lelkiéletnek? Vagy 
inkább kérdezzük, hogy mi nem az első és tulaj
donképeni célja a lelkiéletnek? Az első és 
főcélja a lelkiéletnek nem a saját tökéletesedés. 
Soha, sehol sem szabad, hogy az ember legyen 
a végső cél, még a lelkiéletben sem. Az 
ember végső célja lsten, tehát a lelkiéletnek 
az első és végcélja kell hogy lsten legyen. 
Azért a lelkiéletet élő ember tekintetének 
kifelé kell irányulnia. Ez a kifelé való nézés 
mérővesszője az egészséges és helyes jámbor 
életnek. Az igazán lelki ember keveset gondol 
a saját tökéletesedésére, inkább arra törek
szik, hogy a jó Istent hogyan imádhassa, 
csodálhassa, szerethesse, engesztelhesse egyre 
jobban és jobban. Ez a kifelé, lsten felé nézés 
önzetlenné, vidámmá, nyilltá, őszintévé teszi 
az embert s rávezeti bizonyos szent meg
nyugvásra saját kisebb, vagy nagyobb töké
letessége tekintetében is. Egész vágya, ipar
kodása Istenhez megy és mindarra, ami Istené. 
Az igazán haladó lelki emberbe annyira elő
térbe helyezkedik lsten, hogy önmagáról mind 
jobban és jobban megfeledkezik, sőt nem is 
akar önmagára gondolni, mert jól tudja, hogy 
mily kicsiny és szegény saját énje s mily nagy 
és gazdag vele szemben az lsten s a sok 
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negatív önvizsgálgatás kínja helyett határtalan 
bizalommal veti bele kicsinységét a hatalmas 
Isten végtelen jóságába s ezzel minden kínzó 
problémája a legjobb,a legbiztosabb s az egyet
len igaz megoldást nyeri. 

A lelkiélet fejlesztésében a jelszó mindíg 
az legyen, hogy csendesen tovább épitünk. 
Ami nyugtalanít, felizgat, az mindíg legyen 
gyanús olyan előlt, aki már a bűnös élettel 
szakítva a jóról jobbra törekszik. Sohasem 
szabad a meglévőt lerombolni s mindíg újból 
elölröl kezdeni a lelkiélete!. Hisz nincs oly 
ember, kinek mult ja oly rossz lenne, hogy 
abban semmi jót sem találhatni, amint oly jó 
sincs, aki már tökéletesedésre nem volna 
még képes. Azok a lelkigyakorlatok, amelyekbe 
azzal a szándékkal megyünk, hogy újból min
dent előlről kezdünk, rendszerint nem a leg
gyümölcsözőbbek. 

A lelkiélet művelésére a legalkalmasabb 
időpont, amelyben elhatározásokat helyesen 
és józanul tehetünk, az úgynevezett csendes 
idő. Sem a vigasz, sem a vigasztalanság 
állapota nem alkalmas arra. A vigasztalanság
ban inkább hajlunk kislelkűségre, bátortalan
ságra és nagyon könnyen lemondunk oly 
vállalkozásról és tettröl, amelyet a természe
tes kegyelem erejével jól elvégezhetnénk. 
Viszont a vigasz állapotában könnyen túl
becsüljük erőinket s képességeinket meghaladó 
dolgokra is vállalkozunk, aminek következ
ménye a megakad ás. S természetes dolog, 
hogy mind a két esetben lelkünk békéjét, 
örömét megzavaró visszásságok következnek 
be s kapkodók, szomorúak, nyugtalanok, 
keserűek leszünk. S nem ritkán bekövetkezik 
az is, hogy szegre akaszt juk bátorságunkat, 
mert a pillanatra kiváló dolgot nem tudtuk 
nyélbeütni s most már mindenen kétségbe
esünk. S ha gyakran nem fékezzük magun
kat s akár a vigasztalanságban, vagy a vigasz 
állapotában határozunk lelkiéletünk kérdésé
ben, a csalódások miatt állandó bátortalanság, 
bizonytalanság nehezedik a lelkünkre, mely 
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sem említik, ha
nem csak Szent 
Fiáét. 

Ez a külön
legesség meg-
érthető az 
abesszín ke-
reszténység ősi 

alaptévedésé
ből. Ok ugyan
is monofizita
eretnekek. Ta
naik szerint 

9. szám. 1936. 

Mária megmenti a búnö.ök !elUl. 

Krisztusban 
nem két termé
szet volt: isteni 
és emberi ter
mészet, hanem 
csak egy: az 
isteni. Az em
beri természe
tet fölszívia 
magába az is
teni természet, 
mint ahogyan 
egy hordó méz 
magábaszív és nyom nélkül eltüntet egy csepp vizet. E 
szánalmas tévtan a kiindulója az egész abesszín eretnekség
nek. Krisztus személyét, a megváltás tényét két természete: 
az isteni és emberi természet különállósága és Krisztus 
személyében való egyesülése nélkül azonban megérteni nem 
lehet. 

Az abesszínek ezen eljárásának megvan a maRa tör
ténelmi oka. Abban az időben, amikor ők elszakadtak az 
igaz Egyháztól, egy másik eretnekség uralkodott sokfelé: 
az arianizmus. Ezek azt vallották, hogy Mária csak az 
ember-Krisztust hozta a világra és ezért nem nevezhető 
"Isten-anyjá"-nak, hanem csak az "ember-Krisztus anyjá
nak". Ezzel szemben a monofiziták a másik véglet tévedé
sébe estek. ök meg szinte eltüntették Krisztus emberi ter
mészetét és csak az istenit hagyták meg. Annak kihang
súlyozására, hogy Mária az üdvözítő személyét, az isteni 
természet birtokosát hozta a világra, a Szent Szüzet mindíg 
az Úr Jézus társaságában festették. 

A legtöbb abesszín Mária-kép azonban nem önálló és 
nem új művészi kompozíció. Másolatai a szokásos keleti 
Mária-képeknek, melyeken a Szent Szűz a kis Jézussal kar
ján látható. A keleti, bizánci képektől csak abban külön
bözik, - mint a mellékleten leközölt XV. századbeli képen 
látható - hogy az arc abesszín tulajdonságokat mutat. 
Ilyenek a föltűnően széles homlok, a nagy, tág, kissé merev 
szemek. Főkép észrevehetők ezek az abesszín vonások a 
Mária-kép két oldalán, fölül látható arkangyalok, Szent 
Mihály és Gábriel arcain. Érdekes azonban, hogy sem a 
Szent Szűz, sem a kis Jézus, sem az angyalok arcát sehol 
sem festették feketére, hanem rendes fehér színárnyalatúak. 

Meglepő jelenség még, hogy az abesszínek nem fes
tették a kereszt alatt álló Fájdalmas Anya képét. Mind
össze két-három ilyen kép található a régebbi időkből. 
Ennek magyarázata, hogy az abesszínek egyáltalán kegyet
len dolognak tartották a keresztenfüggő üdvözítő képét. 
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május 15. 

Azt mondották, hogy a keresztrefeszítés olyan szörnyü 
gonosztett volt, hogy még képen sem szabad ismételni. 
Maga a korpus-nélküli kereszt azonban egyik föékességük 
az abesszíneknek és nagyon gyakori náluk a kis, nyakba
való kereszteknek, sőt a díszes pettorálé-kereszteknek 
viselése is. 

* 
Nagyon érdekes és megható jelensége az abesszínek 

Mária-tiszteletének, ahogyan kifejezésre juttatják a Bol
dogságos Szüz közbenjárásának hatékonyságát. Különösen 
gyakori megnyilatkozásai ennek a "Lelkekel mentő Anya" 
képei. Ezek az egyetlen Mária-képek, melyeken a Szent 
Szüzet Jézus nélkül láthatjuk. 

Ennek az ábrázolási módnak tárgya nem más, mint a 
"Bűnösök Menedéke" Mária-attributumnak kifejezése. Az 
abesszín néphit legendás alapot teremtett az Isten Anyja 
e hatalmának történelmi megalapozására. Ez a "Pactum 
misericordiae", vagyis "az irgalom esküje". 

Az abesszín jámbor legenda szerint a Boldogságos 
Szűz nagyszombaton elment Jézus sírjához és odatérdelve 
buzgón imádkozott. A zsidók nézték és megbotránkoztak 
rajta, hogy mint lehet egy kivégzettnek sírjánál imádkozni. 
Üdvözítőnk ' azonban megjelent Máriának; megígérte neki, 
hogy azok a bűnösök, akikért Mária imádkozik majd, nem 
vesznek el, hanem lelkük üdvözülni fog. Ünnepélyesség 
céljából üdvözítőnk esküvel is megerősítette ígéretét. 

Sajnos azonban, az abesszínek nem maradnak meg a 
gyakorlatban a Boldogságos Szűz közbenjárói szerepének 
tárgyilagos értelmezésénél. Szinte istenkísértésig viszik 
ennek alkalmazását. Aki ájtatosságot tartott Máriához 
lelke megmentését kérve, egészen nyugodt örök üdvössége 
felől. Ámde nem abban a helyes értelemben, amelyik bízik 
ugyan Mária könyörgésében, de a maga részéről is ipar
kodik úgy élni, hogy érdemes is legyen erre a közben
járásra. Ök azt hiszík, hogy ezzel az imával mindent rendbe
hoztak és most már Mária dolga csak az egész menny
ország. Bűnbánatra, gyónásra, erényes életre nincs is már 
szükség. Sőt ha egy irgalmassági cselekedetet hajtottak 
végre, lelkük nyugodt, mert halmaz lehet bűneik sokasága, 
Mária azért az egy jótettért haláluk percében meg fogja 
menteni lelkü-
ket. 

Ez a gyakor
latban tévútra 
csúszott biza
lom egyik alap
tétele az abesz
színek lelki éle
tének. Ennek 
megfelelően 

szentképeiknek 
is igen gyakori 
témája az "ir
galmasság szer
ződése" és Mi.
ria lélekmen
tése . 

Cikkünk J 
mellett három 
ilyen tárgyú Az egyoUen lócselekedet lutalma. 
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bénító hatású. Kiszárít, megsüketit a kegye
lem hívó szavával szemben. Okvetlen be kell 
tartani tehát Szent Ignác által annyira hang
súlyozott szabályt, hogy a vigasztalanságban 
semmitől sem szabad tágitani a lelkiélet terén, 
amiket csendes időben elhatároztunk, de ép
úgy nem szabad a vigasztalásban sem változ
tatni elhatározásunkon és új, túlméretezett el
határozásokat tenni. Legszabadabbak, leg
tárgyilagosabbak és legokosabbak lelkiállapo
tunk megítélésében a csendes időben vagyunk, 
amikor sem különösebb vigasz, sem különö
sebb vigasztalanság nem befolyásolja lelki 
erőinket. 

Ha tehát lelkiéletében szem elótt tartja: 
l. hogy törekvéseiben inkább Istent, mint ön
magát nézi, mert csaki~ 2Z az igazi buzgalom, 
mely mellőzi az én felemelését s egyedül 
lsten dicsőségét célozza; 2. elhatározásait 
csakis a lelkiélet úgynevezett csendes idejé
ben teszi és lelkiállapotát is ehben az idő
ben mérlegeli, akkor a kinos és meddő 
nyugtalanságoktól és elkeseredésektől bizto
san megmenti lelkét, s így élheti az lsten 
fiainak békés boldogságát. 

Dr. A/ois Huda/: Deutsches Volk und 
christliche s Abendland. Tyrolia. Innsbruck, 
40 oldal. Ára P 1.60. 

Néhány év előtt óriási port vert fel a napok
ban elhunyt Spenglernek a Nyugat pusztulásá
ról írt munkája. Sajnos, amennyiben a Nyugat 
állami hatalmáról és kultúrájáról van szó, mind
inkább valóbbra válik a szörnyű tény, hogy 
csúszunk le a lejtőn. 

Hudal püspők abból a szempontból vizsgálja 
a német kultúrát és az életet, hogy mennyiben 
csúszik együtt azzal a Nyugattal és mit kellene 
tennie, hogy ez a katasztrófa megálljon. Inkább 
diagnózist ad, mint orvosságot ír elő. Könyve 
nagyon nyugodt, komoly és megdöbbentő érve
lésű. 

Dr. A/ois Huda/: Der Vatikan und clie 
mod~men Staaten. Tyrolia, Innsbruck. 86 ol
dal. Ara P 4.-

Ranke mondotta valahol, hogy a világtörté
nelemben mindig egyik lényeges tényező volt 
az állam és a katolikus Egyház közötti viszony. 
Dr. Hudal püspök a római "Animá"-nak rek
tora, aki hosszú évek óta az Örökvárosban él 
és bepillantássál bfr az Egyház életére, ezt a 
jelentős pontot dolgozta ki magas nívójú és 
naltyjelentőségű könyvében. 

Pontosan végigmegy a világ országain, főleg 
az európaiakon és megvizsgálja, hogy az Egy
háznak a kódexben lerakott elvei miképen és 
mennyire tudtak már megvalósulni az újabb 
konkordátumokban ; hol volt kénytelen engedni 
és hol nyert és hol veszített. 

Nemcsak történészek és egyházpolitikusok 
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szamara érdekes ez a könyv, hanem nagyon 
jó lenne, ha világi politikusaink is elolvasnák. 

Deimel: Das Reich Gottes. Wiesbaden, 
GrÜnewald-Verlag. 124 lap. Ára P 4.20. 

A híres német szónoknak kilenc előadását tar
talmazza, amelyekben Islen országát választja 
előadása tárgyául. Azt az Isten országát, ame
lyikről Jézus olyan sokat beszélt, amelyik a 
lelkekben vagyon, amelyik a kegyelemnek biro
dalma; az Isten országát, amelyik egy a túl
világgal és csak annak itt a földön egyik része 
a mostani élet. Ennek az Isten országának a 
törvényeit, berendezettségét írja le az Evan
gélium alapján. 

Nem könnyed beszédek ezek és bizony ol
vasva is nagyon el kell mélyednie bennük az 
embernek. Sok új meglátása is van. Azonban 
maga az alapgondolata is érdekes. 

Herrmann Trefzger: Wir fr;agen die Kirche. 
Innsbruck, Tyrolia. 132 old. Ara P 2.80. 

Különösen Németországban vallá~os és vallá
sossággal kapcsolatos problémákat vetettek 
felszínre az újabb idők. Igaz, hogy ezek egy 
része csupán csak Németországban aktuális, 
de egy egész sereg van még olyan, amelyek 
más országokat is és így bennünket magyaro
kat is foglalkoztatnak. Az ilyen kérdésekre ad 
rövid, nyugodt és világos feleletet ez a könyv. 

Százharminc kérdést tárgyal le és körülbelül 
mindegyiknek majdnem egy egész oldalt szen
tel. Ezek között vannak ilyenek: Mit jelent az 
egyedül üdvözítő. Egyház? Mit tartsanak a 
katolikusok az Oteslamentumról? Mi a munka 
értéke? A vér és a hit viszonya. Mik a dog
mák. Mi az áteredő bün? Mi az emberek 
egyenlősége? stb. 

E kérdésekre nem apológetikus irányban és 
nem vitatkozva felel, hanem az Egyház taní
tását, a pápák enciklikáját, a hittudósok véle
ményét citálja, pozitív, nagy nyugalommal, egy
szerűen és világosan. Sokakat nem fog kielé
gíteni az, amit mond, de nagyon sokaknak, 
különöse n olyanoknak, akik a vallás dolgaiban 
jártasak, rendkívül értékesek lesznek ősszefogla
lásai és útmutatásai. 

Johann Kalán: Die Welt für Chrislus! Inns
bruck, Tyrolia, 184 oldal. Ára P 4.70. 

A szerző abból a gondolatból indul ki, hogy 
minden modern mozgalom csak attól függ, 
hogy mennyire tudja konkretizálni céljait és 
milyen mélyen tudja azokat belevésni a nagy
közönség lelkébe. A katolicizmus jelenleg ilyen, 
a nagy világ számára adott céljául a világnak 
Krisztus részére való megnyerését hirdeti, ezt 
a gondolatot kell hangsúlyozni szerinte: a vilá
got Krisztus számára kell megnyerni. 

Célja elérésére módszer ül Krisztus királysá
gának hangsúlyozását és ennek mindgyakrab
ban való kifejtését látja. Eszközül pedig 
a Krisztus Király-kongresszusok tartását és 
azután a különböző országoknak egymáshoz 
közelebbhozását, a világ katolicizmusának 
tömörülését gondolja. Fejtegetései magasak, de 
igen érdekesek. 

9. szám. 1936.' 

abesszín szentképet mutatunk be. Mindhárom a XV. 
századból való. 

Az egyiken (2. sz. kép) jobboldalt Mária látható, amint 
Jézus sírja fölött térdelve imádkozik. A sírt csak egy föld
sáv jelképezi, amely alatt a bosszankodó zsidók képei van
nak. Baloldalt megismételte a festő a Szent Szűz imádkozó 
alakját és mellette áll az üdvözítő. Jézus jobbkezét három 
föltartott uj jával esküre emeli. 

A másik képen (3. sz. kép) a Boldogságos Szűz két 
lelket ragad ki az ördögök karmaiból. A lelkeket a régiek 
meztelen gyermekeknek ábrázolták. Azt érzékeltették így, 
hogy alélek e főldi értékek közül nem visz magával sem
mit sem a túlvilágra és többé már ő maga nem változtat
hat sorsán: tehetetlen, mint a kicsiny gyermek. A primitív 
kép szögletes mozdulatain is látható, hogy Mária szinte 
erőlködve rántja vissza a két lelket a gonoszok hatalmából. 

A harmadik kép eseménydús ábrázolás (4. sz. kép). 
Kifejezi az egyetlen jócselekedet nagy jutalmát. Balolda
lon egy abesszín férfi látható, amint jobbkezében vizes
edényt tart. Italt ad egy földrerogyott, elalélt utasnak. Az 
irgalmasságnak e cselekedete Abesszíniában igen aktuális 
és jelentős felebaráti cselekedet. Abesszínia tropikus ég
övében a száraz évszakban kiszáradnak a patakok és kutak. 
Ilyenkor nagy kincs a víz mindenkinek, de főkép az utas
embernek. A kép többi ábrái aztán ennek a jócselekedetnek 
jutalmát jelzik. A jótevő meghalt és ott áll a lelke, mez
telen kisgyermek alakjában. Kezét összetéve várja, hogy 
mi lesz vele. Odakerül az ítélő bíró angyala elé és mint 
biztos zsákmányt, megragadja az ördőg. Az angyal nyugod
tan, vállára fektetve tartja kardját és nem emeli föl az 
őrdög ellen. Jelképezi, hogy sok a bűne a szerencsétlennek, 
az Isten igazságossága nem védheti meg. Ekkor, az utolsó 
percben közbelép Mária. Az egyetlen jócselekedet jutalmául 
kiragadja a bűnös lelkét a gonoszlélek birtokából. 

* 
Az igaz hitet a régi egyházi irók adrágakőhöz hason-

lították. Nagy érték az durva, csiszolatlan állapotában is; 
ilyen érték az egyszerű, tanulatlan embernek a hite. Ha 
aztán mesteri kézzel, fínoman kicsiszolják a követ, csillog 
és ragyogó értéke megsokszorozódik. Ilyen a teológiailag 
képzett tudósok kiművelt hite. 

Sokat emlegették még a régi írók az olyan drága
köveket is, amelyek a mocsárba estek. Ott rájuk rakódik a 
piszok és vastag rétegként veszi körül. Az ilyen sorsra ju
tott drágakő bizony nem fénylik, nem csillog és alig lehet 
megkülőnböztetni az értéktelen kavicstól. Hasonló a téve
dések, eretnekségek mocsarába hullott hittétel az ilyen 
szomorú sorsú, piszokban fetrengő drágakőhöz ... 

Az abesszínek Mária-tisztelete is ilyen. Tévelyek és 
emberi gyarlóságok sáros, földies réteget vontak reá, de 
ami ezalatt van, hogyaBoldogságos Szűzet tisztelni kell 
és közbenjáró hatalma nagy az ő Szent Fiánál, az igazság 
drágaköve. Ezt az igazságot az igaz katolikus Egyháztól 
vitték magukkal az eretnekség mocsarába. 

Müller S. J.-Herwig: 

Farkasok között 
nagysikerű szociális regény. Ára P 1.50. 
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K I A D Ó H I V A T A L I Ü Z E N E T . ÚJ MAGYAR KÖNYVEK: 
P. Bojáki Zs. Cálugáreni. Az előfizetés beküldhető az 

Erdélyi Lapokhoz. Az ügy már régen folyamatban van, csak az 
engedély még nincs meg a tömeges küldésre. 

Z. E. SzászhalombaUa. Előfizetése JI. 1· én járt le. 
T. J. Rákoskeresztúr. Üzenetét köszönjük. Sziveskedjék a 

két CÍmet úgy közölni, amint a lap jár, mert csak úgy tudunk 
ulánanézni. 

L. P. Tiszalök. Az I. évf. első száma teljesen elfogyott. 
B. I. Kisvárda. Előfizetése beérkeztével megindítjuk a lapot. 
M. K. dr. Köszönjük az elismerő kritikát - és az új elő-

fizetőket. 

OLCSÓ VIZSGAI AJÁNDÉK 

NEFELEJCSEK ISKOLÁMBÓL 

ÚTJELZÖ 

KIS TITOK 

LÉGY JÓ! 

hatásos példák hoz füzött jótanácsok az 
iskolát elhagyók számára. 32 oldal. szép 
borftékkal ; egyes ára 20 fillér, több 
vételnél 15 fillér. 

megkapó példák. jótanácsok az életre. 
Csinos boritéklappal. 16 oldalas. egyen
kint 14 fillér. több vételnél 10 fillér. 

az életszentségre buzdftó példák. gyakor
latok Müller Lajos S. J. tollából. Szép 
kiállftásban. SO oldalas. ára 50 fillér. 
Több vételnél engedmény. 

lányoknak. Légy résen I fiúknak alkal
mas 4 oldalas vizsgai emlék. ára egyel}kint 
4 fillér. több vételnél 3 f. - Elet
szabályok szentképre nyomott tanácsok 
gyermekeknek. ára: 3 fillér. száza P 2'40. 

FIATAL LEÁNYOK KÖNYVEI: 

Müller Lajos S. J.: LE~YHIVJ\TÁSOK .... 
Müller Lajos S. J.: J.EANYBAI.UTKOZASOK . 
Gerely Jolán: A MUV~LT LEANY .••. 
Gerely Jolán: HlVATAS VAGY ROBOT .. 
Gerely Jolán: ADD NEKEM A SZIVEDETI 
Gerely Jolán: KI VAGYOK? . . . . . . 

P 0·60 
P 0·60 
P 2·S0 
P 3·
P 2·S0 
P 3·20 

I WÁGNER: 

MAI LÁNYOK ÉLETSTILUSA 
Valóban éIt. szentségre törekvő fiatal lányok 
rendkívül tanulságos. érdekese n megírt élet
története. 

Vizsgai jUlalomra alkalmas! 
Ára kartonkötésben P 1.50, színes vászonban P 2.S0. 

======================= 
Wágner: Mai lányok életstílusa. Fordította: 

A Budapesti Növendékpapság Egyház
irodaImi Iskolája. Szentéletű modern, nagy 
leányok életrajza. Ára P 1.50, kötve P 2.S0. 

Gerely Jolán: Ki vagyok? A modern leány 
és a Szűzanya-tisztelet kiváló feldolgozás
ban. Ára fűzve P 3.20. kötve P 4.70. 

Trikál József dr.: Az új nemzedék lelkisége. 
Régi és új bölcselet összehasonlításáról, 
a németországi tévtanok tarthatatIanságá
ról stb. írt párbeszédes alakban. P 2.-

Dr. Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet 
I. rész. Ösnépek, östörténelem. kihalt kul
túrák. Ára P 4.S0. 

P. Markó Marcell: O. F. M.: Szibérián át a 
kolostorig. Egy ferencrendi atya hadi
fogoly életregénye. P 1.50. 

Pohl Sándor dr.: Felhőkarcolók közt a magyar 
portákon. Amerikai útIeírás. P 1.-

Sur bán Frang Zoltán: Praeludium. Regény. 
Ára P 1.50. 

Stadler Frida: Szeretnéd, ha szeretnének. 
Leánykönyv. P 2.20. 

Pa ar István: A vasárnapi evangéliumi sza
kaszok homiletikus magyarázata és váz
latos feldolgozása II. rész. Húsvétvasárnap
játóI Advent vasárnapjáig. P 4.-

NÉMET UJDONSÁGOK. 
P. Schulte Chr.: Was der Seelsorger von 

nervösen Seelenieiden wissen muss. (Mit 
kell a I.elkipásztoroknak az idegesekről tud
niok.) Ara P 4.95 helyeit . . . . P 3.S0 

Vnter Wölfen. Pater Linus von Parma. (Egy 
napjainkban élt. szentferencrendi szerzetes 
épületes élete.) Ara P 4.S0 helyett. P 3.68 

Alfons Erb: Zeugen <;Joltes. (56 Németország
ban élt szent élele.) Ara P S.10 helyett P 6.20 

Dagge & Drinck O. MI.: Die Opfermesse 
der Ehe. (Rövid allokuciók a házasságról. a 
szentmisével kapcsolalban.) Ára P -.90 
helyett . . . . . . . . . . P -.70 

K. Franz: Unsere liebe Frau. (SJ:üz Mária 
élete a modern ember számára.) Ara P 1.13 
helyett . . . . . . . . . . P -.S6 

Perk Johann: Maria Vorbild und Führerin. 
[Május. minden napjára rövid elmélyedés és 
ima.) Ara P 1.13 helyett. . . . P -.S6 

Vde: Ich siehe dich in tause~d Bildem. 
(prédikációk az Üdvözlégyről.) Ara P 1.S0 

Trefzger: Wir fragen die Kirche. A modern 
gondolkodás problémá,ira ad választ az Egy
ház régi tanításával.) Ara . . . . P 2.S0 

Kalan: Welt für Christu,.. (A katolikus világ-
többség mit tehelne?) Ara . . . P 4.70 

H. Muckermann: Von den sieben Sakramen
ten. (Hét besz~d a hét szentségről modem 
beállításban.) Ara P 3.- helyett . P 2.28 

Bopp: Liturgie und Lebensstiel. (Sok érde
kes. modern pasztorális gondolatot mond el 
a liturgiáról. oltárról slb.) Ára P 3.60 he-

Iyelt. • . . . . . . . . P 2'76 
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Előfizetési ára félévre 1 P 80 fiU. Egyes szám ára 40 fill. 

A 
kiadóhivatal kére lm e : 
Folyóiratunk következő számait 
csak előfizetőinknek küldjük meg. 
Azoknak tehát, akik a lap díját 
valóban előre be is küldötték. 
Aki ezt nem tette meg, kénytele
nek leszünk a lapot számára be
szüntetni. 
Előfizetőink közül soknak folyó
számlája van a Kordánál. Kérjük, 
hogy lapunk előfizetését függe t
lenítsék etlől a folyószám látó l. 
Csakis annak fo lyószámlájára 
vezetjük reá az előfizetést, aki 
ezt kifejezetlen és külön kívánja. 
Kérjük tehát a lejáró előfizetések 

idejében való megújítását! E 
s:ámba csekk et te
s:ünk és a cfmlapon 
lele::üka fjátralékot. 

,Il vér a társadalmi végletek jelszava ma. A voros 
világrombolás keze véres és azzal a tuda tla l építi 
hatalmát, hogya vérontás ahhoz hozzátartozik. A 
másik véglet, a fehér bolzsevizmus meg a vért állítja 
eszmekörének közepére és csak azt a testvériséget ismeri 
el, amely a vér rokonságán alapszik és még az emberies 
élethez való jogot is azon az alapon osztogatja, hogy 
milyen vér folyik valakinek ereiben. 
,Il vér szent fogalom volt azonban a régi világban 
is. Annyira szent, hogy még a lelket is vele kapcsol
ták össze. Amde igazában nagy és összehasonlítatlan 
értéket csak azok adtak neki, akik Krisztus Vérének 
omlásából kapták üdvösségüket, bírták ;övő életük 
reménységét . 

... , ~ ,. ~ ennek a Jézus Szent Vérének értékét hirdeti és a 
~ ~ un~ hullásából származó üdvösséget akarja szolgálni. ================= Minden cikke, minden sora az Úr vére árán meg

hozott kegyelemre akarja fogékonyakká tenni az emberi lelkeket. Ez a munka az apostolkodás 
ösvénye és mindenki, aki táborába áll, ennek az apostolkodásnak részesévé szegődik. A jövő 
számmal - a szeptemberi számmal - új évfolyama kezdődik e lapnak, ami alkaImul szol
gál új apostolkodásra. Kérve-kérjük ezért Olvasóinkat, vegyenek részt ebben az apostoli mun
kában és a vakáció folyamán ismertessék meg lapunkat másokkal is és legyenek rajta, hogy 
a jövő évfolyamot minél több új előfizetővel kezdhess ük. 

DR. CZAPIK GYULA 

PÜNKÖSD UTÁNI VASÁRNAPOK BESZÉDVÁZLATAI 
Világos. szabatos. tömör, példákkal illusztrált kitünó beszédanyagok. Ára: P 2.80. 
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IL YENN~ TETTE PÉTERT . 

IRTA: DR. CZAPIK GYULA. 

A háborús évek elején passió-előadásra készült 

egy neves pesti színész. Lelkiismeretes ember volt és 

tanulmányokat végzett a szerepéhez. E célra újból és 

újból átolvasta az evangéliumokat. 

Egy ilyen szentírásbamerülés után baráti körben 

megjegyezte: "Nem tudom megérteni azokat, akik az 

evangéliumok szem- és fültanúságát tagadják. Hiszen 

mindenegyes lapjáról kiérzik, hogy aki írta, látta és 

hallotta az ott lerögzítetteket. Az evangéliumokban 

minden szereplő él, mozog, gesztikulál és beszél. 

Igy csak az élet után tud írni az ember." Aztán hall

gatott egy kicsit és végül hozzátette: flOtt minden 

szereplő alakja olyan, mint amilyenné a t e r m é -

s z e t e a I a k í t o t t a . . ." 

* 
Az evangéliumok hitelessége mellett sok erős érvet 

hoznak fel a hittudósok. Egyik közülük, amelyet e 

színész egészséges érzékével önként észrevett. Az 

evangéliumok eseményeit, ha fantázia találta volna 

ki, nem így írták volna le. Ott minden szereplő ideali-

zálás nélkül, természetalkotta alakjában lép elénk, 

tesz és beszél. Nem mesterkélten összeállított karak

terek azok, akiken természetes gyengeségek, vér

mérsékleti jellegek látszanak. Olyan ott mindenki, 

ahogyan t e r m é s z e t e és s a j él t m a g a alakí

totta és az ész hámozta ki az események és szavak 

közül azt, amit az I s t e n k ü I ö n I e g e s e n t e t t 

é s a I k o t o t t. Nem nehéz a munkája, mert az Úr 

sajátságos tetteit könnyű észrevenni a természet 

folyása fölött. 

Szent Péter alak!a a Szentírásban típusa a szang

vinikus vérmérsékletnek. Olyan az érzelem- és akarat

világa, mint a Genezáreti-tó, amelynek partján szüle

tett és amelynek vizén töltötte ifjúságát. Ennek a tó

nak tükrén visszatükröződött a napsugár és a felhő 

fodra; vizét föltarajozta a szellő, söt dübörgő hullá

mokká tornyosította a vihar. Péter lelkében is pillana

tok mulva visszatükröződtek az események, mert vér

mes természete minden kicsiség re reagált a nélkül, 
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hogy mérlegeit volna. A történtek és elhangzottak, 

sőt a várandók is könnyen kilendítették őt a végbe

menők forgatagába. 

A csodás halfogás láttára más ember a bámulat 

becsülésével nézett volna a Nagyhatalmú Úrra és 

kérte volna, hogy maradjon vele. Péter azonban nem 

ezt méltányolja, hanem önmaga lelkébe néz és ki

pakol kívánságával: "Menj ki tőlem, Uram!, mert én 

bűnös ember vagyok!" 

A csodás kenyérszaporítás után az apostolok 

magukban akartak átkelni éjtszaka idején a Gene

záreti-tó csónakán Kafarnaumba. Vihar támadt és 

keserves útjuk volt. Hajnalban, alig feleútjuk után 

észrevették, hogya hullámok tetején jő velük szembe 

egy alak. Megismerték: a Mester az. Péternek elég 

annyi, hogy az Úr közelében van és már kéri: Uram! 

1 
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mondd, hogy hozzád menjek a vízen. Mindenáron, 

még csoda árán is Istenhez akar jutni. Az eszébe 

sem jut, hogy a víz nem országút. Keresztülveti magát 
a csónak peremén és indul. Egy pillanat alatt tudatára 
ébred helyzetének és elveszti önbizalmát. De a követ
kező percben már kinyujtja kezét a mindeneket meg
segítő Jézus felé ... 

A Tábor-hegyén ízelítőt adott Jézus kiválasztott 
néhány tanítványának az I:g öröméből. Péter az első 
pillanat után meg sem akar válni a boldogságtól, 
kéréssel ostromolja Mesterét, hogy három hajlékot 
építsenek és maradjanak, mert "jó nekünk itt lenni". 

Az utolsó vacsorán megriadt attól, hogy Jézus 
az ő lábait megmossa. Ilyent, amit az utolsó szolga 
szokott végezni, nem tűrhet el a Mestertől?! Amikor 

aztán hallja, hogy máskép nem lesz része Jézussal, 
gondolkodás nélkül átcsap a másik végletbe: Uram! 
mosd meg akkor nemcsak a lábamat, hanem kezemet 
és fejemet is! 

A Getszemáni-kertben kardot ránt és levágja a 
főpap szolgájának fülét pillanatnyi hevében, de utána 
csak messziről meri követni Jézust és a Golgotán 
messze marad keresztjétől . . . 

Ha végiglapozzuk az evangéliumokat és kiválaszt
juk az események sorából azokat, melyekben Péter 
szerepel, legtöbbször hirtelen, első benyomásra ítél

kező, sőt cselekvő karakter vonásait találiuk benne. 
Olyan embert, akit nem a mérlegelő esze és belátása, 
hanem az érző és meleg szíve visz cselekedetekre. 
A szangvinikus karakter típusát. 

II ye n n é t e t t e P é t e r t a t e r m é s z e t e. 
• 

Az apostolok és tanítványok az első zsinatra 
gyűltek össze Jeruzsálemben. Nagy kérdés eldöntése 

hozta őket együvé: hogya mózesi törvények egyik
másikát meg kell-e tartaniok a keresztényeknek? 

A meggyőződések már régóta tusakodtak e kér
dések körül és itt is összeütköztek. Mindkét fél védte 
a maga álláspontját. 

A vitatkozó k közé állott Péter. Csend lett. Hall

gatták, mit mond. Szavát döntésnek vették. De nem 
annyira argumentumai miatt. Valami másnak kellett 
hozzájárulnia Péter érveléséhez, ami döntő és meg

fellebbezhetetlen jelleget adott néki. Vajjon mi 
volt az~ ..• 

Talán Péter egyénisége? Való dolog, hogy új 
mozgalmak kikezdéseire és irányítására a szangvini
kus karakterek a legalkalmasabbak. A friss irányoknak 

ugyanis lendületre, bátor belevágásra van szükségük 

és nem mércsikélő óvatosságra és mérlegelő fontol-
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gatásra. Az új irányzatok maguk is ilyen embereket 
emelnek ki és tolnak az előtérbe. Ámde csak eleinte! 
Ha megismerik hirtelenségüket, óvakodnak tőlük. Már 

pedig az apostoloknak és tanítványoknak épp elég 
idejük volt a három esztendőn keresztül kiismerni 
Pétert. A nekivág ó Pétert. A Krisztus-tagadó Pétert. 
Bizony, ha a természetalkotta Pétert látták maguk 

előtt, nem választhatták őt döntő tekintélynek. 
Ámde az első jeruzsálemi zsinat atyái nem Pétert 

látták a fölszólalóban. Valamennyiüknek lelkét Krisztus 
töltötte be maradék nélkül. I:s Krisztus szavával 

szemben nem ismertek fontolgatást és kritikát. 
Ök pedig emlékeztek még Jézus szavára, melyet 

Péterhez intézett: "Legeltesd az én juhaimat!" Emlé

keztek egy másik mondatára: "Te Péter vagy és én 
e kőszálra építem Anyaszentegyházamat." Fülükben 
csengett az Úr kijelentése Péterről, hogy bármit meg
köt vagy fölold, úgy lészen lsten előtt is. Ök Péterben 

Jézus tekintélyének örökösét, helytartóját látták. 
I I y e n n é t e t t e P é t e r t K r i s z t u s. 

• 
A jámbor hagyomány megfogó képet rajzol Péter

ről. Alapul veszi a szentírás történelmi valóságát. 
Péter háromszori tagadása után szorongva ült 

a főpap udvarán. Távolabb húzódott a tűztől. Szem 
előtt sem akart lenni a történtek után, távozni sem 

mert, nehogy ezzel újra magára vonja a figyelmet. 
Osszekuporodva didergett. 

Egyszerre mozgás támadt. Poroszlók jöttek ki a 

főpap házából és közöttük Jézus. Kezei összekötöz ve, 
arca sápadt, ruhájának rendetlenségén látszanak a 
rúgások és bántalmak. 

Péter félrehúzódik. Jézust elvezetik mell ette. Az 

apostol meredt szemekkel néz utána és látja, hogy 
az Úr visszafordul. Rátekint Péterre és szeméből a 
fájdalmas szeretet sugárzik ki. 

Ekkor megszólalt a kakas ... 

I:s Péter kiment az udvarról és keservesen sírt 
(Szt. Lukács 22, 61--62). 

A legenda szerint a síró Péter képe állandósult. 
Valahányszor magára maradt, főkép ha kakasszót 

hallott, összeszorította a bűnbánat a szívét és ki
sajtolta szemeiből a keserűség könnyeit. Úgy mondják, 
hogy szemhéjai megdagadtak a sok sírástól és arcán 

csatornát vágtak, redőt vontak a könnyek. 
Péter hirtelen ember volt természeténél fogva és 

gyorsan változtatta kedélyét. De a bűnbánat fájdal

mát, nagy bűnének jóvátevő buzgóságát megtartotta 
mindvégiglen ••• 

II y e n n é t e tt e P é t e r t: Ö n a k a r a t al 
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JI: egyljd: püspökei a történelem.ben. 

A 2000 éves anyaszentegyház püspöki intézményé
nek történelmi szerepéről Imi, csupán folyóirat kere
tén belül, nagyon nehéz feladat. Két út áll előttünk, 
hogy a feladatot legalább töredékeiben megolcljuk: 
vagy a kérdés mélyére hatolunk s történelem- bölcseleti 
szempontok szerint vizsgáljuk az utolsó kétezer év 
egyik legállandóbb és legegyetemesebb adottságát, a 
katolikus püspökség intézményét, vagy pedig a kérdést 
nem annyira mélységében, mint inkább szélességében 
fogjuk fel s ennek megfelelően megállapítások és 
adatok tömegével mutatjuk be azt a hallatlan befolyást, 
amelyet az egyház püspökei minden században és 
színte minden téren a kultúr-emberiségre gyakoroltak. 
Mi ezt az utóbbit választottuk. 

Ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a kérdést így is 
csak részleteiben tudjuk megoldani s inkább arra 
szorítkozunk, hogy szinte valamennyi ide vonatkozó 
problémát röviden érintünk. Alkalmas lesz ez arra, 
hogy a katolikus egyház püspöki intézményének be
folyását és szerepét egyetlen nagy képben átfoghassuk 
s Igy ennek a csodálatos testületnek páratlan történelmi 
hivatásáról egységes, nagy benyomást nyerhessünk. 

A katolikus egyház püspökei az igazi egységes front. 
Tér és idő felett. Elindultak a 12 apostollal. Azok új 
püspököket, új utódokat szenteltek fel kézrátétellel. A 
harcvonal szélesedett. Már több százan vannak, hama
rosan több ezren s kezdik ellepni az ismert világot 
Indiától Hispániáig. Szent Pál nagy apostoli útiait 
mindenütt a megalapított új püspökségek jelzik. Ev
századok múlnak s a harcvonal mindíg szélesebb lesz. 
Évezredek múlnak s már az egész világon egységesen 
kiépített hadállásaik vannak. A hangsúly az egységes 
szón van. Mert minden században akadtak ugyan püs
pökök, akik eltévedtek a hit egységétől, de ezek le is 
váltak az egyház testéről. A hosszú évszázadok alatt 
minden hatalmi intézmény kicserélódött, császárság és 
köztársaság, feudalizmus és rendiség, minden dinasztia 
megbukott s helyüket fiatal újak váltották fel, csak az 
apostolOk egyenes utódai maradtak egységes, szilárd, 
kikezdhetetlen és következetes testület. Belső szerve
zete, hatalmi területe, joghatósága, sőt még jelvényei 
is valami időkfeletti állandóságot mutatnak. 

Óriási belső dinamikája magának a Szentléleknek 
az ereje. Ezt hagyományozzák tovább a püspökszente
lés szertartásaiban. Ez a Lélek vezeti minden idők 
zsinatai nak püspök atyáit, hogy a pápával együtt közö
sen határozva, a hit dolgaiban mégcsak nem is téved
hetnek. Ök a kinyilatkqztatott igazságok őrei, az erkölcsi 
törvények hivatalos magyarázói, a teljes erkölcsi tekin
tély minden egyházi kérdésben. 

De az ő kezükbe van letéve minden lelki hatalom 
is. Az ősegyházban ez sokkal jobban ki volt hangsú
lyozva, mint ma, amikor a világi híveknek csak nagyon 
kevés kapcsolatuk van a püspökökkel, hanem közvet
lenül a papsággal érintkeznek. Az ősegyházban min
den egyházközség élén maga a püspök állt s a presby
terek csak segédkeztek néki. Ezeknek nagyon kevés 
volt az önálló szerepük. Ezért van az északafrika i 
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partokna k több mint 300 püspöksége s magában Antio
chiában is 12 püspök székelt. Az egyház terjedésével 
és a munka szaporodtával a presbyterek, egyszerű 
papok szerepe mindig bővül, már maguk is vezetnek 
önálló egyházközségeket, de teljes jogi függésüket, 
melynek dogmatikai alapja van, a történelmi fejlődés 
nem is változtathatja meg. Ez a függés nemcsak abban 
áll, hogy nincs pap a püspök szentelése nélkül, hanem 
főleg abban, hogy a papnak semmi joghatósága sincs 
a püspök átadott hatalma nélkül; nem· oldozhat érvé
nyesen a gyónásban, nem köthetnek előtte a hívek 
érvényes házasságot. Az egyház minden lelki hatalmá
nak a püspökök az egyetlen, önálló hordozói. Ök ezt 
egyenesen isteni jogon birtokolják. A pap csupán a 
püspök akaratától függően részesedik ebből a jogi 
hatalomból s tőle függetlenül azt nem is gyakorolhatja. 
Minden papi hatalom és ténykedés csak kegyes ala
mizsna a püspökök mesés természetfölötti gazdagságá
ból. Ily önálló és egyedüli a püspök joghatósága az 
egyház lelki adminisztrációjában. 

Isteni küldetésük elsősorban erre vonatkozik, a lelkek 
megszentelésére. Ök azonban ezzel párhuzamosan egy 
másik óriási hivatást is betö!töttek az emberiség tör
ténetében: kultúrát adtak az lsten igájába hajtott nomád 
vad népnek. Hogy a népvándorlás vad kavargásából 
itt egy európai kultúra alakult ki, az az ő érdem ük. 
Igaz, hogy itt elsősorban apostoli lelkületű szerzetese
ket, mint amilyenek a bencések voltak, szoktak 
emlegetni, de a szellemi vezérek, az irányítók püspö
kök voltak, mint ahogy egyáltalán ők az irányítói az egy
ház egész külső és belső életének. Mi, a boldog utódok, 
ma már alig tudjuk igazi jelentőségében megérezni, 
hogy mit jelentett pogányságukban a hunok és avarok 
sorsára ítélt magyaroknak az, hogy a Gondviselés egy 
szent Gellérttel, szent Adalberttel, Piligrimmel, Asztrik
kaI ajándékozta meg őket. Alighanem ma már csak a 
történelemkönyvekben léteznénk, két és fél lapon el
intézve. 

Ugyanily hálával tartoznak az írek szent Patriknak, 
akit Nagy szent Leó szentelt püspökké és küldött a 
megtérítésükre, a bolgárok Miklós püspöknek, a 
későbbi nagy pápának, a frankok szent Remig reimsi 
püspöknek. De a többi nemzeteknek is megvoltak a ma
guk nagy apostol-püspökeik, akiknek köszönhették, hogy 
kult úr-állammá fejlődhettek. 

És megindult a népek iskoláztatása. Az Európában 
elszórt első iskolákat püspökök alapították. Igy Trier 
első iskoláját 314 körül Agricius püspök alapítja. Szent 
Ambrus említést tesz szent Eusebius, Vercelli püspö
kének (t 371) híres iskolájáról, amelyből sok püspök 
és szent vértanú került ki. Szent Columban, hyi apát 
(t 597) Finnian püspök maghbilei iskolájában tanult 
és merített lelkesedést későbbi óriási apostoli munkái
hoz. Ezeknek a századoknak világhirű iskoláit kivétel 
nélkül mind püspökök alapit ják Lerinben, Toursban, 
Poitiersben, Bangorban, Wirmuthban és számos más 
helyen. A IX. század elején épiti k fel iskoláikat a kölni, 
mainzi, osnabrücki püspökök. 774-ben a neuchingi 
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zsinatra összegyűlt püspökök meghozzák Bajorország 
legelső iskolatörvényét. Előzőleg azonban már sok 
zsinat foglalkozott ji plébániák mellett kötelességszerűen 
felállítandó iskolákkal, így már a VI. századi vaisoni 
zsinat, majd a későbbi meauxi (845) és touli (859) 
zsinatok szigorú rendeleteket is hoznak az elhanyagolt 
iskolákkal szemben. Metzi Chrodegang már a VIII. 
század derekán megalapítja az első középiskolát. 

Eddig minden egyházmegye maga törődött iskolái
val, azok tanulmányi felépItéséveI, 826-ban azonban 
II. Jenő pápa egységesen megszervezi az egész egyház 
számára az iskolaügyet. Van már norma, rohamosan 
megindulhat a virágzó fejlődés. 

Csak a XII. és a XIII. században 55 egyetemet alapí
tanak a püspökök s ezek közül 39 még századok mul
tával is áll. Csak Németországban a XV. században 
mintegy 15 egyetemet tartanak fenn püspökök. 

Névszerint is nagyon sokat tudnánk felsorolni, csu
pán mutatóba néhányat megemlítlink. 1311-ben alapítja 
meg Lech érsek a híres dublini egyetemet. A cambrid
gei egyetem még régebbi alapítású (1209) s az első év
tizedek püspökeinek oly sokat köszönhet nek, hogy az 
egyetem alaptörvényei szerint mind a mai napig joga van az 
illetékes püspöknek az egyetemet felülvizsgálni. Az er
furti egyetemet 1389-ben a mainzi érsek hívjaéletres mind
járt az első években a hallgatók száma 523 lesz. Egyéb
ként ez Európának első egyeteme, amely mind a négy 
fakultást egyszerre bevezette. A freiburgi egyetemet 
Heinrich, konstanzi püspök alapítja 1455-ben, a grana
dait Avalos Gáspár érsek 1531-ben. Püspök alapította 
a löwení, bambergi, breslauí, oxfordi, oviedoi, salaman
cai, upsalai és még nagyon sok világhírű egyetemet. 

És micsoda gesztussal alapítottak. PI. az alcalai egye
temre az alapitó Ximenes, toledói érsek (t 1517) egy
szerre 42 professzort nevez ki s konviktust építtet a 
szegény tanulók számára 80,000 dukát alapítvánnyal. 
Mit jelentenek ezek a főiskolák, egyetemek az európai 
kultura kialakulásában l? A protestáns Menzel történet
író állapltja meg, hogy a középkor összes egyetemeinek 
alapítói tulajdonképen a püspökök és a pápák voltak. 

De emlékezzünk meg néhány mondatban a magyar
országi főiskolákról és egyetemekről is. A veszprémi 
egyetem már az árpádházi királyok idejében állt s 
a püspöki székesegyhá z hoz volt csatolva. A pécsi 
püspöki iskolát Nagy Lajos király emelteti egyetemi 
rangra 1367-ben. A pozsonyi egyetemet Vitéz János 
esztergomi érsek alapítja 1467-ben. A jezsuiták kassai 
kollégiumát Kisdy Benedek egri püspök fejlesztette 
ki egyetemmé 1657-ben 60,000 forint alapílványával s 
ugyancsak ő állapítja meg a 3 fakultásos egyetem tan
tervét. A nagyszombati egyetem történetét mindannyian 
jól ismerjük. 

De nézzünk néhány más adatot is a püspökök kultúr
munkái közül. A világ legelső anatómiai intézetét 
Schönborn würzburgi püspök állította fell724-ben; 
az első teljesen felszerelt csillagvizsgálót Regiomontanus, 
regensburgi p~spök építtette még 1476-ban. Mindenütt 
ott a kezük. Epítkeznek, terveznek, könyvtárakat állí
tanak s kezük nyomán egy egészen új és magas kul
túra bontakozik ki. 

Sok közülük a kiváló tudós, iró, elméleti ember. A 
teológiai tudományban a legnagyobbak hivatásuknál 
fogva is a püspökök voltak. A .három nagy kappado
ciai" : alexandriai szent Cyrill, Nestorius legnagyobb 
ellenfele s az istenanyaságot definiáló efezusi zsinat 
elnöke; szent Atanáz, alexandriai püspök, az ariániz
mus elleni harc vezére; nyugaton szent Ágoston, .doctor 
gratiae", szent Hilarius, a .Nyugati Atanáz", szent 
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Ambrus, Nagy szent Leó, Nagy szent Gergely az egy
ház legnagyobbjai voltak. A 28 hivatalos egyháztanító 
közül 16 püspök, mégpedig a legnagyobbak: canter
bury-i szent Anzelm, szent Bonaventura, .doctor Sera
phicus", Nagy szent Albert, .doctor universalis", 
Bellarmin szent Róbert, az ellenreformáció egyik leg
nagyobb vezére, Szalézi szent ferenc, Genf püspöke, 
Liguori szent Alfonz, a legnagyobb moralista. 

Az egyházi szónoklat ban is méltóan képviselletik 
magukat egy Aranyszájú szent Jánossal, Bossuet
veI, fénelonnal, Pázmánnyal ... 

De nemcsak az egyházi tudományokban tűntek ki 
ennek a nagyszerű testületnek kiváló fiai, hanem a 
profán tudományokban is. Szent Virgil, salzburgi érsek 
már a VIII. században tanította, hogy a föld gömbö
lyű s Nicolaus Cusanus (t 1464) szintén megelőzte 
ezzel a tanítással Koppernikust. Verancsies Faustus, 
csanádi püspök tervezi meg a világ első lánchídját s 
az 1616-ban megjelent .Machinae novae" cimű köny
vét hamarosan 5 nyelvre fordítják le. Az első ujságot 
is püspök adta ki: Szalézi szent Ferenc. De így lehetne 
felsorolni még nagyon sok püspököt, akik a tudomá
nyokban, irodalomban, nyelvészetben előbbre vitték 
az emberiséget s ha ehhez hozzávesszük azt, hogy év
századokon keresztül ők voltak a népoktatás, tudomány
terjesztés lánglelkű vezérei, akkor majd nem tartjuk 
túlzónak azt a megállapítást, hogya keresztény kultú
rát itt Európában ők teremtették meg. 

A kultúrához azonban hozzátartozik a művészet is. 
A tudomány művészet nélkül hideg és merev. Ezt érez
ték Európának tudományt adó püspökei is s ezért támo
gatták oly lelkesen a művészetet. Itt most tulajdonké
pen csaknem az egész középkor művészetét kellene 
ismertetnem. 

Az építészetnél fel kellene sorol nom Európának ősi 
bazilikáit, nehéz, tömör román templomait, kőcsipké
ből szőtt, szinte lebegő gót székesegyháza it, mert eze
ket szinte kivétel nélkül mind püspökök épittették. 
Ravenna, Worms, Speier, Hildesheim, Strassburg, Reims, 
Amiens, Troyes csak egy-egy név a sok száz közül, 
melyek nélkül az emberiség művészeItörténete ma 
már el sem képzelhető s mindez püspökök nevéhez 
fűződik. Konrád, strassburgi püspök egyik levelében 
1275-ből azt írta, hogy az új székesegyházak úgy nő
nek ki a földből, mint a májusi virágok tavasszal. 

Ök adtak munkaalkalmat, hogy kifejlődhetett a közép
kor megcsodált ötvösművészete, elefántcsont faragása. 
Remek pásztorbotok maradtak ránk; hogy csak a leg
híresebbet említsem : hildesheimi szent Godehardelefánt
csont pásztorbot ja a XI. századból. Az ő művészet
pártolásuk fejlesztette ki a gyönyörű üvegfestészetet. 
Mily művészettörténeti emlék pl. az augsburgi dóm 
XII. századból ránkmaradt üvegablakai. A könyvfesté
szetben is a szerzetesek mellett a püspököket illeti a 
dicséret. Ezen a téren egyik legremekebb emlékünk 
Gundekar püspök pontificaleja 1070-ből. A himzés és 
szövés valóságos csodái maradtak ránk, mint pl. András, 
prágai püspök infulája a XIII. század elejéről. Ezeket 
is legnagyobbrészt az egyház főpapjainak bőkezűsége 
hivta életre. 

Szent Eligius, Noyon püspöke már a VII. században 
megalapítja Ligomes apátságban az első művésziskolát; 
hildesheimi szent Bernward püspök (t 1022), korának 
egyik legjelesebb aranyművese, festője, szobrásza és 
építésze; osnabrücki Benno püspök pedig európai hírű 
építész, aki pl. az iburgi remek kolostor építését szemé
lyesen vezette. 

De püspökök voltak azok is, akik dolgoztatni tudtak 
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egy Holbeirit, Murillot, Rubenst, Van Dyckot, Ghibertit, 
Correggiot és oly sok nagy művészt. A plispökök bő
kezű művészet-pártolása nélk!il a történelemnek egész 
korszakai állnának ma csupaszon és dísz nélklil. Itt 
is nagyon sokat kellene még elmondanunk, hogy csak 
valamennyire is megérzékeltesslik az egyház főpapjai
nak szerepét abban, hogy itt Európában egyáltalán 
keresztény művészet virágzott. 

Erre a nagy művészetre azonban nem önmagáért 
volt szlikség. Az építészet, festészet, szobrászat, hímzés 
mind csak arra kellett, hogy méltó keretet adjon az 
istentiszteletnek, a lélekbemarkoló liturgiának. Ez a 
liturgia is azonban a plispökök nevéhez fűződik. Nem 
angyalok hozták ezt le az égből, hanem az I. század 
szent p lispökei alakították ki, utánuk következő szent 
püspökök formálták tovább, míg Nagy szent Gergely 
véglegesitette az egész nagy művet. Ez az egyházi 
liturgia talán a legfelJségesebb mű, amit emberek vala· 
ha is létrehoztak. Evezredek mulva is megdöbbent 
csodálattal állunk meg előtte, oly áhitatosan szent, 
magasztos és egyszerű. 

Plispökök írták legnagyobbrészt a breviárium örök
szép himnuszait, a liturgikus imák remek koszorúját, 
telve lélekkel, isteni lendliletlel. Mit mond neklink pl. 
egy Te Deum, amely a hagyomány szerint akkor szüle
tett meg, mikor Szent Ambrus megkeresztelte Szent 
Ágostont s ők mennyei elragadtatással felváltva el
énekelték egy-egy versét. Szent Methodius, Lykiában 
püspök és vértanú, remek himnuszokat ír. Nazianzi Szent 
Gergely elégikus költeményei klasszikus értékűek. Hilá
rius, Poitiers püspöke (t 366) megírja a Hymnusok 
könyvét, melyet elragadtatással olvasnak századokon 
keresztül. Sidoniusnak (t 487), Clermont-Ferrand plis
pökének egyházi énekeit hazájában még ma is éneklik. 
Venantius Honorius Clementinus (t 600), Poitiers plis
pöke az, akinek Pange Iinguáját és Vexilla regisét még 
századok mulva is énekelni fogják. Philip de Vitry, 
meauxi plispökről mondotta Petrarca, hogy npoeta nunc 
unicus Gallorum". A legújabb időkböl pedig egy Johann 
v. Geissel, kölni érseket lehetne megemlíteni, akinek 
karácsonyi és Mária-énekei németnyelvű vidékeken igen 
népszerűek. 

Ezt a néhány nevet természetesen csak mutatóul ve-
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gylik, mert minden századnak és népnek megvoltak a 
maguk nagy püspök-költői, akiknek nagy részük volt 
az egyház csodált költészetének megteremtésében. 

Ha teljes képet szeretnénk nyujtani a plispökök sze
repéről az emberiség történetében, akkor legalább meg 
kell emlitenünk azt is, hogy mit tettek a rabszolgáké rt, 
a foglyokért, az árvákért, betegekért, szegényekért; hogy 
a világ legelsö közkórházát Szent Basilius (t 379), 
Caesarea plispöke alapította s ettől kezdve ezerszám 
építenek a plispökök kórházakat, rnenedékházakat. A 
jótékonyság örök példaképei t ők állitották. A hosszú 
évszázadokon keresztlil ők nem engedték elveszni a 
krisztusi karitász-gondolatot. 

Iroom kellene még arról is, hogy ebben a csodálatos 
test!iletben egyénenként is mily jellemóriások akadtak: 
egy Szent Ágoston, Szent Gellért, vagy más tipusból: 
egy Martinuzzi György, Pázmány Péter, Prohászka 
Ottokár, akik új korszakot indítottak meg. Iroom kel
lene azokról a plispökökről, akik századukat alakitot
ták, mint Richelieu, Ketteler, Manning, Newmann, Gib
bon; akik királyokat űztek ki a templomból, mint Szent 
Ambrus; akik hazájukért csatában vérzettek el - há
nyat ismerünk a magyar történelemből! - Kemény, 
acélos jellemek, mint Hartwig, jóságosak, mint Szalézi 
Szent Ferenc, lángolók, mint Borromei Szent Károly, 
vértanúk, mint Szent Gellért. A két ezer év alatt ezer
nél több szentet adt,ak az egyháznak, akiket az oltá
rainkon tisztellink. Es a legnagyobbakat! Csak az egyet
len Ravennának pl. 31 szent plispöke van, Trieroek 
29,. Milánónak 27, Lyonnak 22. 

Es végezet!il ne felejtslik el, hogya pápák érdemei 
is visszahu\1nak a plispöki testliletre, mert hiszen a 
pápa Róma püspöke s mint ilyen, tagja ennek a nagy 
egységnek. 

Ime, ez rövid, vázlatos vonásokban a püspök a tör
ténelemben. Nagyon szegényes és hiányos, amit itt fel
soroltunk ahhoz képest, amit már súlyos kötet ekbe n 
megírtak erről a csodálatos testületröl. Tizenkét ember 
indult el a világot meghódítani s ezek egyenes utódai 
ma már ott székelnek a világ minden pontján a hit és 
erkölcsi fegyelem fellegváraiban s irányítják a nagy, 
hódító hadjáratot. Számuk mindjobban gyarapszik, ve
lük az Isten, hiszen ők az egyház oszlopai. 

"RÓMAI" KATOLIKUS VAGYOK! 

Róma a leggazdagabb város a világon, mert vala
mennyi közt ö nyitotta meg a legtöbb szívet szere
tetre. Művéazek lelkük gazdagságából írják: "a leg
érettebb város", "a világ egyetlen fölséges helye", 
"a lelkem hazája" .. Kútjainak csobogását muzsikában 
örökítik meg, szívükben hazahozzák kupoláinak 
nemes arányait, égboltjának felszabadító nagy fényes
ségét. A középkornak egy zarándoka eget keresö 
áhítatában kérdezte, hogy milyen gyönyörűnek, is 
kell lennie a mennyei paradícsomnak, ha ilyen szép 
ez a földí város. 

Szent Péter apostol ünnepéhez k~zeledve örömmel 
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érzi a katolikus szív, ho!!y Ö is "római". De az Ő 
szeretete mélyebb és lelkesebb művészek csodál
kozó ihleténél, szívének meleg dobbanása belevegyül 
abba a büszke ujjongásba, amely gyermekhangon 
csilingelve, férfihangon búgva, hullámzó melódíákba 
áradva énekli június 29-én a Szent Péter-templom 
kupolája alaU sokszor-sokszor ismételve: ,,0 felix 
Romal"- ó, boldog Római Akik az ÜDnep szentségé
töl boldogítva hallgatják ezt a dícsöséges himnuszt, 
azért vallják boldognak Rómát, mert Krisztus első 
helytartója, nent Péter öltöztette mártírvéré
vel bíborba és mert Péter még most is ott él 



Utunk 

utódj ában: Róma püspökében, a pápában. Ott talál
juk meg azt, akire Krisztus Urunk szavai vonatkoz
nak, melyek végtelen szeretetből és örök hatalom
ból fakadva ilyen fönségesen kezdődnek: 

"Én pedig mondom neked • • ." 

És mondja neki isteni szavakkal, amelyek terem
tik is azt, amit kimondanak, hogy ő kőszál, Isten 
országának fundamentuma, amelyen a pokol kapui 
sem vesznek erőt, hogy ő úgy oldhat és köthet, mint 
akinek a mennyek országának kulcsai adattak át. 
Rábízta Krisztus Urunk az igazságot, amelyről ő tett 
tanúságot, a megváltás kincseit, a~elyekért fájdal
mas keresztáldozatot mutatott be Udvöz:itőnk. Szóval 
van valaki ezen a mulandó, hervadó földön, aki az 
örökkévalót képviseli, aki az örök kapukat tudja 
nyitni és zárni, akihez erős hittel kell ragaszkod
nunk, ha meg akarunk maradni az igazs~gban és 
részesülni akarunk a kegyelemben, mely az Ur Jézus 
bőségéből áradt az emberiségre. Nem mi adjuk neki 
az egész világon páratlan méltóságát, hiszen Krisztus 
erejében feje az Egyháznak, nem a mienkböl nyer 
jav~"at, amelyeket a lelkeknek ajándékoz, hanem 
az Udvőzitő gazdagságából. Miként az Atya küldte 
a Megváltót, nem pedig az emberek választották, 
úgy küldi hozzánk Krisztus az ő helytartóját. Mi 
választhatunk, hogy hallgat juk-e vagy megvetjük-e, 
de tudnunk kell, hogy ugyanakkor Krisztus Urunkat 
hallgattuk avagy vetettük meg. Nem lehet szétválasz
tani Krisztust és az ö helytartóját, ha a természet
fölötti életre gondolunk, hiszen az Egyház földön 
élő, látható fejét a mi láthatatlan Urunk és Királyunk 
vezérli, erősiti. Krisztus Urunk önmagában hordja, 
függetlenül az egész világtól. szqverénilását, örök 
értékét. Ebből részesíti azt, akit O rendelt minden 
népek legfőbb pásztorává. 

Ha a Szent Péter-templomban ujjongunk a mi 
urunknak és atyánknak, a római pápának, azért 
tesszük, mert Krisztus helyét tölti be j a 330 millió 
katolikus azért olyan egységes, nagy, mert a Szent
atyával van közösségben:. Tehát éppen fordítva, mint 
a világ hatalmasainál. Ok a néptől és a népben 
erősek, mi pedig a római püspökben hatalmasok és 
dicsőségesek. Nem volnánk az egyetlen, katolikus, 
isteni Egyház, ha nem épülnénk a sziklára, amelyet 
Isten állított a népek tengerébe. 

Milyen megható, örömre gyujtó gondolat, hogy a 
mai rohanó, zajgó világban, amikor minden szétesik 
és szétiramlik, amikor válságba jutott a rend, élet, 
boldogság, a római bazilikában egy .tiarás főpap 
vonul végig a tömegek közölt, aki az Uristen bizo
nyosságával áll szilárdan, kem~nyen, akihez hozzá
tapad lelkünk és szerelmünk, akiben mi is erősen 
állunk, akivel mint az ő katonái és szolgái az örök 
Királynak, megválthatjuk és megszentelhetjük az 
egész világot! 

Mennyire eltávolodnak Krisztus szándékaitól, akik 
nem a hitnek, hanem a főldne~ szemével nézik a 
pápaság intézményét. Pedig az Ur Jézus akarata sze
rint a katolikus vallásos életnek lényeges vonása a 
Rómával való közösség. Nem elegendö hitvédő vitá
ban, elméleti elgondolásban vallani a pápa főségé
nek tételét, valláso'! szeretetnek, buzgó életnek kell 
I.~nnie a Szentatyához való ragaszkodásnak, amint 
Udvözítőnk is a szeretet aj~ndékát adta, !lmikor 
közénk állított valakit, aki Ot képviseli, az O meg
váltó müvét folytatja a földi zarándokúton, miután 
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Ó elment az Atyához, hogy nekünk hajlékot készit
sen. A Krisztus szent Szive szerint élő hivö vallá.soa 
buzgóságához és lelki életéhez tartozik, hogy benső
ségesen ápolja a Szentatyával való közösséget, hall
gassa tanítását, figyelje irányitását, imádkozzék az ő 
szándékainak megvalósításáért, amelyek a világ 
megszentelésére irányulnak. Sokkal pazarabban virá
goznék a kegyelmi élet, diadalmasabban terjedne az 
Isten országa a földön, krisztusibb volna a népek 
élete, ha nagyobb készséggel oszloznék a föld "ok 
millió katolikusa a Vatikán fehérruhás föpapjának 
evangéliumi gondjaiban, ha eleven hittel látná min
denki, hogy ő 

a jó pásztor, 

aki Krisztustól tan!1lta meg a lelkekről való gondos
kodást. Mikor az Ur Jézus báránykáinak és juhai
nak a legeltetését bizta sz~nt Péter apostolra, 
eszünkbe jut mindaz, amit az Ur Jézus a jó pásztor 
képéröl mondott tanításában. Igy az evangélium 
természetesen egyszerü, bensőséges világába állit otta 
a hivőknek és Krisztus helytartójának kapcsolatát. 
Az evangéliumban pedig minden élet, gyakorlat, 
szeretet és jóság. 

Idegen az evangélium szellemétől a számitó rideg
ség, amely csak azt nézi, hogy mi az a legminimáli
sabb kötelezettség, amelynek teljesítése mellett még 
katolikusnak vallhat ja magát valaki. Ezekben a 
hideg szférákban járnak mindazok, akik hangoztatják, 
hogy ők alávetik magukat a pápai nyilatkozatoknak, 
amelyek "ex cathedra" történnek, de ezenkivül sem
mikép sem ápolják. a pásztorukhoz ragaszkodó 
szeretetet. Mintha az Ur Jézus azt hagyta volna meg 
Péternek, hogy évszázadonként egy-egy dogmatikai 
tételt definiáljon, a hivőknek pedig csak azt, hogy 
kötelesek ezeket elfogadni. Milyen kicsi része a 
Szentatya főpásztori müködésének az "ex cathedra" 
megnyilatkozás I A pásztor állandó gonddal és szere
teltel táplálja, gondozza, ápolja az ö nyáját, bárányai 
pedig mindig körülötte vannak, mindennapi életük 
van letéve az ő kezébe. Nem hiába választotta az 
isteni Mester, akinek a tanitása igazság és élet, a 
pásztorélet mindennapiságából a szavakat, amelyek
kel bensőséges, állandó, kőzvetlen kapcsolatra akarja 
vezetni Helytartóját és hívőit. 

A krisztusi és evangéliumi szellem megfogyatko
zása okozhatta csak, hogy gyakran nagy nehézségek 
árán tudta csak egy-egy pápa a legkatolikusabb 
gondolatokat a hívők körében megvalósítani. Mikor 
XIII. Leó pápa a katolikus gondolatot akarta szent 
Tamás nyomán újraéleszteni, kevesen értették meg 
a nagy és fontos feladatol. X. Pius az isteni Mester 
nagy vágyát: a gyakori eucharisztikus egyesülést 
nehezen tudta megvalósitani. Hasonló nehézségekbe 
ütközik napjainkban a katolikus akció hatalmas 
eszméje, melyet dicsőségesen uralkodó Szentatyánk 
szemefényének mondott. Nagyon sokan vannak, akik 
a maguk kis elgondolásait akarják a katolikus 
akció vezéreszméjének kiadni, a helyett, hogy elmél
kedő bensőséggel hatolnának Krisztus helytartójának 
szándékaiba, hogy az ő evangéliumi, krisztusi elgon
dolásait valósitsák meg. 

Az Úr Jézus tanitása szerint kell megtalálnunk a 
bensőséges kapcsolatot az ő földi helytartójával, 
hogy őszintén, mélységes, isteni értelemben mond
hassuk : ó, boldog Róma és nagy örömmel vallhassuk 
magunkat boldog rómaiaknak I 



június 15. Uluak 

E11entétes emberek. 

Élők és holtak. 

Elérkeztünk a legfontosabb különbséghez, me ly az 
emberek között létezik. Azon beosztáshoz, mely leg
mélyebben szántó elmélkedésünkre érdemes: az 
élők és holtak beosztásához. 

Talán csodálkozást kelt, hogy a holtakat is az 
emberek közé számítom. Egyik-másik tán magyará
zatot is fűz beosztásomhoz, hogy: tényleg, lehet így 
osztályozni az embereket, ha átvitt értelemben 
beszélünk a holtakról. Mint ahogy képletesen eleve
neknek nevezzük az élénk, mozgékony embereket. 
S beszélhetünk holtakról: ha az emberben kialudt 
valami, tehát meghalt. Ha elveszítette hitét, vagy 
sok csalódás és keserűség folytán meghalt benne 
a szeretet és bensejében megdermedt minden s 
temetői csend uralkodik lelkében. 

De nem ezekről, hanem a tényleges halottakról 
akarunk beszélni,akik kint feküsznek a temetőben, és 
az élőkről, akik útban vannak oda. 

Miért is ne beszélnénk a halottakról? Hisz hoz
zánk tartoznak. Igaz ugyan, hogy jelenleg nincsen 
testük, de lelkük emberi lélek és talán emberibb 
és valódibb, mint a mienk. Mindenesetre többet 
tudnak, mint mi, hiszen a föld minden illúziója le
hámlott róluk. Még életünk legnagyobb titkáról : a 
meghalásról is tudomást nyertek. Sokan közülük 
segítségre szorulnak és pedig a legnagyobb fokban, 
ez is annyira emberi. Másrészt ők is készek rajtunk 
segíteni, ez pedig az emberiségnek legfontosabb 
tulajdonsága. Kölcsönös összetartozandóságunk ki
fejezője. Legjobb barátaink ők, kik közelebb állnak 
hozzánk, mint mi élők egymáshoz, mert közelségük 
nem az érzékek és a tér közelsége, hanem a szívek, 
a szeretet és a gondoskodás közelsége. Az érzékek 
közelsége mindíg képzeleten alapszik, nem reális, 
míg a lelkek közelsége mindíg valódi és hatékony. 
Teháta holtak, kik a halál titkos kapuján már át
mentek, valóságban még hozzánk tartoznak. 

Jobban mondva - hisz nem akarunk fennhéjázók 
lenni - mi tartozunk hozzájuk. Valójában ők képe
zik az .. emberiség tőbbségét és pedig döntő több
ségét. Ok a mérvadók. Ha komolyan akarjuk tisz
tázni a kérdést, hogy az emberiség csakugyan 
hirdeti-e Isten magasztosságát, dicsőségére válik-e, 
akkor azokra kell tekintenünk, akik már átmentek. 
Mi még nem jövünk számításba, mert még alakuló
félben vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a földből 
kibukkanó vetés, melyről még nem lehet megállapí-
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tani, hogy érdemes volt-e a vetésre és beváltja-e 
az aratás várakozását. 

A holtak sokkal valóságosabb lények, mint mi. 
Jobban benne vannak a létben és a realitásban. 
Ök már bent vannak, mi még kint. Mi még az 
ajtók előtt állunk, míg ők már bebocsátást nyertek. 
Nem tekintünk-e olykor irígységgel elhunyt barátunk
ra, kit a ravatalon szemlélünk ? Fájdalmas irígység 
érzése tölt el: ő már túlesett rajta, már megérkezett, 
már beérkezett, ő már tudja ... Igaz, hogy más
részt megijedünk, ha valaki áthivatik. Pedig volta
képen azért kellene megijednünk, hogy még mindíg 
nem hivattunk, hogy még nem vagyunk normális 
állapotunk ban. Ha tehát azt mondjuk: élők és hol
tak, a csodálkozás hangsúlya ne a holtakra essék, 
hanem az élőkre. A csodálkozás, szánalom, ijedt
ség, vágyakozás hangsúlya. Ho~y vannak emberek, 
kik még mindíg élnek. Elik ezt a földi, mulandó, 
homályos, titokzatos életet, még nem tudtak végezni. 

Ezért voltaképen csodálatos az, hogy az elhuny
takat nevezzük halottaknak, hisz sokkal intenzívebb, 
erősebb, elveszíthetetlenebb életet élnek, mint mi. 
Mi vagyunk azok, kik még ki vannak zárva az 
élet teljéből, mi vagyunk a "még holtak". 

De ez is elmúlik. Majd mi is hozzátartozunk a 
menethez, a nagy menethez, mely átlépi az élet 
kapuját. Megjön az idő, miko}' mind túl leszünk. 
Akkor majd csendes és hideg lesz a föld, mint egy 
régen elhagyott ház. Már az elhunytak testei sem 
lesznek e földön, mert azok is átvándoroltak, hogy 
részt vegyenek a lelkek sorsában. Majd csak egyes 
karcolásokon, hasadékokon, ásatásokon látszik, hogy 
emberek túrtak a földben, hogy kezükkel, minden 
érzékükkel bele akartak furakodni, hogy csak itt 
maradhassanak. A balgák I Igy kell játékától erő
szakkal elszakítani a gyermeket, hogy evésre, alvás
ra bírjuk, de a gyermek jajveszékelve kapaszkodik, 
karmol bele a kőbe, botba, amit abban a pillanat
ban élete központjává választott. 

Sőt vannak olyanok, kik nemcsak maguk kapasz
kodnak e földi kőrakásba, de másokat se akarnak 
elbocsátani, legkevésbbé szeretteiket, hozzátartozói
kat. Ezeknek nem szabad meghalniok. S ha "el
mennek", vigasztalhatatlanul gyászolják, tán igazi, 
de sokszor képzelt szeretetből. 

Igaz, hogy akik őszintén és igazán szeretik egy
mást, azoknak a látható együttlétüket örökre szét
.szakító halál kimondhatatlan nagy és keserű fáj
dalom. Nem is akarunk pedánsan filozof~.lni a 
haldoklók és hozzátartozók könnyei felett. Ossze-



Utunk 

qasonlíthatnák magukat az anyjáért sírva bánkódó 
Agostonnal és megrázó volna hallani azt a szelíd
ségében oly megható szemrehányást, mellyel Monika 
fia kritikusainak válaszolt: "Ha valaki nem helyesli, 
hogy egy kis órahosszatt siratom anyámat, ki el
tűnt szemeim elől, azt az anyát, ki évek hosszú 
során át sírt, hogy szeme kőnnyeiből új életre keljek, 
ha valaki ezt nem helyesli, az ne nevessen ki engem, 
hanem, ha nagy a szeretete, akkor inkább sírjon 
bűneim felett. II 

A haldokló itt hagyja szerelmének tárgyát ebben 
a sötét völgyben és félti. Ez az, ami még egy 
szentnek is kimondhatatlanul megnehezíti a ki
múlás t : a remegő gond szeretteiért. Még a búcsúzó 
isteni Mesternek is fájt az a tudat, hogy tanítvá
nyait, szeretett barátait kénytelen szorongatások 
közepette hátrahagy ni ebben a világban. 

De volt vigasztalás is ebben a tudatban: "nem 
hagyom árván". De hány ember nélkülözi ezt a 
vigaszt utolsó óráján 7 I 

S akik itt maradnak, azoknak, ha igazán és 
mélyen szerettek, leírhatatlan kín elhagyatottságuk. 
Mert minden valódi szeretet már magában véve is 
természetszerűen nagy szenvedés, folyton vérző seb: 
folyton vérzik saját elégtelensége, tökéletlensége 
folytán, melynek annál inkább ébred tudatára, 
minél magasabbra szárnyal és minél mélyebbre 
hatol. Ez a szenvedés a szeretet elválaszthatatlan 
árnyéka, mely mindíg sötétebb és súlyosabb lesz, 
minél inkább közeledünk a világossághoz. 

Ez a szenvedés csak a látható és érezhető jelen
lét által nyer valamelyes egyesülést. Ebben a jelen
létben szeretetünk erősnek és bátornak érzi magát 
és kezd hinni önmagában. Ha ez a jelenlét meg
szűnik, elfog a honvágy, me ly legbensőbb és leg
nemesebb magvában nem más, mint szeretetünk 
megkijtöttségének és tehetetlenségének fájdalmas 
érzete. Ezért telik el lelkünk bánattal, ha egy sze
retett lény elköltözött s kínosan fölvetődik a kérdés, 
eléggé szerettük-e, eléggé szolgáltunk-e neki 7 S 
forró vágy gyullad ki szívünkben: bárcsak még 
egyszer tünne fel előttünk, hogy szerethessük, hogy 
jóvá tehessük, amivel megbántottuk. 
Gyötrő fájdalmat rejt magában a halál azok szá

mára, kik igazán szeretik egymást. Csak egy fájda
lom még ennél is nagyobb, a kihalt szeretet gyöt
relme. Ha a szívek egymásnak meghalnak, ez a 
második, legiszonyúbb halál. 

Azonban nem mindig valódi a gyász, a sírok 
fölött elsírt könnyeket nem mindíg az igazi szere
tet ontja, gyakran az önzés öltözik az ünnepélyes, 
hivatalos gyász fekete színeibe. Ha ily gyászolókat 
vigasztalni próbálunk, mondván: "Az elhunyt lelke 
elnyerte az örök nyugodalmat, ne iríl!yeljük tőle, 
hogy hazamehetett." Ilyenkor ránk förmed
nek : "De nekem hiányzik! Már nem látom tőbbé, 
nem hallom vigasztaló szavait, nem dolgozik többé 
helyettem, nincs itt, ha reggel fölébredek, ha haza
jövök étkezésre. Hiányzik nekem, miért kellett 
meghalnia 7" 

Félek, hogy ezeknek az őnző embereknek csak-
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ugyan van okuk gyászolni, de azt az okot nem 
ismerik. Félő, hogy épen önzésük gátolja meg 
abban, hogyelérjék azt a lelket, mely őket meg
előzte. Onzésük olyan nagy örvényt támaszt ön
maguk és kedves elhunytjuk között, mely örvény 
végtelenül szélesebb, mint a halál örvénye. Mert 
most kell hogy beszéljünk arról a viszonyról, me ly 
a holtak és élők, valamint az egyes holtak között 
van. Ime: egész beosztásunk főmotfvuma. 

Eleinte nagy, majdnem áthatolhatatlan sötétség 
veszi körül a titkok titkát. Hiszen látszólag telje
sen megszűnt minden viszony élők és holtak között. 
Nem hatol át onnan túlról sem hang, sem jel, sem 
lehelet. Mintha kiáltásaink, imáink, koldulásunk, 
sírás unk végtelen ürbe veszne, feneketlen mély
ségbe. Mintha a halottak csakugyan beleestek volna 
abba a mély sötétségbe, melytől a halottas mise 
offertoriuma félti és melytől imádságunk meg akarja 
menteni: ne cadant in obscuruml Nincs híd, mely 
szavainkat és szeretetünk jeleit átviszi, s még 
csodatevő technikánk sem képes hullámot küldeni 
oda át, vagy onnan túlról egy hullámot főlfogni. 
Senki sem tér vissza, nem érinthet jük kezeiket, 
nem inthetünk tőbbé egymásnal" nincs már halvány 
jele sem a búcsúzásnak, sem a vigasznak, vagy a 
figyelmeztetésnek. Semmi, semmi sem hatol át 
onnan túlról, amit érzékelhetnénk. 

Végre a legtöbb ember, - még azok is, kiket 
sokat emlegettek és akiket mÍ!1denki ismert - fogal
makká válnak, nevük már csak üres szimbólum. 
Ha szó esik Goetheről vagy Napóleonról, ki gon
dol arra a meleg, eleven, sorsdöntő egyéniségre, 
mely e két név alatt rejlik 7 Ezek a nevek már 
csak jelképei azon műveknek vagy politikai ala
kulatoknak. Mily nagy ijesztő távolság, ha vala
kinél nem gondolunk másra, mint műveire, melye
ket az illető maga is folytonos fejlődésében elhagy, 
mellettük elhalad, s melyek már csak olyanok, 
mint az út mentén álló üres szálloda, melyben az 
illető egy éjtszaka megpihent. , 

Ez a növekvő távolság oly emberEk közé is 
tágul, kik e földön legközelebb álltak egymáshoz: 
lakótársak, rokonok, régi jó ismerősök. Mintha 
minden földi, szociális és polgári, sőt egyházi köte
lék a halál órájában oldódnék és a mindíg széle
sebbé váló sír által, mely közéjük és közénk fura
kodik, elsodródnék. 

De van kivétele a halál ezen iszonyú törvényé
nek. Vannak, akiket a halál nem idegenít el egy
mástól, hanem még közelebb hoz egymáshoz. Van
nak, kiket elhuny tuk után jobban megértünk, benső
ségesebben megszeretünk, kiket elfelejthetetlenül 
őrzűnk gondolatainkban, szíveinkben. Ezek azok. 
kikkel lelki közelségben éltünk. 

Legszembeötlőbb ezen mindíg növekedő kapcso
lat, mely a halál örvény ét áthidalja, a szentek iránti 
viszonyunkban, azon szentek iránt, kiket személyes 
tisztelettel veszünk körül, kikhez folyamodunk, 
kiket szeretettel követünk. Ezek a nevek nem vál
nak üres szimbólummá, halvány fogalomrná. Sőt, 
talán ép úgy, vagy még fokozottabban vannak el-
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telve individualitásuktól, mintha nevük hordozói 
még közöttünk élnének. Aki tiszteli kis szent Terézt, 
vagy szent Antalt, vagy Máriát, a mennyország 
úrnőjét és királynőjét, nem érez növekedő eltávo
lodást, mely más halottaknál tapasztalható. A szen
teknél még évszázadok sem jönnek számításba. A 
szentek oly közel állanak hozzánk, mint kortársaink, 
sőt még ennél is inkább. Az idő elveszítette be
folyását, nem választ már el, mintha el volna törölve. 
Reális és állandó csak a benső, szeretetteljes egye
sülés a szentekkel. 

Tehát mégis van egy híd, mely minket elvezet az 
elhunytak országába, és tőlük mihozzánk. Meg
foghatjuk egymás kezét, van közelség, egyesülés. 
Ez az egyetlen híd, melyen az élők és holtak 
találkoznak, az emberek lelki közelsége, egyértel
műsége és összekapcsolódása, azon embereké, kik 
Istenbe vetették horgonyukat: a szenteké és azoké, 
akik velük rokonérzelműek. Hogy volna bárminemű 
egyesülés azok közt, kik nem Istenben élnek, go
nosz emberek között, erre nézve nincs példánk, 
nincs támpontunk. Nem is igen valószínű, mert a 
gonoszoknak már e földön sincs közösségük, egyet
értésük. Gonosz emberek mindíg bizonyos távol
ságban vannak, nincs közelségük senkihez és semmi
hez. Hogyan lehetnének közel azokhoz, kik már 
átmentek? 

Az élők és holtak között fölépített híd által be
pillantást nyerünk még a túlvilág titokzatos orszá
gába is. Hányszor vetődik fel a kérdés képzelő
tehetségünkben, szívünk vágyaiban: Milyen lesz az 
élet ott túl:? Hogyan fogunk ott élni? Miben fog 
állni boldogságunk, vagy gyötrelmünk ? Viszont 
fogjuk-e látni azokat, kiket szerettünk? S ilyen 
kérdésekkelostromoljuk azokat is, kikről magasabb 
tudást tételezünk föl. 

Isten keveset nyilatkoztatott ki azokról a titkok
ról, melyek a halál kapuja mögött el vannak rejtve. 
Az örök boldogságról vagy az örök kárhozatról, 
magán a tényen kívül keveset hallottunk. Ha böl
csek vagyunk, nem is igen iparkodunk önkényesen 
eltávolítani a fátyolt, mely. e titkot borítja, képzelő
tehetségünk ecsetével kiszínezni a boldogok és 
boldogtalanok életét. Mert fantáziánk a tér és idő 
törvényein alapszik, melyek ott már egyáltal~n 
nem, vagy egész másképen érvényesülnek. Es 
mégis az a híd, mely minket átvezet a szentekhez 
és a többi elhunytakhoz, kik Istennel egyesült 
szeretet által közel állanak hozzánk, bepillantást 
nyujt abba a jövöbe, mely egykoron örökkévaló
ságunk lesz: sejthetjük valamiképen, hogy kikkel 
leszünk együtt és hogy miképen fogja ez az együtt
lét boldogságunkat alakítani. 

Ha már itt a földön egymást igazán szerető embe
reknek lelki egyesülése minden síkon át, halálon 
és idön keresztül tart, akkor annál inkább fönn 
fog maradni, s talán még fejlődni is ott túl az 
elhunytak között. Egybeolvadva csak azok az 
emberek lesznek, kik jóságuk, tisztaságuk és 
szeretetük által alkalmasak lesznek erre az egye
sülésre és akik lelkük fölépítésében, szívük 
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konstrukciójában és szellemük bensőségében egy
mással rokonérzelműek és összhangúak. Azok fog
nak egyesülni, kik harmonjzálnak vagy egymáshoz 
hangolták lelkűket, vagy akiket Isten titokzatos 
kiválasztottságban egymáshoz alkalmazott és egy
másba illesztett. 

Lehetséges, hogy olyanok, kiket e földön közös 
vér, közös hajlék, közös fajiság, közös munka, közös 
légkör, vagy közös sors egyesített, ott túl nem 
fognak tudni egymásról. És viszont emberek, kik 
e földön alig ismerték egymást, vagy tengerek és 
századok által voltak egymástól elválasztva, a túl
világon egymásra akadnak, és egymás körül kerin
genek az egész örökkévalóságon át. 

E szerint már ebben az árnyékvilágban kiválaszt
hatjuk és megállapíthatjuk örök jövőnk társait. Sőt 
kell is. Minden lépés, melyet teszünk, nemcsak 
Istenhez hoz közelebb vagy távolabb, hanem a 
lelkekhez is, kikkel majdan megoszt juk az örök 
életet. Minden jó vagy rossz szó, minden tiszta 
vagy aljas gondolat, minden áldozatos vagy önző 
cselekedet, minden bátor vagy gyáva szenvedés, 
minden tündöklöen tiszta vagy szennyes öröm ala
kítja lényünket és megteremti hasonlatosságunkat 
vagy különbségünket a többi lélekhez és Istenhez. 

Voltaképen egész életünkön át nem teszünk mást, 
mint kiszemelni és alakítani ezt a társaságot, me Iy
ben egykoron élni fogunk, a közösséget vagy el
hagyatottságot, melyben majdan lebegni fogunk. Ha 
önmagunkat és embertársainkat alaposan ismernők, 
ha bepillanthatnánk a legmélyebb mélységekbe, 
akkor már most tisztában volnánk azzal, hogy 
velük együtt leszünk-e. A közösséget kerülő, önző, 
aljas természetek az egész örökkévalóságon át el
hagyatottságban, számkivetésben, idegenben fognak 
gyötrődni, ez lesz önmegszállottságuknak túloidala. 
Míg a nagylelkű, szabad és erős szellemek nagy és 
szabad lelkek közösségében lesznek: a jóságosak 
jóságosakkal fognak találkozni, a szeretetteljeseket 
szeretett és szerető emberek fogják körülvenni, a 
hűségesek hűségesekre fognak akadni, a halk és 
csendes lelkek kíméletet lelnek, a vidám és biza
lomteljes pajtások örömteljes viszonyra találnak. 
Az áldozato s lelkek és kik önzetlen szolgálatban 
fölemésztették magukat, az áldozatosak beláthatat
lan seregéhez csatlakoznak, kiknek soraiban ott is 
az a versengés lesz: szolgálni akarok neked, szol
gád akarok lenni! 

A magány nagy szellemei,. kik Isten-kutatások 
hevében mindenbe behatoltak és mindenen átmen
tek, s önmagukat teljesen elhagyták, bámulattal 
fognak csodálkozni, hogy mindenütt és mindenben 
otthonosak, a magasságokban és a távlatokban. 
Isten végtelensége vette föl mag~ba lelküket. 

"Boldogok a holtak, kik az Urban múlnak ki, 
mert cselekedeteik követik őket." (Titk. Jel. 14, 
13.) Ez annyit jelent: a közösség, melyet ők maguk 
teremtettek önmaguknak, elkíséri öket, hozzájuk 
hasonlóknál találnak otthont. Nem lesznek már 
ellentétes emberek, az ellentét csak abból fog 
állani, hogy mondhassák: te és én. 

9 
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Ez a kiáltás vert tajtékot a zsidók 
ajkán a kézmosó Pilátus előtt a nagy
pénteki gyűlölet zajlásában. A felelős
ség-vállalás átka volt ez és Isten igaz
ságos visszatorlásának aljas kihívása. 

A beteljesedésére nem is sokáig 
kellett várakozniok. Isten hamarosan 
ostort suhogtatott feleltük. A praeto
riumban ordítók közül még sokan 
életben voltak, mikor a rómaiak fel
tűzték sasos hadijelüket Jeruzsálem 
romjaira. Az átok alá vont fiak vére 
apáikéval összefolyva patakzott alá a 
templom lépcsőiről s tavakká dagadt 
a város gödreiben. És e nagy pusz
tulás óta haza, király, oltár és pap 
nélkül szétszórva a föld kerekségén 
megvetés tárgyaként hányódik e nép. 
De szörnyű büntetésük ellenére is 
várják, hogy lsten ragyogtatni fogja 
egyszer napját feleltük. Remény
ségük azonban csak akkor fog meg
valósulni, ha az őseik által megát
kozott vér le fog szállani gyermeke
ikre a bocsánat és szabadítás jeiéül. 
Mint ahogy a pogány világra is meg
váltásul hullott. Mert errevaló a ke
resztrefeszítelt Istenfia vére. Világot 
vált, embert ment, lelket szabadit. 

Ez jut eszünkbe Jézus szentséges 
vérének ünnepén. 

Az élet a vérben van. Ezt a gon
dolatot részünkre az öreg biblia őriz
te meg Mózes irásával. (Lev. 17, 11.) 
És ma is valljuk, hogy a legbecsesebb 
nedv: a vér. Mégpedig azért, mert 
hallatlan energia van életet bekap
csoló vagy leállító sejtjeiben. Titkait 
érezzük ereink hálózatában és szembe
találjuk magunkat ősi rejtélyeivel. 

Ezt a nagy kincsét, éleltartó vérét 
tékozló kezekkel szórta az emberiség. 

Gondoljunk csak a háborúra. A 
halál tömeggyilkos aratásaira, melyek
ben a harcok falánk bálványa egy
mással viaskodó emberek és népek 
vérétől pohosodott . . . Gondoljunk 
csak a szórakozásra és élvezetre. 
Ahol a szenvedélyek és vágyak ál
landó lobogásában az ösztönélet zengő 
indulója, alkohollal és vérbajjal légió
kat kerget tüdővészen és genyes se
beken át a halálba . .. Gondoljunk 
csak a tudomány vértanúira. Azokra, 
akik szellemi és testi erejük pattaná
sig feszitésével a kutatás zászlaját 
lobogtat ják s közben maguk pusz
tulásba hullanak ... És gondoljunk 
végül a vallás dolgaira. Kinek a 
szive nem szorul össze, ha olvassa, 

hogy az áldozati késnek éle alalt 
mennyi millió embernek drága vére 
folyt el a bálványok oltárain? Rab
szolgák, ártatlan gyermekek és királyi 
szűzek vére párállott az égre bizony
ságul, hogy az emberiség mindent el
követett, hogy feledtesse Istennel az 
ellene elkövetett bűnöket. 

Az emberiség mindig tudta, hogy 
nemcsak az élet, hanem a bűn is a 
vérben van. Érezte, hogy ebben kava
rog a bujaság örvénye, tombol a szen
vedélyek őrülete és viharzik mindaz, 
amitől kedvét leli abban, hogy tör
vényt ronthat. Mintha a vér végzete
sen lenne a bűnhöz kötve. Ezért gon
dolta aztán, hogy az engesztelődés is 
a vérben teljesül. Amint az Irás is 
mondja: " Vérontás nélkül nincs bocsá
nat." (Zsid. 9, 22.) De kinek a vére 
lesz elég a haragos Ég kibékítésére ? 
Mert kegyetlen vérpazarlásával sem
mit sem javított helyzetén. Végül rá
jött, hogy csak Isten segíthet rajta. 
Ezért hát őt kezdte hívni. És Isten 
eljött. Krisztus személyében. Vérével 
a golgotai kereszten kibékített min
dent égben és a földön. Vérével meg
vásárolta a világot. Evvel fizetett 
éreltünk és helyeItqnk. 

Ezt a végtelen szeretet ormairól 
ömlő isteni vért aztán felfogta az Egy
ház. A kehelyre pedig, melyet a nagy
pénteki véreset óta mindennap szent 
lelkesedéssel tart a kezében, Krisztus 
parancsából rávéste az életmentő fel
hívást: "Igyatok ebből mindnyájan '" 
És az emberiség belekerült e kehely
nek igézetébe. Nemcsak az elsüllyedt 
évszázadok éltek árnyékában, hanem 
mi is köréje gyülekezünk. Mert Krisz
tusnak perdöntő vére nem elfakult 
emlék a multból, hanem ma is eleven 
ereje a lélek életének. Túláradó hevé
ből mindenre jut. S ha keresz/ülve
zetjük magunkon e szentséges vér hul
lámait, érezzük bennünk való mun
káját. És pedig: 

1. Nagy lesz az ember célja. Nem 
elégszik meg az "egyél, igyál, vigan 
lakozzál" elv csömörszerző örömeivel, 
hanem mindezekre azt mondja: Kevés 
vagy nekem' Elszakad eitől a mult
tól s helyette egy mindenekfelett való
nak megismert jövő felé tör, amely
nek egyetlen kérdése: Mikép lehet el
érnem az Is/ent? Erre anagycélú 
éle/szemléletre csak Krisztus vérének 
ereje tudja fellenditeni az embert a 
céltalan élet sikjából. Krisztus mond-
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Irto: Plntér Jó:ser. 

ta: "Aki • •• issza az én véremet. 
örök élete vagyon." Hát ennek az 
örök célnak vágyában könyörgi aztán 
az ember: Uram, csak egy cseppet 
a te véredből! 

2. Jobb lesz az ember szíve. Ele
ven irgalom gyöngyözik belőle. Nem 
nézi irígyen mások örömét. Szomorú
ságot oszlató szeretettel emeli fel az 
élet elesett jeit. Jótettét jó szóval is 
kíséri. Tudja, hogya kultúra legma
gasabb foka: a jóság. Ilyen jóságot 
pedig csak Krisztus vére ad azoknak, 
akik önmegadással szolgálják a vég
telen Szeretet akaratát s akiknek szíve 
megőrzi mindazt a kegyelmet, amit 
vérével reájuk hullatott. 

3. Több lesz az ember boldogsága. 
Ez pedig nagy dolog. Különösen ebben 
a mai világban, ahol az emberiség 
boldogtalanságának nehéz lélekzete 
egész az arcunkig ér. Csak Krisztus 
vére tudja az ember elvadult sorsát 
átemelni a boldogság medrébe. Oda, 
ahol már nincsenek velünk a kétségbe
esések, elvétett multunk terhe, könnyek 
özöne, vigasztalan gyászok és a lélek 
válsága i, - hanem megnyugtat olyan 
boldogság, amelynek mennyországos 
örömét nem lehet titkolni, mikor csen
desre szelídült életével az ember oda
borul Krisztus vérének kelyhe elé. 

Egykor Szent Cyprián valakitől 
ezt kérdezte: 

- Tudod-e, hogy mit ér az ember? 
S mert választ nem kapott, maga 

felelt rá: 
- Annyit ér, amennyit Krisztus 

vére! 
Igaza volt. És ha már maga az 

Isten ilyen nagyra becsülte az embert, 
akkor ebből szorosan következik, hogy 
mi pedig ne devalváljunk. Értékeljük 
végtelenre a Krisztus vérétől súlyos 
és ékes lelkünket. Ennek a drága vér
nek minden cseppjét bocsássuk át 
ereinken, hogy ott mint a szenItélevés 
vérsejt jei felszívódhassanak. Ha így 
együtt lüktet vérünk a Krisztuséval, 
akkor sohasem fog akadozni lelkiéle
tünk vérkeringése. Es ha ennek a szent
vérnek a jegye lesz a homlokunkon, 
akkor bebocsátást fogunk kapni az 
örök boldogság várának kapuján. Még
pedig azért, mert mint istenáldás ra
gyog lelkünkön az, ami a Krisztus
vesztés vádjával terhelt zsidókon isten
csapás lett ebben a kiáltásban: "Az 
ő vére mirajtunk ... '" 
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~elld. szerződés. 

P. Alcaniz, Belgiumban élő száműzött spanyol 
jezsuita, a Jézus Szíve-tisztelet egyik igen áldásos 
gyakorlatát emelte ki a megszokottság, vagy talán 
épp a feledés homályából. Nem közönséges siker
rel! Kis füzete, amelyben a gyakorlatot terjesz
tette, a gyermekek számára szánt feldolgozásban 
három kiadást és 70,000 példányszámot ért el. A 
felnötteknek szánt feldolgozás szintén három ki
adásban, s 50,000 példányban fogyott el. Több 
nyelvre is lefordították. 

De nem is az elért számok ajánlják a Jézus 
Szíve-tiszteletnek ezt a módját. Hanem sok-sok 
lélek lendületesen meginduló, kegyelmekben gaz
dag lelki élete, megszentelődése, az áldások özöne, 
mely az áhítatgyakorlat nyomában fakad. Vala
hogy a szent Szív tiszteletének ezzel a kedves 
gyakorlatával tapasztalja a lélek sajátmagán leg
feltűnőbben az Úr Jézus ígéreteinek megvalósulá
sát. Szinte máról-holnapra. Kézzelfoghatóan. Fő
leg három ígérete domborodik ki legélesebben. A 
lanyha lelkek új életre támadása. A buzgók még 
nagyobb tökéletességre való emelkedése. S a ke
gyelmek, áldások áradása a családokra. 

És valóban. Ennek az áhítatnak nyomán a 
nemes beállítottságú, nagy lendülettel dolgozó, a 
tökéletességre elszántan törekvő lelkeknek új táv
latok nyílnak. Lelki életük új ütemet nyer. Ima
életük megszíneződik. A kegyelem lélekformáló 
hatása hatványozódik. Lelkük kegyelmi érésének 
vonala, amely különben kisebb-nagyobb hajlások
kal kígyózott volna a cél felé, éles rövidítéseket, 
ugrásokat mutat. 

Különös szeretettel hajol az Úr Jézus a ver
gődő lelkek fölé, akik ennek az áhítatformának 
gyakorlására szánják magukat. 

Vergődő lelkek. Sok változata van. Egy közös 
vonás jellemzi őket. A kegyelem állandó nógatása, 
szurkálása, amely nem engedi, hogy lanyhaságba 
merevedjenek, genyedjenek el. De amely akaratuk 
gyávasága, elszánt közreműködés-hiány következ
tében nem elégséges arra, hogy lelkükben meg
induljon az ütemes kibontakozás, az Isten-elgon
dolta kegyelmi életút megfutása. 

Az Úr lelki életre hívta őket. Érzik a kegyelem 
vonzását. Megindulnak. Kegyelmi életük megindu
lása sokszor hosszabb időn át gyönyörű remények
kel biztat. De aztán megakad. Beáll a vergődés. 
A gyáva csüggedés. A bátortalan tapogatódzás. 
A kegyelem egész lelket követelő hívását nem 
merik követni. Gyávaságuk csak azért nem fa
gyasztja el végkép a kegyelem eddigi munkáját, 
mert az Úr Jézus nem engedi. Még ragaszkodik 

Utunk 

eredeti tervéhez. Kiválasztotta őket. Végig akarja 
vezetni azon az életúton, amelyet öröktől fogva 
nekik szánt. Ezért nyugtalanítja kegyelmi be
nyúlásaival. Vágyakat támaszt bennük. Emésztő, 
feszítő, vonzó vágyakat. A szemrehányások, lelki
ismeretfurdalások nyomása nehezedik lelkükre ... 
A léleknek bele kellene vetnie magát a kegyelem 
vonzás ának sodrába. De nem mer . . . És tovább 
vergődik. Vagy talán neki is vág. De visszafordul. 
Megbánja. Terméketlen vergődése folytatódik ... 

A vergődők másik nagy csoportja bünnel 
viaskodik. Bűnben bukdácsolnak. Elesnek. Az Úr 
azonban nem engedi őket végkép elmerülni, el
sodródni. Öket még élesebb lelkiismeretfurdalás
sal veri fel a bűn kábultságából. Tépett, bemocs
kolt szárnyú galambokként veri k magukat föld
höz, sárhoz. És ha egy-egy kábult elernyedés, el
fulladás után újra nekilendülnek, csak vergődésü
ket folytatják. Nem a lelki tisztulást. És nem a 
bűn elleni harcot kezdik el . . . 

Micsoda változást idéz elő ezekben a lelkek
ben az Úr szent Szívének megígért kegyelmi árama, 
ha ezzel az áhítattal bekapcsolják azt lelkükbe. 
Égi fény oszlatja el az eddigi tapogatódzó ho
mályt, sötétséget. Erő váltja fel ingadozó gyáva
ságukat. Az ingadozás biztos lépésekben egyen
súlyozódik ki. A vergődés varázsa meg szűnik. Meg
indul elakadt lelki fej lődésük. Megtermékenyül 
erény- és imaéletük. S ha később homály, zavar 
is köszönt be, ez már nem a régi, terméketlen 
helybentopogás. Ez már a tisztító, nemesítő, gaz
dagító lelki fejlődésből ki nem maradható szen
vedés, próba. A keresztrefeszített üdvözítő üze
nete ... 

Van még egy csoportja a lelkiéletet élőknek, 
akik talán a leginkább rászorulnak a szent Szív
ből kiáradó kegyelem gyógyító, termékenyítő 
hatásaira. S akik ezzel az áhítatgyakorlattal egy
szerre lerázhatják lelkük halálos bénultságát. 
Ezek a lanyhák. A megmerevedett lelkűek. Az 
úton elakadtak. S a lanyhák másik, még szomo
rúbb változata: akik azonfelül még vakok is. Nem 
veszik észre lanyhaság ukat. Belegenyedtek a fáj
dalomnélküli, kényelmes lanyhaságba. Ezért nem 
érzik. Ezért megelégedettek. Azt hiszik: rendben 
van a lelkiéletük;. Pedig terméketlen, száradásnak 
indult fügefák. Fonnyadó szőllővesszők az isteni 
Szőllőtőkén. Csenevész lelkek. Akik örülnek cse
nevész voltuknak. De csak azért, mivel az ön
ismeretben való ijesztő tájékozatlanságuk és pri
mitív aszketikus műveltségük következtében a 
lelki megmerevedés és megbénultság állapotát 
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összetévesztik a kiegyensúlyozottsággal, a lelki 
harmóniával . 

Ezeknek egy erőteljes akarati talpraállásra 
volna szükségük, hogy az egyre gyérebben szivárgó 
kegyelem élővize újult erővel lelkükre áradjon. 
S ez az akarati talpraszökkenés legkönnyebben 
ennek az áhítatgyakorlatnak elkezdésével törté
nik. Ha magukévá tették ezt az áhítato t, lelki éle
tük meg van mentve az Úr Jézus országa számára. 
Betegségükből való végleges kigyógyulásuk az új
ból megindult kegyelmi nedvkeringés következté
ben csak akarati kitartás és idő kérdése. A lany
haság utóhatásainak leküzdése után megkezdődik 
számukra a frissütemü kegyelmi élet. Új, igazi 
élet! 

* 
Magát az áhítatgyakorlatot az Úr Jézus szent 

Szívével való szerződésnek lehet a legtalálóbban 
nevezni. A szerződés egy nagy Jézus Szívének 
való odaszenteléssel, felajánlással jön létre. Két 
részből áll. Egyik az Úr Jézusra vonatkozik. A 
másik a felajánlott lélekre rakja a kötelezettsé
get: az "édes igát", a "könnyű terhet". Az Úr 
magára veszi a lélek minden ügyét, érdekét. Tel
jesen gondoskodik róla s mindarról, ami vele 
összefügg. A lélek feladata az Úr Jézusért, az Ő 
ügyéért: a lelkekért, Krisztus országának terjesz
tésén fáradozni. Fönséges megállapodás ez Isten 
Szíve és a teremtmény gyarló szíve között. 

Ilyen szerződéses felajánlást kötött egyik 
nagyapostolával, Hoyos Bernáttal az Úr, de már 
előbb is Alacoque szent Margittal, midőn felszólí
totta: "Gondoskodjál te az Én dicsőségemről, az 
Én ügyemről, Szívem majd gondoskodni fog te
rólad és minden ügyedről." 

Mély lélektani és kegyelmi hatásokat vált ki 
ez a nagyszerű szerződés. 

Kibontja a lelket kis, szűk érdeklődési köré
ből. S a nélkül, hogy külső életformáján változ
tatna, magát ezt az életformát fölemeli egy maga
sabb életszintre. Maradnak az állapotbeli köteles
ségek, napi teendők. Nem változnak az önmeg
szentelődés, a vallásos élet eszközei, az ima, az 
önmegtagadás, a szentségek vétele sem. Rávezeti 
a lelket, hogy ugyanazzal a szürke napi robottal, 
amelyet eddig egyhangú unalommal pörgetett le, 
egy isteni munkatervnek lehet részese. Nem kell 
semmit sem átépítenie (hacsak nem bűnről, ren
detlen indulatokról van szó!j, csak egy új akarati 
irányt kell adnia teendőihez, állapotbeli köteles
ségeihez: az Úr Jézusért kell csupán végeznie 
azokat, az Úr Jézusnak ajánlania, hogy felhasz
nálja örök isteni terveihez ... 

Igy emelkedik a lélekben egy új érdekszem
pont minden eddigi fölé. Az Isten érdekeinek szem
pontja, amely magába foglalja, megszenteli, fel
magasztosítja majd többi: egyéni, földi és az 
örökkévalóságba á tnyúló, testi és lelki érdek
köreit. Hogy: lassú fejlődés eredményeként el
töltse a lelket ... uralkodó eszméj évé váljék .. 
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s a boldogság eddig nem sejtett, nem tapasztalt 
tudatával teljen el. A rendesen folyó teendőit, 
a nap mindenegyes feladatát, nehézségét, kereszt
jét az Úr Jézus szemével, az Úr érdekeinek szem
szögéből fogja fel. Arról az oldalról, amelyről az 
Úr Jézus is nézi. Élő hittel ... 

Hisz lassan kivilágosodik előtte, hogy minden 
fohász, apró lemondás, amelyet már embertársaira 
való tekintetből is megtenne; de még a családanya 
gondjai, a kenyérkereső édesapa görnyedése, a 
szülők aggódó, emésztő küszködése az élettel az 
életért; a tiszta örömök és nemes szórakozás épp
úgy, mint a bőjt megtartása, a szentmise-hallgatás; 
a mosás, vasalás, házkörüli teendők éppúgy, mint 
az íróasztal melletti görnyedés, a műhelymunka, 
... minden, de minden építőköve lehet egy fön
séges világtervnek, amelyért Isten emberré lett, és 
továbbterjesztője Krisztus országának a lelkekben. 
Ezt tudja, élő hittel hiszi s szent szerződésének 
felemelő öntudatával egész napját, egész életét 
Krisztusnak ajánlja, az Úrnak végzi, hogy minél 
inkább terjedjen az Ő országa, minél több lélek 
térjen meg a bűn útjáról, s meneküljön ki a kár
hozat felé sodró bűnös szokásaiból, s már itt az 
életben megtalálja Jézust, Jézus Szívében a bol
dog földi életet, odaát a boldog örökkévalóságot. 

Micsoda fönséges életszemléletnek lesz ré
szese az a lélek, aki így nézi és éli hétköznapjait! 

Az a tudat, hogy napjai, szürke munkája nem 
suhan el nyomtalanul az idő múlásával, hanem 
az örökkévalóságban, Jézus isteni Szívében hagyja 
kitörölhetetlen bélyegét, és az élő hitnek, a ke
gyelmi életnek ez a meggyőződése boldog fény
nyel, meleggel, életkedvvel, biztonsággal, lendület
tel, kitartással tölti el, duzzaszt ja meg a lélek 
energiáit. 

A legnagyobb biztonságot s erős bizodalmat 
- akármilyen nehézségek, megpróbáltatások, szen
vedések szakadnak is rá - mégis az adja, hogy 
róla, övéiről, lelki fejlődéséről, életéről, evilági, 
anyagi érdekeiről, gyermekeinek evilági és örökké
való jövőjéről, minden kis és nagy ügyéről maga 
az Úr Jézus gondoskodik! Mindez az Ő istenien 
erős, mindenható kezébe van letéve! És minél job
ban törekszik - alig pár pillanatig tartó röpimá
val, vagy az épp most végzendő munkájának fel
ajánlásával, szenvedés, fáradság elviselésével, s 
ha alkalom adódik: a Jézus Szíve-tisztelet terjesz
tésével - az Úr ügyét, érdekeit előbbre vinni, 
annál bőségesebben tapasztalja az édes Jézus 
gondviselését, szerződésük Reá eső részének meg
valósulását. Az édes üdvözítő nem hagyja magát 
felülmúlni. A lélek kegyelmi fejlődését, földi sor
sát az Úr Jézus saját személyes ügyének tekinti, 
mert viszont az üdvözítő isteni terveinek, ügyei
nek szolgálata meg a lélek személyes feladatát 
képezi. 

Szabad, sőt kell, hogy továbbra is tervezzen, 
számítson, küszködjön, fáradjon saját magáért 
is, övéiért is. Az Úr ezzel a szerződéssel nem ölbe
tett kez ű embereket akar nevelni. De gondjait, ter-
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veit, nehézségeit beszélje meg Vel~, tegye az Ö 
szent Szívébe. S miután mindent megtett, amire 
gyarló emberi erői képesek, bízza az eredményt 
az édes Jézusra, szent akaratára. S ha a tervek 
nem valósulnak meg, kérése, - bármennyire is 
halaszthatatlannak látja azt, - nem teljesül, 
akkor se rendüljőn meg bizalma, ne törjön meg 
akarati iránya. Éltesse az az eleven hit: az Úr 
Jézus hüségesen teljesíti a szerződés Reá eső ré
szét, nem engedheti, hogy Szívének szentelt lélek 
kárt szenvedjen. Ö csak javát akarja. Megvan 
annak a célja, amiért Ö megakadályozta a tervet, 
áthúzta a számítást, amiért a szenvedést küldte! 
Ö végtelenül bölcs: előrenéz, s többet lát, az egé
szet látja ... Ö végtelenül jó és végtelenül szeret: 
-csak azért engedi meg a rosszat, hogy még nagyobb 
j ót hozzon ki abból . . . 

Igy magasztosul fel a Jézus Szívének ajánlott 
élet minden egyszerü mozzanata, és építődik be 
Isten világtervébe, az örökkévalóságba ... 

A szerződés gyakorlati kivitele nagyon egy
szerű. Egyik ünnepen, talán éppen Jézus szent 
Szívének ünnepén járuljunk a szentáldozáshoz. 
S amikor Jézusunk szívünkben tartózkodik, végez
zük el a felajánlást. A felajánlás legyen teljes. 
Legyen Jézus Szívés életprogramm. Természetesen 
nincs szó olyan kötelezettségről, amely akár csak 
bocsánatos bűn terhe alatt is nyomná lelki
ismeretünket! 

A tulajdonképeni munka önmagunk meg sz ok
tatásával kezdődik. Hogy a szerződés szelleme, 
Krisztus ügyéért való élet tudata lassan gyökeret 
verjen vennünk. Második természetünkké váljék. 
Olyan nagyszerű vállalkozásról, életprogrammról 
van szó, annyi áldással, kegyelemmel fogunk gaz
dagodni, hogy érdemes ennek az életszemléletnek, 
életiránynak elsajátítására nagyobb türelemmel 
felkészűlni önmagunkkal szemben. Érdemes a ki
tartásért, elszántság ért, a szerződés igazi szelle
mébe, örömeibe való behatolásért sokszor imád
kozni. És az Úr Jézus segítő kegyelme velünk fog 
dolgozni ... 

Okvetlenül meg kell ragadnunk a további esz
közöket is. A naponkénti rövid, pár szavas fel
ajánlást. Reggelenkint a folyton újra kezdő, rugal
mas akarati elszánást: "Ma mindent Éretted aka
rok végezni, Jézus szent Szíve!" Ez a reggeli 
akarati beirányzás, s este az Úr Jézusnak végzett 
munkák lemérése, elbírálása nagyon fontos té
nyező! Ha elhagyom, az egész szép kezdet meg
feneklik. Ha naponta megismétlem, - bármeny
nyire is feledékeny voltam az előbbi napon, -
akkor lassan-lassan egyre jobban gyökeret ver. 

Nagyobb ünnepeken, vagy első péntekeken a 
pár perces önvizsgálat: hogyan valósítottam meg 
eddig a szerződésböl folyó kötelességeimet, to
vábbá a felajánló ima ünnepélyesebb megújítása 
nélkülözhetetlen tényező a Jézus Szívés lelkűlet 
kialakításához. A legméltóságosabb Oltáriszent
ség pár perces látogatása, s ha lehetséges, a lelki
olvasás csak sietteti a lélek átformálódását .. 

UllIIIk 

Egyszerűség kedvéért leközöljük befejezés
képen P. Alcaniz felajánló imáját. 

"Mennyek Királynő Asszonya, drága 10 
Anyám! Én, N. N., jóllehet nyomorúságom és 
gyöngeségem súlya nyom. mindazonáltal szent 
Fiad Szívének kitüntető hívása fölbátorit: teljesen 
Néki akarom magam szentelni. Ismerem méltatlan 
voltomat és állhatatlanságomat. Azért mindent 
édesanyai kezed által akarok felajánlani és oda
áldozni. Bízom szerető gondviselésedben, hogy 
föltételem megvalósításában segítségemre sietsz. 

Jézusom szentséges Szíve, jóságos és szerető 
Királyom! Örömmel, hálás szivvel és akaratom tel
jes elszántságával vállalom ezt a szent szerződést, 
mely szerint Te rólam és enyéimről gondoskodol 
és én Éretted, országod terjedéséért dolgozom. 
Édes üdvözítőm, Te jól tudod, hogya kisebb 
nyereség Neked jut. Azt akarom, hogy ami az 
enyém, az egészen a Tied legyen. Mindenemet sze
rető Szívedbe helyezem. L e l k e m e t, örök üd
vömet, szabadságomat, lelki előhaladásomat, min
den nyomorúságomat és keresztemet. T e s t e -
m e t, életemet, egészségemet és halálomat. A 
kevés jót, amelyet véghezviszek vagy amelyet má
sok életemben vagy halálom után értem felajánla
nak, amennyiben azt föl akarod használni. C s a -
l á d o m a t, vag y o n o m a t, foglalkozásomat, 
minden munkámat, hogy Te, Királyom, rendelkez
zél mindenemmel szent tetszésed szerint. A magam 
részéröl mindent meg akarok tenni, ami rajtam 
áll. És még ha nehezemre is fog esni, meg leszek 
mindazzal elégedve, amit szerető Szíved határozni 
fog, mert tudom, hogy csak a javamat akarod. 

Csak azt az egyet kérem viszonzásul szerető 
Szívedtől, hogy hátralevő életem ne legyen hiába
való. Tenni akarok, sokat akarok dolgozni azért, 
hogy Te jussál a világon, a szívekben uralomra. 
Ezt a szent célt szolgálja imádságom, röpimám, 
egész napom minden 1!0ndja, szava és cselekedete. 
Éretted s a Te ügyedért szívesen elviselek min
den kellemetlenséget, nehézséget, szenvedést, 
amely ma engem ér. Apró önmegtagadásokat is 
fo~ok országod terjedéséért végezni. És amennyire 
tehetem, szent Szívednek tiszteletét is terjeszteni 
fogom. Engedd, hogy mindez a Te uralmad és 
dicsőséged pecsétjét viselje életem utolsó lehel
letéig. És add, hOl!y egy szeretetfohász fogja össze 
és fejezze be buzgó apostolodnak, munkásodnak 
életét. Amen." 

G. L. S. J. 

"Igy szólj magadhoz: Mivel szentt é akarok lenni, 
megvallom ezl a hibát. - Miért tartom vissza e szót? 
- Mert szentté akarok lenni. - Miért nem mente
getem magam? - Mert szentté akarok lenni. -
Miért mosolygok, ha bánt valami? - Mert szentté 
akarok lenni! - "Szentté akarok lenni" - ez legyen 
jelszavad. S miért lennél szentté, ha nem azért, hogy 
egyre jobban tessél nekem." 

(A "KalauzOl-ból: Benigna Dóvémek adotl oktatások.) 
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lsten eDJbere. 

Alig néhány nappal a Szent Szűz lurdesi meg
jelenése előtt, 1858 febr. l-én született a francia
országi Tresguesben Borrelly Adrien, a későbbi 
frigoleti premontrei apát. - Egyszerű, földműves 
szülei a ritka tehetségű gyermeket 1870-ben az 
Avignon és Tarascon között fekvő frigoleti premont
rei apátság kolostori iskolájába adták. - Mikor 
szülei az apátságba vitték, Avignonban igen sok 
katonát látott: akkor kezdődött a német-francia 
háború. - Ez a gyermekkori élmény azután a 
sarkaiba szegődött: egész életén át bőséges része 
volt háborúságban, küzdelemben és hányattatásban. 

Pedig emberi számítás szerint a béke, a zavarta
lan nyugalom és boldogság útjára lépett, mikor a 
frigoleti apátságban, 1893-ban magára öltötte szeIl~ 
Norbert ruháját. - De Isten ítéletei mások. O 
Borrelly lelkét nemes anyagnak találta arra, hogy 
belőle szentet faragj on - a szenvedések éles véső
jével. 

1903-ban érte szerzetes családjával együtt az 
elsö nagy megpróbáltatás. A francia kormány, a 
többi szerzetesrenddel együtt, száműzte a frigoleti 
premontreieket is. Belga rendtestvéreik jóvoltából 
a szűkös és primitív Leffében találtak menedéket. 

A világháború kezdetén, 1914 augusztusában még 
súlyosabb baj szakadt a leffei száműzöttekre. A 
németek megszállták Belgiumot. LeHe is a hadi
zónába került. A németek 674 leffei lakost lőttek 
agyon. Ebböl 140 ember, köztük 3 premontrei 
szerzetes is, az apátság kapuja elött lelte halálát. 
A többi szerzetes - köztük Borrelly prior is -
egyidőre fogságba került, söt Borrelly komoly 
halálveszedelemben is forgott. 

1920-ban a rendtagok bizalma Borrellyt az apáti 
székbe emdte. 

Lelkiségére jellemző, hogyapáttá választása után 
felkérte egy fiatal rendtársát, hogy figyelmeztesse 
hibáira . .. Ne féljen figyelmeztetni, - mondta - az 
én koromban az önszeretet már nem játszik szere
pet." 

Apáttá választása első évében sikerült rendi 
családját visszavezetnie az ősi Frigoletbe. A háború 
alatt az apátság polgári internáltakkal volt tele -
és teljesen kifosztva, elpusztulva várta a visszatérő 
szerzeteseket. A visszatérés örömét erősen tövisezte 
az első évek leírhatatlan nélkülözése. A gond 
keresztje legsúlyosabban az apát vállára nehezedett. 
A szerzet kocsiján maga Borrelly apát járta be a 
vidéket alamizsnát gyüjteni. Evekig az ajándékba 
kapott ruhában és cipőben járt. - Nehéz gondjai 
közt sohasem zúgolódott. Sőt ebben az időben 
mondta rendtársainak: .. Szeretném, ha halálomkor 
szobámban nem lenne más, csak egy szalmazsák, 
egy szék és egy feszület." E kívánsága szinte szó 
szerint teljesedett be. 

Irta: Dr_ Hermann Egyed 0_ Pra em. 

Alig múltak el a visszatérés első nehéz esztendői, 
újabb száműzetés veszedelme fenyegette a frigoleti 
premontreieket. Az apátság birtokbavétel e ugyanis 
csak a hatóság hallgatólagos beleegyezésével tör
tént. 1924-ben egy rosszindulatú prefektus újra ki
űzte a szerzeteseket. Ez a második száműzetés -
a Gondviselés jóvoltából - nem soká tartott. 

1928-ban Borrelly atya lemondott apáti méltósá
gáról ezzel a megokolással: "Mindíg azt tartottam, 
hogy vezetni annyi, mint szolgálni. Azért, amikor 
az ember már nem tud szolgálni, le kell mondania 
a vezetésről is." - Egyre jobban megrokkanó 
testtel is minden prédikációnál ékesebb példájával, 
mint élő regula, tanította rendtársait. - Baloldali 
bénulástól bár vánszorogva, de utolsó pillanatig is 
ott volt velük a kóruson. A szenvedések hősies 
elviselésével is példát adott rendi testvéreinek. 
Egyik szemére megvakult s még a másik szeme is 
veszedelemben forgott. Amikor beteg szemébe 
egyszer orvosságot csepegtettek, így szólt: "Nagyon 
boldog volnék, ha Isten teljesen elvenné látásomat. 
. . . Az ember nagyon boldog lehet, ha egyedüL 
csak lsten fogLaLhatja el!" - 1931 dec. 16-án a 
szentek halálával ment át az örök béke honába. . 

Borrelly atyának egyetlen műve sem jelent meg 
nyomtatásban. Kár, mert életrajzírója szerint írásai
ból világos, tiszta intelligenciája, élénk és fínom 
képzelőtehetsége, szívjósága és csodálatos nyelv
precizitása világlik ki. 

Lelki gyermekeihez írt, nem a nyilvánosságnak 
szánt, de éppen ezért annál közvetlenebb levelei 
fennmaradtak. A lelkiélet bensőséges, rejtett szép
ségeit szerető lelkek épülésére itt közlünk néhá
nyat belőlük: 

A lelkiélet alapelveiről írja: 
"Minden erőnkkel elő kell segítenünk magunkban a 

kegyelem munkáját. Ez a természetfölötti munka fel
tételezi a természet megfékezését, megkiVánja a belső és 
külső csendet, és a visszavonulást önmagunkba." 

nMindenütt és mindenben Istent látni: ez a tökéletes
ség titka. Ne álljunk meg az események és dolgok kül
sejénél, hanem hatoljunk azok mélyéf.e. A veleje é:~ 
lényege pedig mindennek az lsten, az O akarata, az O 
tevékenysége. " 

nLegyetek olyan emberek, akik birtokában vannak ön
maguknak és nem játékszerei idegeiknek. Siessetek, ha 
szükséges, de ne rohanjatok. Igyekezzetek, de ne szalad
jatok. Nem a.,rohanásban található fel az lsten. Enged
jétek, hogy O uralkodjék lelketekben és akkor nem 
zavar benneteket a világ ezer hiábavalósága." 

"Hogy egészségesek vagy betegek vagyunk-e? Ez 
mellékes dolog. A fontos és lényeges az, .. hogy Istent 
dicsőítsük, szeressük és szolgáljuk s hogy O meg legyen 
velünk elégedve." 

nSzentnek lenni egyszerű dolog, csak ezt a nagy gondo
latot kell szerf(ünk előtt tartanunk és e szerint cseleked-
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nünk: Én Isten szolgálatára vagyok teremtve ~s aka
rok is neki szolgálni. K~rjen t6lem, ami csak neki tet
szik, megteszem szeretettel, szeretetből. Azt mondják, 
hogy a tök~/etess~g, a szentség Isten szerete/ében 
gyökerezik. Ez nagyon igazI De hát tulajdonképen mi 
a szeretet? Szeretni annyi: mint Isten szolgálatára adni 
magunkat, abban megmaradni, arra magunkat tökéle
tesen felajánlani ~s feláldozni." 

"Minden .E;rény egybefonódik és kiegészlti egymást. 
Tehát, ha On komolyan igyekszik s nem néz, nem keres 
mást, mint Isten akaratát, akkor az alázatosság, enge
delmesség és szeretet gyakorlása már könnyű és meg
szokott lesz. Az a l~lek, amely teljesen Isten felé 
orientálódott gondolataiban, szavaiban és cselekedetei
ben, nem engedi magát elszórakoztatni és elfoglalni 
semmitdl. Az elfeledkezik önmagáról és a teremtmények
ben is csak azt látja meg, ami dt mind tisztábban Isten
hez vezeti. Nem csodálkozik azon, hogy az emberek el
hanyagolják, megvetik és ellentmondanak. Mindezt jónak 
és hasznosnak látja arra, hogy közelebb jusson a 
tök~letess~ghez. " 

"Az igazi áldozat nem beszél arról a sérelemrdl, amely 
6t az emberek r~széről érte, nem nézi, me ly kéz bán
totta meg, nem tiltakozik az igazságtalan szemrehányá
sok, ócsárlások, csipkeiMések ellen, hanem úgy fogadja 
azokat, mint az Isten Báránya és szelíden, hallgatagon, 
lázongás nélkül áll meg a kés eMtt. Ne ringassa mallát 
il/úziókban: az áldozat élete nem abban áll, hogy az 
oltárra h,elyezi magát, hogy olt békében pihenjen és alud
jék az Ur szemeinek védelme ala It. - NemI Minden 
áldozatnak szenvednie kell, sebeket kell viselnie, el kell 
~gnie és füstt~ kell válnia, mint a tömjénnek a füstöl6 
tüzében." 

Egyik lelki gyermekének írta: 
"Amig nem érti a szent odaadást, addig nem ízleli 

meg a tökéletes békétl Tegye meg tehát ezt az elhatá
rozó lépést, amelynek sikeres bizonyítéka lesz a minden
napi szentáldozás. Ha lelkében árnyék, ingadozás, nyug
talanság van, anrzak az lesz a következménye, hogy a 
lélek napja, az Ur nem tud majd behatolni békét hozó 
sugaraival lelkének minden zugába. Nyissa fel az ajtó
kat, szakltsa le a fátylakat és a kegyelem megvilágitja, 
betölti ~s átalakítja lelkét. Kétségei, aggodalmai el
oszlanak a napvilágon, azaz a mi Urunknak valóságos, 
szem~lyes és állandó jelenléte által a lelkében." 

A szerzetesi (papi) hivatásról így vélekedik egyik 
levelében: 

"A szerzetesi hivatás az Ige megtestesülésének egyik 
fajtája, amelynek épúgy ki kell fej/ődnie, mint Annak 
és egy pártfogásra szoruló gyermek, egy vezetésre, 
irányításra szoruló serdülő gyengeségeiből el kell jutnia 
a krisztusi ~let tökéletességére, várva a tökéletes apos
toli működés órájára." 

Egy karmelita apácának pedig ezt köti a lelkére: 
" Ime, ott van a kikötőben, gyermekem.! Adjon hálát 

és köszönje meg jézus szent Szívének I On boldog I De 
ne feledje el, hogy ez a kikötő, amelybe most érkezeIt, 
csak pihenőhely és hogy újbó! neki kell majd indulnia 
a mély tengernek, hogy az örök kikötő felé haladjon. 
Tegye meg jÓl az el6készületekd az útra, fegyverezze 
fel a hajóját, vellye maga mellé kormányosnak jézust, 
védőcsillagnak Máriát és haladjon így a szent város 
felé. Ne féljen a szeltől és a viharoktól. Lehet, hogy 
pzus néha látszólag aludni fog, de a Szíve őrködni fog. 
Bízzék Benne. Gyakorolja a tevékeny szeretetet szünet 
nélkül, küzdjön a viharok ellen, kerülje a zátonyokat, 
vigyázzon magára ~s emelje fel lelkét mindíg a természet-

Utuak 

fölötti élet magaslatára. Az átkel~s szerencsés lesz és 
el fogja érni a kiköt6t1" 

Ugyancsak egy szerzetesnőnek írta, aki a 
fogadalomtétel utáni napon megbetegedett: 
"K~rem az Urat, viga$ztalja és er6sltse Önt a kereszt 

visel~sében, amelyet mint jó menyasszony megosztott 
Vele, a V6legéf!.nyel. Láthatja nagyon jól, hogya Szive 
közel van ,(JZ Onéhez ~s örülhet a jelenléténe.l!. Mit mást 
mondhat Onnek, mint azt, hogy szereti Ont így, a 
keresztre feszítve, és hogy §oha nem hasonlitoti Hozzá 
jobban, mint most. Az On sebei mintegy pecsét jei az 
Iránta. való szeretetének és mivel (etdMI-talpig szenved, 
mint O, méltó menyasszonya az O szívének." 

Egy másik levelében ugyanennek a betegnek írja: 
"A megpróbáltatás megértette Önne!, hogy egyedül 

Istent kell keresnie és nem az 6 ajándékait. Nem azt 
kell néznünk, hogy keze ajándékokkal van-e tele vagy 
tövisekkel, ho,rzem igenis azt, hogy Szive meg van-e 
e!.égedve az Oné1!,el. Ohl Bárcsak meg" volna elégedve 
Onnel, bárcsak O egyedül uralkodnék On felelt, akaratá
nak romjain, megs.:;entelt természetének omladékai feletti 
Ez minden, amit Onnek akarnia ~s kivánnia kell." 

Egyik pártfogoItja elvesztette a hangját. Tréfásan 
és mégis részvevő szívvel így vigasztalja: 

"Isten adot.! Onnek egy. kis hangot és megengecf:te, 
hogy azzal Ot dicsérje. En hálát gdok ezért Neki On
nel együtt. Ha O megelégelte az On szív~nek a dicsére
tét ~s lelkének az énekét, amely hasonló volt az angyalo
kéhoz, remél~m, nem késlekedik belenyugodni az Isten 
akaratába. On tudja, hogy az emberi zenében a csend 
is, a negyed ~s nyolcad szünetek is szerves részei a 
darabnak és nagyon gyakran közrejátszanak a mestermű 
szépségéhez. Igy van ez az isteni harmóniában is. A 
lényeges dolog az, hogy Isten akarata teljesedjék és 
hogy minden lélek jól betöltse azt a helyet, amelyet az 
6 számára jelöltek ki a basszusban vagy a szopránban, 
a szünet jeinél és a pauzáknál, a pianóknál vagy "a 
forté knál, a cimbalom vagy a hegedű mellett. Az On 
zenei ismeretei meg fogják engedni, hogy megértse a 
hasonlatot és lelkeben méginkább fellángoljon a hit." 

A gyermeki szeretetről írja egyik levelében: 
"Legyen jó édesanyjával szemben mindíg nagy gyer

mek, kicsiny bárány, szelíd galamb. De mindenekelőtt 
engedelmeskedjék neki és lássa az 6 akaratában jézus 
akaratát. Beszélje el neki minden bánatát és örömét és 
tartsa magát ahhoz, amit 6 mond. Ne legyen okosabb 
és ne mondjon ellent, hanem szeresse és engedelmesked
jék neki egész szívvel." 

Fejezzük be szemelvényeinket azokkal a mély 
és vigasztaló szavakkal, amelyeket Borrelly atya 
egy atyját vesztett if júhoz intézett: 

"Halottaink csak lakóhelyet válloztatnak: nem élnek 
többé kör ünkben, nem osztják meg velünk ritka örömein
ket és számtalan szomorúságunkat és fájdalmunkat, de 
belépnek az igazaknak ígért örökkétartó javak örömébe. 
Csak halálakor kezdi meg az ember tI valóban boldog 
életet, Sajnáljuk kedves halaItainkat, az igaz. Eltávoznak 
tőlünk és itt hagynak bennü,!ket a számkivetésben, a 
világ veszedelmei közepette. Ok megérkeztek az Atya 
házába és megosztják Vele az örök boldogságot. Nem 
lennénk· e önz6k, ha sajnálnók ezt az 6 tökéletes boldog
ságukat? Viseljük el erős lélekkel hiányukat. Rövid 
lesz az elválás, este már sokkal közelebb van, mint 
reggel, a találkozás jön és közeledik. Legyünk türel
mesek I Csak a fekete gyászlepel választ el bennünket. 
lmádkozzunk I Az imádság felszáll Istenhez a mennybe, 
oda, ahol kedves halot/aink élnek ... " 
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AZ EGYHÁZATYÁK. TERMÖFÖLDJE. 

1. Alig tudnánk szebb jelzőt alkalmazni Egyházunk
rÓI, mintha azt mondjuk rÓla: Ecclesia Patrum, az 
"atyák" Egyháza. Ez a kifejezés ugyanis nemcsak az 
ősegyház aszketikus avagy misztikus hatá.saira enged 
következtetni, hanem ama mély társadalmi befolyásra 
is, amit nagy lelkek rezgésein keresztül népekre, 
korok ra és azok szellemi avagy lelki áramlataira Egyhá
zunk gyakorolt. Mert az Egyháznak eme jellemei az 
első hat-hét században valósággal keresztény nemzetek
nek váltak szülőanyjává. A pogányságbÓl keresztény
ségre tért népeket ugyanis ők kötötték oda szinte ·el
oldhatatlanul az ÚrtÓl alapított Egyház szekeréhez. 
HajÓsok voltak ezek, akik népek hajÓját kormányozták 
RÓma és az örök révpartok felé. MeghatÓ. hogy már 
az első század végén, a második elején Antiochiai 
Szent Ignác mikép gondol arra az Egyházra, amely 
Antiochia világvárosa és környéke körül elterjedt, ame
lyet ő a "szír egyház" néven jelöl. Szmirnai Szent 
Polikárp úgy jelenik meg RÓmában, mint "az egész 
ázsiai egyháznak feje". Csodatevő Szent Gergely (megh. 
270 körül) megtérítette egész Pontus tartományát, 
Világosító Szent Gergely pedig az örmények apostola, 
amely ország először tette államvallássá a keresztény
séget (305). Sz. Frumentius Ethiópiába vitte be a 
kereszténységet. Szent Irén és Szent Hilár a gall egy
ház nagy megalapozÓi. Római Szent Kelemen a RÓmá
ban tért hÓdított egyház nagy képviselője, míg Szent 
Leó pápa a külső tekintélyben is a legmagasabbra emel
kedett pápaság zászlóhordozója. Szent Efrém belső 
Szíriának a nagy szóvivője stb., stb. Egy-egy ilyen 
atya élete körül ama nemzet népei között valósággal 
legendák fűződtek, amelyek rávilágítottak az általuk 
megtérített keresztények hálás és gyermekded lelkére. 
Gondoljunk Csodatevő Szent Gergely életére, aki még 
a hegyet is elmozdította a legenda szerint helyéről, 
aki oly hittérítést vitt véghez, hogy székvárosában 
halálakor csak hét pogány maradt, pedig odajötlekor 
csak hét keresztény volt benne. 

Ilyen atyja a magyar nemzetnek Szent István, az újabb 
keresztény-katolikus és szociálisan gondolkozó magyar
ságnak Prohászka Ottokár, még előbb Pázmány Péter; 
az angol gondolkodásnak az Egyház felé új útjait fe
dezte fel Newman b/boros, akivel az áttérés i mozga
lom is megindult. India apostola Xavéri Szent Ferenc, 
a mexikói egyház atyái Cuevas jezsuíta szerint ama 
tizenkét ferences, akiket 1523-ban a generális odakül
dött ; Monfecorvinói O. F. M. XI. Pius pápa szerint a 
kínai hittérítők fejedelme volt stb. Az ősatyák szelleme 
korok és századok szerint az Egyházban sohasem szűnt 
meg. 

2. Az Egyház által naggyá nevelt eme szentatyák 
megőrizték az isteni alapítású Egyház lelkiségét és az 
ősi krisztusi szellemet. Általuk gazdálkodott csodálatos 
módon az Egyházzal az isteni Gondviselés, mert ha ők 
nincsenek, akkor az eretnekségek elherdálták volna 
Krisztus varratlan köntösét, széjjeltépték volna annak 
szeplőtelen ruházatát. Innét látjuk azt, hogy amidőn a 
majdnem legrégibb eretnekség, a Krisztus emberi testét 
tagadó dokéták kikezdették az Egyház fölfogását, akkor 

IRTA: TAKÁCS INCE O. F. M. 

megjelenik Antiochiai Szent Ignác, aki leveleiben a leg
határozottabban elítéli azokat, akik tagadják Krisztusnak 
Szűztől valÓ születését. A második században hajlamo
sak voltak a túlzott rigorizmusra a keresztények is, úgy
hogy pl. a második nyilvános bűnbocsánatot sem akar
ták sokan engedélyezni; akkor megírja Hermász az ő 
Pastor-át, amelyben tanítja az Egyházban a kulcsok 
hatalmának gyakorlását a bűnbocsánat által. A legna
gyobb eretnekségek egyike a Krisztus istenségét tagadó 
arianizmus volt; ez ellen olyan emberek léptek föl 
isteni küldetésből, mint Szent Hi/ár, Szent Atanáz és 
a szentek egész sora. Szent Atanáz az igazságért ötször 
volt számüzetésben és volt egy idő, amikor a roppant 
római birodalomban az egész keresztény államhatalom 
összefogott Atanáz összeroppantására. De ez a nagy 
Szent nem tágitott és a végén is túlélte az ariánus 
Constantius és Valens császárokat, valamint a hite
hagyott Juliánt és diadalmasan vonult be töretlen lélek
kel székvárosába, Alexandriába. Jött a Szűzanya isten
anyaságát tagadó nesztorianizmus, amely ellen lsten 
Alexandriai Szent Cirillt támasztotta. 
Ebből a néhány példábÓl is fönségesen domborodik 

ki azonban, hogy az isteni Gondviselés a legnagyobb 
eretnekségek erőszakoskodása idején nem hagyta 
magára az Egyházat, hanem támasztott férfiakat, akik 
fölényes és legyőzhetetlen eréllyel hirdették a krisztusi 
igazságokat. 

Nagy lelki megnyugvás katolikusra nézve, hogy az 
igazság útján áll, mivel a szentatyák szelleme verő
dik ki mindíg a katolikus Egyház közfelfogásából. 
Mondhatjuk azt is, a szentatyák szellemét örökölte 
mindaz a katolikus lélek, aki okosan és bátran szembe
száll a tévelyekkel, téves vakhittel és ráfogásokkal, 
amelyekkel az Egyházat szeretnék vádolni. 

3. A szentatyák a bátorság és lelki erősség meg
testesítő i voltak, akik nem féltek emberi tekintetektől 
és mint hősökre fölfigyelt éppen azért az egész keresz
ténység. Csak egy pár eset. Mikor Constantius arián 
elvaku1tságból kifolyólag megkérdezi Libérius pápát, 
mikép mer egyedül neki ellenállni és a niceai zsinat 
határozatait védeni? Libérius azt feleli: "A hit szava 
mit scm veszít azáltal, hogy egyedül állok." (Babura, 
St. Atanáz élete, 95.) Nagy Szent Vazul a hozzákül
dött császári prefektusnak, Modestusnak, aki az eret
nekségre akarta puhítani, azt felelte: úgylátszik, te még 
nem beszéltél katolikus püspökkel? Szent Jeromos 
kolostorát azért gyujtották fel a pelagián eretnekek 
Betlehem mellett, mivel ott támadta őket a legjobban. 
Aranyszájú Szent János Eutrópiusnak, egy császári 
embernek bátran szemébe mondta az udvar iránti 
hizelgéseit. Szent Ambrus még a katolikus lelkületű 
Nagy Teodóziusz császárt sem engedte székesegyházába, 
míg bünbánatot nem tartott mészárlásáért stb. 

A pápákban ez a lelkület hivataluknál fogva mindíg 
megvolt, a többi nagy sOkaságnál pedig azért található 
meg, mivel az igazság tulajdonsága, hogy nem tud 
bujósdit játszani, hanem egyenes lelkülettel, puritánság
gal áll ki a porond ra, ha a legszentebb meggyőződések
ről van szó. 
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Apostoli fjivatds. 

Ahogy a testben minden tagnak megvan a maga hatá
rozott hivatása, szerepe (I. Kor. 12.), Krisztus Egyházá
ban is mindenkinek teljesítenie kell a maga hivatását. 
De vajjon minden ember nyugodt lehet-e, hogy Krisztus 
"titokzatos testében" azt a helyet foglalja el, melyet lsten 
neki szánt? Gyakran a magunk kénye-kedve szerint 
rendezzük be életünket. Nem beszéljük meg az Istennel. 
Vajjon olyan biztos-e, hogy lsten nem akart belőlünk 
a szó szoros értelmében vett apostolt formálni, oly 
apostolt, akinek a legkiválóbb értelemben vett apostolko
dás a rendeltetése: a papi vagy szerzetesi apostolkodás? 

Hány hivatott nem engedi, hogy lsten "kiválassza" őt. 
Pedig a nagy isteni hívásnak lehelete egy napon elsu
hant mellette. Visszaéltek az isteni hang diszkrét, szinte 
félénk voltával, hogy az isteni Mestert megvárakoztassák, 
sőt, hogy kivonják magukat a hívás alól. Vajjon a papi 
és sJ:erzetesi hivatásra csak azoknak van hivatásuk, 
akik csakugyan "igent" mondtak? 

"Úgy vélem, hogy lsten e/6vigyázatból mintegy lepel
lel födi be és mérsékli a katolikus papság szépségét, 
ragyogását, mert ha az emberek tudnák, megértenék azt, 
hogy mi a papság, akkor túl sokan mennének papoknak." 
(Gratry: Philosophie du Credo.) Amit itt a papságról 
mond, az bizonyos fokban áll a szerzetesi életről is. 

Mindenütt hiányoznak a hivatások. Miért? Tán lsten 
nem hív többé? Korántsem I Sokan vagy egyáltalán nem 
törődnek azzal, hogy meghalliák lsten hívását, vagy nem 
követik a fülükbe csengő hívást. 

Ha valaki vonakodik követni a hívást, mely az evan
géliumi tanácsok életére vagy a papi pályára szólítja, 
akkor ezzel a vonakodásával még nem dönti végveszélybe 
lelke üdvösségét. A hívás, ha mégoly sürgető is, nem 
parancs. "Ha akarsz" - mondja az Üdvözítő. Ez pedig 
nem egyértelmű azzal, hogy "kell". De igaz az, hogya 
világosan megismert hivatás megvetése sok kiváló kegye
lemtől fosztja meg a lelket és olyan környezetbe helyezi, 
amelyért e lélek nincs teremtve. 

A hivatás elutasításának nagy baját nem is az egyén 
veszélyén kell megmérni, mint inkább a közösség kárán, 
melyet ez az egyéni hűtlenség okozott. Te személyesen 
üdvözülsz, s a világban maradsz. De ki üdvözíti mind
azokat, kiket a te kegyelemmel hűséges közreműködésed 
megmentett volna? 

Ki tudná megmondani, hogy hány lélek veszett el, 
vagy nem érte el a szentségnek magasabb fokát, mert 
egy apostollal kevesebb volt a világon. S hány lélek 
üdvözült volna, ha egy apostollal több lett volnal Te 
voltál lsten kiszemelt eszköze. S te kivonod magadat. 
Természetesen, lsten nem jön zavarba. De, ha sokan 
vagytok, egy egész sereg, mely visszakozik, akkor ne 
csodálkozzatok, hogy 1900 év után még ott van a világ, 
ahol van. Ne csodálkozzatok, hogy Jézus Krisztust még 
oly kevéssé ismerik, a Kálváriának vére még oly kevés
nek válik üdvösségére s hogy az igaz Egyház aklában 
még oly kevés a juh. 

Jehova ezt mondta Ezekiel prófétának: " Emberfia, 
örállóul adtalak téged Izrael házának és az én számból 
fogod az igét hallani és hirdesd azt nekik. Ha én mon
dom az istentelennek: Halállal halsz megJ s te nem hirde-
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ted neki és nem szólasz, hogy istentelen útjáról letérjen 
és eljen: az istentelen ugyan meghal az ö gonoszsága
ban, de az ö vérét a te kezedböl fogom követelni. Ha 
pedig te megjelented az istentelennek és nem tér meg 
istensegéböl és istentelensége útjáról, ö gonoszságában 
meghal ugyan, de te megszabad/tottad lelkedet." 

De tán azt mondod: "Testvérem őre vagyok-e?" A 
szó szoros értelmében, az igazságosság követelésénél 
fogva nem! Nem, nem vagy az! A próféta szövege főleg 
azokról áll, kiknek állapotbeli kötelességük a lelkek 
üdvösségével törődni. Nem is beszélünk itt az igazsá
gosság kötelességeiről. 

De lsten felajánlotta neked azt, hogy sokszorosító 
légy s te inkább azt választod, hogy közönséges egység 
légy. Isten gyertyaIéirtóra tesz világosságnak, te ellen
ben véka alá rejtett lámpa akarsz lenni. Isten haranggá 
akar tenni egy torony tetején s te ércdarab akarsz lenni 
a fujtató alján I 

Csak egyetlen egy lelket megmenteni is mily isteni 
feladat! Megér egy életet! S ha elhanyagolja az ember, 
mily fájó mulasztás! És ha még csak egy léleknek okoz
nék kárt azzal, hogyelhanyagolom üdvözítését, akkor 
mégcsak hagyján. De hanyagságom hatással van tíz, 
száz, sőt tán ezer lélekre is! 

Sok ifjú biztat azzal a reménnyel, hogy nekivág ennek 
az isteni magasba·emelkedésnek. Az ember aggódva 
kérdi: "Te vagy az, akit várunk?" De hátha benne is 
csalódunk, hátha ő is megijed a magasba-emelkedés 
nehézségeitől?1 S ez alkalommal is másra kell átvin
nünk reményeinket? 

,.. 

Mikor az isteni Üdvözítő azt kérdezte apostolaitól, 
hogy elegendő bátorságot éreznek-e magukban arra, 
hogya szenvedések kelyhét vele együtt kiigyák, azt 
válaszolták : "Possumus, igen, megtehetjük. " Csakis 
lsten kegyelme adja meg a bátorságot a lelkek üdvét 
szomjúhozóknak, hogy a menedéket nyujtó lövészárok
ból a tűzvonal ba vessék magukat. 

Elindulni! Tudjuk-e, mit jelent az: elinduln"i? Elindulni 
annyi, mint kissé meghalni, kiszakadni annak ölelésé
ből, akit szeretünk, elhagyni a kedves személyeket, 
helyeket. Elhagyni mindent. Elhagyni mindenkorral El
indulni annyi, mint elhagyni a szülői házat, ahol ezer 
kötelékkel köt le minden. Megérezzük·e, hogy ily válás 
mennyi keserűséget foglal magába? Utoljára járni a 
kert ösvényein, ahol kiskorunkban játszadoztunk, mely
nek minden zugát, minden bokrát ismerjükl Az elutazás 
előtt leszakítani egy virágot arról a rózsatőről, melyet 
az áldott édesanyai kéz ápolt, hogy aztán száritva meg. 
őrizzük egy szeretett fénykép mellett I Végigjárni a 
búcsúzás ölelő tekintetével a házat, bezárni kis szobánk 
ajtaját azzal a tudattal, hogy soha többé nem nyitjuk 
ki azt! 

Egy tökéletesebb életre hívott lélek ezeket írja uta
zása előestéjén: "A legcsekélyebb dolog is leköt: szo-
bám, ... szenteltvíztartóm, ... ágyam ra eső napsu-
gár ... asztalomon álló fényképek. . . mindezektől 
nehezemre esik megválni. Pedig meg kell tennem!" 
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René Bazin regényében, az "Elszigetelt"-ben mélyen
járó lélektant találunk a selyemgyári munkáslány ama 
vonásában, mikor legszebb ruháját összehajtogat ja s 
újra kiteregeti, amelyet már egy vasárnap se fog többé 
felvenni. 

Egy szegényeket ápoló nővértől megkérdeztem : "Mit 
vitt magával, mikor elhagyta a szülői házat?" "Egy 
tucat zsebkendőt, hogy kedvemre kisírhassam magamat. ~ 

E szép "emberi" vonásokból azonban senki se követ
keztessen kellő energia hiányára. Avilai szent Teréz, a 
nagy szent Teréz ezeket mondta húsz éves korában 
történt elutazásáról : "Abban a pillanatban, mikor utol
jára léptem át a szülői ház küszöbét, olyan szorongatás 
ragadott meg, hogy még a halál óráján se szenvedhetek 
többet. " 

Az igazi erőslelkűség nem abban áll, hogy az ember 
ne érezze a természetet, hanem abban, hogy megfékezze. 
Ezen alázatos vallomások igazi emberi hangját többre 
becsüljük, mint a merev stoicizmust, mely az emberi 
szív érzelmeiről nem akar tudni. S vajjon az a szeren
csétlen alak, aki egy apácát vagy papot inzultál, sejti-e, 
hogy milyen szeretet kell ahhoz, - szeretet lsten és 
felebarát iránt - hogy az ember elhagyja övéit és a 
tökéletes élet és apostolkodás lemondásaira vállal
kozzék? 

Különben is az "elindulásoknak" szorongatását nem 
lehet csak a válás okozta lelki fájdalmakkal magyarázni. 
Van egy másik, fínomabb árnyalatú, kevésbbé érdes 
szenvedés is. Az az életpálya, mely előtte megnyílik, 
titokba burkolózik. Az ember nagyon jól tudja, hogy 
mi az, amít elhagy. De azt nem fedezi fel egyszerre és 
összes részleteiben, hogy az új élet mit nyujt neki. 
Annyit tud róla, hogy választását észszerűen megokol
hatja vele. De sok ismeretlen előtte s így az embernek 
ez a teljes Istenre hagyatkozása nagy érdemmel jár. 
lsten nem kívánja tőlünk az összes, világosan meglátott 
áldozatok elfogadását. Többre becsüli, ha meghajlunk 
az ismeretlen jövő előtt. Ismernünk kell jóságát, nagy
lelküségét - s hinnünk kell neki. 

Csodálatos ebben az isteni Gondviselés eljárása. Egy
részt nem fokozza le az áldozat súlyát, hogy a lélek
nek lehető legtöbb érdeme legyen, másrészt kíméli az 
emberi gyengeséget, melyet elriasztana a nagyon is 
hosszú időre szóló, környezetéből kiragadott, elszigetelt 
áldozat. 

Mikor lsten meg akar nyerni egy lelket, vonzásában 
csodálatosan és gyengéden alkalmazkodó tud lenni. Ezt 
az isteni hívások "fényes homályának" lehetne nevezni. 

Lássuk az isteni Mestert, amint maga köré gyüjti az 
apostolokat. Akár a tenger partján jár, ahol halászok 
tisztogat ják hálóikat, akár a vámhivatal mellett halad 
el, hol Máté szedi az adót, minden alkalommal ugyan
azt a formát használja: "jöjj, kövess engeml" (Máté 4, 
18-20). Menni? De hová? Téged követni! De minek? 
Krisztus csak annyit mond: "Jöjj, kövess engem!" De 
hova akarsz elvezetni, Uram? "jöjj, kövess engem l" 
Semmiféle magyarázat. A jövőnek semmiféle fellebben
tése. Szóval van itt nagyon világos dolog: a hívás. S 
van homály is: a hívás hordereje. 

lsten eljárása máskor is ilyen. Ábrahámot egy hang 
hívja a l]1agasból: "Hagyd el atyádat, családodat, atyád 
házát." Es hová menjen? "Arra a földre, melyet muta
tok neked." lsten fenntartja magának, hogy fokozatosan 
adja majd meg a szükséges világosságot a kezdet fel
csillanó fényéhez. 

józsefn~k, az ácsnak ezt mondja: "Kelj fel, fuss Egyip
tomba!" Es meddig maradjak ott? "Amíg csak nem 
szólok neked." A kellő időben majd megmondom. EI 
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kell indulni, ez egészen világos és biztos. De hogy 
meddig tart az út, s az idegenben tartózkodás, arról 
semmit se nyilatkoztat ki. 

Korunkhoz közelebb áll jeanne d'Arc. "Menj, lsten 
leánya, menj!" De mit kell majd tennem? A leány nem 
tudja a részleteket. Tudja, hogy mennie kell, hogy fel 
kell keresnie a trónörököst. Ami azon túl van, az éjtszaka, 
sötétség a lelkében. Tourdiest, Reimst, Compiegnet, 
Rouent egy árva szóval sem emlitik a "hangok". 

S még közelebb álJ hozzánk saját személyünk. Vala
hányszor lsten emelkedésre hív, mindannyiszor világo
san érezzük magunkban, hogy hív. De leggyakrabban 
nem tudjuk azt, hogy milyen magaslatra akar felvezetni. 
Folytatólagos hűségeinktől függnek a világosságnak 
fokozatos utánpótlásai is. 

Tennyson angol költő beszéli el, hogy még mielőtt 
olvasni tudott volna, sokat járt-kelt a tengerparton s 
hallgatta a nagy tenger felől jövő morajlást. "Egy han
got hallok, mely a szélben beszél." S egész életében 
különös élvezetet talált e két szóban: "Ott messze, ott 
messze!" 

Minden hivatás így kezdődik. Egy hang, mely a szél
ben beszél - s melyet az ember hallani vél. Egy hang, 
mely hív s a szivben honvágyat ébreszt ismeretlen föld 
után. S bizonyos élvezetet kelt oly szavakQan, amilye
nek a költöé: "Ott messze, ott messze l" Es noha ez 
az ismeretlen föld kezdetben a messzeségben vész el, 
mégis abban semmi kétség, hogy mindent el kell hagyni, 
hogy az emper odajusson. A hívások igen világosak: 
"Kelj fel, menj ki, jöjj!" Elfordulhat a lélek egy-egy 
pillanatra, de e kis parancsszavak emlékeztetik felada
tára. Az ember még nem tudja, hová kell mennie, de 
azt már tökéletesen tudja, hogy mennie kell. 

A "levegőváltozásnak" ez a szüksége korántsem ered 
az élet blazírt csömörétől. A kolostor, mint a csalódott 
szívek menedékhelye már .csak a lélektant nem ismere') 
regényíróknak s felületes színműíróknak szolgál anya
guI. A valóságban kevés várja meg, hogy az életben 
csalódjék, hogy aztán papi pályára vagy a zárdába 
menjen. A legtöbbje, mielőtt élvezte volna a világot, 
mosolyogva megveti ezt az életet - mert termész~tük
nél fogva, ösztönszerűen a legjobbra áhítoznak. Erzik, 
hogy "ad majora", nagyobbra szüleitek. 

Azokról, akik érelt korban lépnek papi pályára vagy 
szerzetbe, azt mondják: "Nagyon is jól tudják, mi az 
élet." Akik pedig egész fiatalon ~indulnak" el, azokról 
így vélekednek: "Nem ismerik még az életet." - Hát 
ha nem ismerik a világot, de ismerik az Istent. S ez 
elég. S ha nem is tudják, mi az élet, de tudják, hogy 
a Szeretet keresztre feszíttette magát. S miért tudjanak 
mást? A kereszten ugyan nem vesznek észre minden 
csomót. Isten ezt megengedi, mert kíméli az emberi 
gyarlóságot. Még a legbátrabbak előtt sem fed fel min
dent. Szent Péternek ís csak homályos szavakban nyilat
koztatja kí, hogy mit rejteget számára a jövő. "Ahová 
én megyek, te most neJTI jöhetsz utánam, de majd 
követni fogsz később." Es mikor behatóbban beszél is 
arról, nem lebbenti fel a titok fátyolát: "Majd ha meg
öregszel, kiterjeszted kezeidet és más övez fel téged és 
oda visz, hová te nem akarod." Ennél többet nem mond. 

lsten megengedi, hogy az ember félig meglássa a 
szenvedést. "Meg tudjátok inni a poharat, melyet én 
iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztség
gel, mellyel én megkeresztelkedem?" Ez elegendő arra, 
hogy az ember levert legyen, hogy távoznia kell. De 
lsten megengedi azt is, hogy Kriszt,us alakja ragyogó 
fényben jelenik meg a keresztfán. Es akkor nyomban 
örömöt okoz az, hogy menni kell. 
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AZ IDEGESEK LEHANGOLTSÁGA. 

Úgy is írhatnók e címet, hogy: a lehangoltak 
idegessége. A lehangoltságnak és idegességnek 
kapcsolata ugyanis kétféle lehet. A megpróbáltatá
sok, csapások, balsikerek egymásutánja, esetleg 
egyetlen nagyobb csapás, mint pl. haláleset, vagyon
vesztés stb. megrázó hatással van az idegrendszerre, 
és maradandó zavarokat okoz benne. Ebben az 
esetben.a sujtottság ténye eredményezte az ideges
séget. Amde gyakori az az eset is, amikor ilyen 
balsiker nem fordul elő az illetőnek élelében, hanem 
idegrendszerének kifáradtsága, ziláltsága kedvet
lenséghez, sőt e kedvetlenség nagy fohhoz, a két
ségbeesésig fokozódható lehangoltsághoz vezet. 

Akármelyik eset fordul elő, e két tény: ideges
ség és lehangoltság együtt van jelen a lelkibeteg
ben. Az már egészen mindegy, hogy melyik az 
oka és következménye a másiknak. 

Az ilyen ideges, különleges lelki képet mutat. 
Leggyakoribb jelensége, hogy elhanyagolja foglal
kozását, elnagyol ja a munkáját; Néha egyáltalán nem 
is fog hozzá. Ha hivatalnok, beteget jelent s feléje 
se néz hivatásának. Otthon ül, maga elé mered, 
a díván on hempereg és nem foglalkozik semmi
vel. Az ilyen kereskedő, vagy iparos ímmel-ámmal 
űzi mesterségét, elbámul a levegőbe és munka
teljesítménye negyede sincs a rendesnek. A tanuló, 
vagy szellemi munkás órákat ül könyve előtt, 
oldalakat olvas át, de csak gépiesen végzi ezt, bár 
egyetlen ép mondatot sem fogott fel abból, amit 
olvasott. A családanya elhanyagolja a háztartását, 
a takarítás elmarad, vagy csak ép felületesen tesz
vesz valamit, ruhajavítás szóba se jön, külsejét el
hanyagolja. 

Az ilyen ideges lehangolt kötelességvégzése és 
munkateljesítménye elhanyagolása mellett fekete 
színben látja a világot. Nem érdeldi semmi, úgy 
gondolja, hogy minden hiábavaló. Mindenkiben 
részvétlen szívet vél és barátot senkiben sem akar 
látni. Mindenki ö ellene van, még a nap is akkor 
süt, amikor neki nem kellemes a meleg és a szellő 
is rosszkor suhan el melleUe. 

Az ideges lehangolt ugyanilyen sötét színekkel 
festi át és ezek al~pján értékeli a vallást és annak 
tevékenységeit is. Orömöt és feloldást nem talál 
bennük, nem is '(rágyódik hát utánuk. Sőt csak 
kínokat hozó knak minősíti őket. 

Nem szabad azonban ezeket az ideges lehangolta
kat összetévesztenünk a melankólikus betegekkel. 
Azokkal, akiknél már az őrültség fokát éri el a 
lelki depresszió. Ez egészen más és úgy aránylik 
a kettő egymáshoz, mint pl. a kis gyomorrontás 
okozta fejfájás és az agy tífusz rettenetes kínja. 

IRTA: DR. SZEGEDI GYÖRGY. 

Ki segíthet a lehangoltakon ? 

Az idegesek lehangolt s ág án -igaz, hogy maguk a 
szenvedők is segíthetnek. Hiszen a sötétben botor
káló, remegő eltévedeU maga is meg tudja lelni 
talán a kiútat, ha ismeri a helyzetet, tap.ogatódzik 
és érzékei nyomán kormányozza lépteit. Amde sok
szorosan könnyebben kikerül a sötétségből, ha 
valaki más nyujtja a kezét utána, vagy lámpával 
világít feléje. 

Igy van ez az ideges lehangoltságnál is. Vala
hogyan nagy nehezen ki tudnak vergődni kelle.met
len helyzetükből ők a maguk erejéből is. Amde 
sokszorosan könnyebb, ha más segíti ki őket. A kato
likus vallású életben könnyű ilyen vezetőt találni. 
Erre szolgál minden gyóntatószék és ezt a munkát 
végzi akármelyik tapasztaltabb lelkivezető. 

Az alábbiakban a vezető számára adunk néhány 
vázlatos útbaigazítást. De maga a beteg is megérti 
őket és sajátmagára alkalmazhatja. 

Ha a kelés feUakad. 

A testi életben a gen yes kelés t felfakaszt ani 
szokták. Ilyenkor az összegyülekezett kártékony 
anyag kiürül, a seb kitisztul, a láz megszűnik és a 
beteg meggyógyul. 

A gyógyuló sebet azonban csak kellö okadatolás
sal bontja fel, tárja fel a sebész. Szükség nélkül 
nem nyúl hozzá és nem piszkálja. 

A testi élet e szempontjait az ideges lehangoltak ra 
is alkalmazhatjuk. Vannak esetek, amikor valami 
nagy csapás, anyagi nehézségek, családi bajok stb. 
okozzák az idegességet és vele együtt a lehangolt
ságot. Olyanok az ilyen esetek, mint agenyes 
kelevények. Az ilyeneknél hagyni kell, hogy hadd 
gyűljön össze a keserűség és hadd törjön fel a 
szomorúság és tisztuljon ki egy panaszkodásban, 
esetleg szentgyónásban. Ha az ilyen ideges, lehan
golt alaposan kipanaszkodja magát, széltében
hosszában feltárja azt az eseményt, amelyik idegeit 
megrendítette, hagyni kell. Különösen hagyni kell 
akkor, ha annak kapcsán jól kisírja magát. Az 
ilyen esetekben már megkezdődött a javulás, sőt a 
gyqgyulás. 

Amde ha egyszer megtörtént ez a lelki explozió, 
figyelmeztetnünk kell az idegest, hogy többé ne 
térjen vissza bajára. Felejtse el. 

Új gondolatkört! 

A második, a lelki kipakolás után leghatékonyabb 
orvosszer az ideges lehangoltság számára: az új 
gondolatkör sarjasztása. 

19 



UtaD 

Bajuknak vagy valami régi baj, vagy a túlfeszí
tett munka, stb. folytán lerongyolódott idegrendszer 
az oka. A régi lelkiállapotban uralkodnak a régi 
képzeteik, amelyek összefüggésben állnak szomorú
ságukkal. Ha új képzeteket, új gondolatokat tudunk 
sarjasztani a betegnek a lelkében, akkor ezek már 
ujságuknál fogva is dominálókká válnak és lefog
lalják gondolatvilágát. Igy aztán a szomorúság, a 
lehangoltság nem tud az előtérbe lépni. Lemarad, 
háttérben marad és lassan elfelejtődik. 

Ennek az új gondolatkör-sarjasztásnak igen sok 
módja és alkalma van a betegnek körülményei,' 
képességei és nem utoljára anyagi eszközei szerint. 

A legegyszerübb és legkönnyebb módja ennek az 
orvoslásnak, ha a beteg eltávozik régi környezeté
ből és új környezetbe kerul. Legalább is egyidőre. 
Ez áll be, ha üdülni megy valahova. Ha utazni megy. 
A változás új irányba tereli a lehangolt betegnek 
egész gondolatvilágát és sem ideje, sem energiája 
nem marad a régi szomorú, lehangoló gondolatok 
feltámasztására. 

Arra azonban kevés betegnek van pénze, ideje 
és lehetősége, hogy utazzék, üdülésre, fürdőhelyre, 
röviden más környezetbe költözzék. Az ilyenre 
képtelen betegnél ott helyszínen kell valami erősebb 
változást hozni létre életmódjukban. Néhány új 
tárgya szobában, ha több szoba van, a szobák 
rendeltetésének felcserélése, mind ilyen változást 
jelent és új gondolatkört sarjaszt ki a lelkéből. 

Még ennél is jobb, ha néhány új ismerőst szer
zünk a lelkileg deprimált ideges számára. Az ilyen 
ismeretszerzésnél azonban nagyon vigyáznunk kell I 
Ha az új ismerős maga is feketénlátó, bizony több 
bajt okoz, mintha elmaradt volna. Az új ismerős 
inkább optimista, könnyed, vígkedélyü, beszédes 
legyen. ~ 

Valamennyinél többet ér azonban, ha az ilyen 
lehangolt betegben egy-egy új foglalkozásnak, vagy 
szórakozásnak kedvét kelt jük fel. Természetesen 
jól meg kell gondolni, hogy mi legyen az. Elfoglalt, 
vagy amúgy is a testi munkától fárasztott egyént 
nem buzdíthatunk a természet szeretetére, turista
ságra. Akinek nincs zenei érzéke, vagy nincs nyelv
érzéke, nem besz~lhetjük reá a muzsikára, vagy 
anyelvtanulásra. Amde okos körültekintéssel majd
nem mindenki számára találhatunk egy és más 
mellékfoglalkozást, ami felkelti érdeklődését, leköti 
gondolatvilágát és örömmel tölti el bensejét. Ilyen 
lehet pl. az egyesületi életbe való bevezetés, főkép 
ha valami szerepet vívunk ki számára és ezzel még 
jobban elfoglaljuk és az egyesülethez kötjük az 
illetőnek ambícióját. 

A munka élvezete. 

Előbb épp arról szólottunk, hogy az ideges, le
hangolt betegnek érdeklődését valami új munka
körrel kell fellángoltatni. Ugyanezt akarjuk elérni 
azzal is, ha a megszokott munkáját kedveltet jük 
meg. 

Ennek a leghatékonyabb módja, ha munkájá
nak eredményét, elért sikerét öntudatába emeljük. 
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Ennek további előidézője, ha a sikert valami külső 
alakban is kiforszírozzuk, ha észrevétet jük az embe
rekkel a munka érdemét és megdicsértetjük. A lehan
golt munkás szeme felcsillan és a siker az öröm 
láncával kovácsolja oda lelkét a munkához. Egy 
kis kiforszírozott kitüntetés az ilyen egyén számára 
száz orvosságnál is többet ér. 

Derűt és örömet l 
Az idegesen lehangolt ember lelki benseje olyan, 

mint a lakás, amelynek redőnyeit lebocsátották. 
Bent homályos, derengő a világosság. Az árnyak 
megnő nek a sötétben, a színek nem élénkek és az 
egész szobának hangulata nyomott. Ha aztán ilyen
kor felhúzzák a redőnyt, kinyit ják az ablakot és 
kívülről besüt a napsugár, betódul a meleg, be
csattog a madárdal és beszivárog a virágillat, -
milyen mássá válik azonnal a szobának hangulata? I 
Ilyenféle az idegesen lehangolt embernek benseje 
is. Ha feltárják és kívülről derüt, világosságot, 
azaz szabatosan megmondva: örömet visznek be, 
eloszlik a lehangoltság szürkesége. 

Ezt a derűt a vallásos eszméken keresztül vihet
jük be az ilyen szorongó lélekbe. 

Elsösorban nagyfokú Istenre hagyatkozást kelt
sünk benne. Legyen tudatában annak, hogy gyer
mek, az Isten gyermeke és az Isten az ő Atyja. 
Mint a jó gyermek, hagyatkozzék Atyjának akara
tára. Sajátítsa el annak a középkori koldusnak 
felfogását, aki azt mondotta, hogy neki soha sin
csen panasza, mert minden úgy történik, ahogy ő 
akarja; ő pedig mindent úgy akar, ahogy az Isten 
akarja. Az események iránti ilyen szent közömbös
ség már félgyógyulás. 

A lelki derűnek második nagy vallásos létre
hozója: az Isten jóságában és irgalmában való okos 
bizakodás. Tagadhatatlan, hogy az Isten bíránk 
lesz valamikor, de az is tagadhatatlan, hogy ö 
Üdvözítőnk és kegyes Atyánk akar lenni. Hiszen 
ö maga mondotta, hogy nem akarja a bünös halá
lát, hanem azt, hogy meglérjen és éljen. Ne kép
zelje el a beteg az Istent úgy, mint aki a menny
országból csak azt nézi, hogy ki tesz rosszat és 
aztán lesujthassa haragja villámával. Ellenkezőleg, 
az Isten - a bűnöst is látja, de - elsösorban 
azt nézi, hogy ki tesz valami jót, hogy megjutalmaz
hassa. 

V égül pedig derüt hoz a lélekbe magának a 
szenvedésnek helyes felfogása is. Annak tudata, 
hogy az "Istent szerető lelkeknek minden javukra 
fordul", nagy igazság. Igy lehet a bajból és szenve
désből is érdemet és az érdem útján örömet vará
zsolni. Ne higgye senki, hogy az önmagukat sanyar
gató szentek ép a szomorúságért, a sötétségért és 
magáért a kínért keresték a szenvedést. A mártí
rok szemében nem a fájdalom könnye csillogott, 
hanem az örömé, hogy érdemeseknek találtattak 
Krisztusért szenvedni. A verőfényes, igazi krisztusi 
aszkézisnek ez a felfogása, mint legvégső eszköz, 
át tudja alakítani boldogsággá az idegesen lehangolt
nak szenvedését még akkor is, ha egyéb eszköz
zel nem tudná megváltoztatni azt. 
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KIRÁLYI PAPSÁG. 
Az első keresztény századok legendás korszakához 

hasonló a napjainkban lejátszódó mexikói vallásüldözés. Az 
uralomra jutott szabadkőműves és vörös hatalom szinte 
hihetetlen kegyetlenséggel irtja Krisztus vallását és egymás
után dobja az áldozati oltárra Krisztus hitvallóit és apostolait. 

A mexikói hitvallók és vértanú k seregéből legendás 
fénnyel emelkedik ki P. Pro Mihály jézustársasági atya 
alakja, akit közvetlen felszentelése után küldtek rendi elöl
járói Mexikóba, hogya főváros szorongatott, üldözött 
katolikusainak támasza legyen. Hősies bátorsággal működött 
ott, mint Krisztus lánglelkű apostola s a végén, mint a 
"királyi papság" hőse bemutatta a szeretet oltárán leg
nagyobb áldozatát: életét adta híveiért. Nemcsak a mexikóiak, 
hanem a világ katolikusainak körében is a vértanú szentek
nek járó tisztelet veszi körül emlékét s a számtalan és 
bámulatos imameghallgatások hatására boldoggáavatásának 
ügyét máris folyamatba vették. 

Életrajzát, vértanúságának történetét számos nyelven 
kiadták. Magyar nyelven egy kisebb, képekkel illusztrált 
életrajza még 1929-ben megjelent a Kordánál, míg most egy 
sokkal bővebb, nagyobb életrajzát jelentette meg a Manréza 
magyar fordításban: "Tűzvonalban" címmel. Eredeti írója 
P. Dragon S. J., aki P. Pro boldoggáavatási ügyének 
referense. Az alábbi részletek e könyvből valók: 

P. Pro életének jellemvonása a lelkek iránti nagy 
szeretete. "Hogy sok jót tehessünk értük. - írja - szenvedé
lyesen kell s:eretnünk őket." Apostoli lelküle t ét visszatük
rözi egy újmisés barátjához intézett levele: 

Kedves Testvérem, ahelyett, hogy 
ezt az írást lefirkálom, szívesebben el
beszélgetnék önnel. úgy bizalmasan. 
Akkor elmondhatnám, mennyire meg
örültem annak, hogy hamarosan az Úr 
oltárához léphet. Különben nem igen 
szoktam komolyan beszélni, de ma 
szívem egész egyszerűségével szeretnék 
szólni önhöz. Jómagam az előző évben 
nyertem el azt a kegyelmet, hogy az 
oltárhoz járulhattam. Az öröm, amit itt 
találunk, semmiben sem közös a világ 
örömével. Valami magasabb, lelkibb öröm 
ez: az isteni kegyelem ajándéka. 

De most aztán önnek is egyszer 
s mindenkorra Ie kell vetnie a régi 
Benjamint. Még ha nem is akarná, ala
pos átalakulást fog tapasztalni. A szen
telés napjától kűlönösképen öné les7 a 
Szentlélek és megemészt majd mindent, 
ami még emberi abban a s,,~gény hús
ból-vérből való szívben. Onmaga is 
csodálkozni fog az átalakulás láttára. 
Nemcsak nagy vonalakban válik érez
hetővé ez az átalakulás, hanem a hét
köznapok legkisebb részleteire is ki
terjeszkedik. 

P. Pro oolförnek öltöZTe larl Úgy akaro~-e még ma is, mint 
Jelklayakorlalo\. régen akartam? Ugy gondolkozom, úgy 
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Levelet kaptunk: 

úgy tudtam eddig, hogy búcsúkat csak 
akkor nyerhet az ember, ha lelke a kegyelem 
állapotában van. Most azt olvastam egy lelki 
könyvben, hogyabúcsúima előtt, ha az em
ber bűnben van, bánatot indítson. U gyan
azon könyvben arról is szó volt, hogya meg
holtak számára a bűnös ember is nyerhet 
búcsúkat. 

Hogy áll hát ez a kérdés? Ezen ellentmondó 
vélemények után nem látom tisztán. 

Válaszunk: 

1. Vitán fölül álló dolog, hogy élö ember, 
a maga számára csakis akkor nyerhet búcsút, 
ha lelke a kegyelem állapotában van. 

Ennek oka egészen világos. A búcsú hatása: 
az ideiglenes büntetés elengedése. Olyan, 
mint amikor valakinek elengedik a börtönt 
és kieresztik. Ahhoz azonban, hogya börtön
böl kiereszthessék, szükséges, hog-r éljen. 
Aki nem él, hanem halott, azt nem lehet 
szabadon bocsátani. Ámde a halálos bünben 
lévö ember nemhogy halálra van ítélve, ha
nem egyenesen halott. Az ilyen nem él a 
természetfölötti világban, tehát ott nem is 
lehet vele kegyet gyakorolni. 

Egészen biztos tehát, hogy olyan ember, 
aki nincs a kegyelem állapotában, a saját 
maga számára nem nyerhet búcsút. 

2. Egyes búcsúengedélyek szövegében azt 
olvashatjuk, hogy aki meg akarja azt a bú
csút nyerni, .. legalább bánatos szívvel" ezt 
és ezt imádkozza. 

Ezek a szavak épp arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy e búcsúkat csakis a kegyelem 
állapotában nyerhetjük el. Ámde a kegyelem 
állapotába úgy juthat közönségesen a bünös, 
ha meggyónik; vagy ha tökéletes bánatot 
indít. Erre az utóbbira akar figyelmeztetni a 
búcsúengedély idézett része. Azt akarja em
lékezetbe idézni, hogyabúcsúima előtt töké
letes bánatot indítson az ájtatoskodó. 

Ne feledjük el azonban, hogya tökéletes 
bánatban bennfoglaltatik a gyónás elvégzésé
nek akarata is! 

3. Ami pedig a holtak számára megnye
rendö búcsúk ügyét illeti, a hittudósok két
féle véleményen vannak; az Egyház pedig e 
pontban nem döntötte el vitájukat. 

A hittudósok egyik - éspedig tekintélyes 
része - azt vitatja, hogy bár élö ember a 
saját maga számára csak akkor nyerhet 
búcsút, ha a kegyelem állapotában van, de 
a megholtak számára akkor is, ha bünös. 

Ennek a véleménynek érvelése így szól: a 
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döntök, úgy ítélek-e, !pint 
eddigi életemben? Ugyanaz 
maradt-e előttem a szent
ség eszménye, melyre vá
gyakozó szeretettel néz
tem fel szerzetesi életem 
hosszú évei alatt? Kedves 
Benjamin testvérem, ha ér 
valamit szegény cimborá
jának tapasztalata, úgy bi
zony biztosra veheti, hogy 
holnap már nem lesz ön 
az, akinek ma hitte magát. 

P. Pro kilárt karokkal Tárja a kivégzé.1 .. 

Bennem van valami, 
amit sohasem éreztem, ami 
nekem most körös-körül 
mindent új megvilágításban 
mutat. De ez a "valami" 
nem tanulmányaim ered-

búcsúkat az Egyház engedélyezi azoknak, 
akik az előírt jócselekedeteket elvégzik. Ha 
valaki bűnben van, nem azért nem kap búcsút, 
mert az Egyház nem engedélyezte neki, ha
nem azért, mert annak befogadására ő kép
telen. Képtelen, mert a természetfölötti világ
ban, ahol a búcsú eredménye történik, ő nem 
is létezik. A meghalt azonban - ha nem kár
hozott el - a természetfölötti világban él, 
tehát ő képes a búcsú büntetés-elengedésének 
befogadására. Az Egyház pedig nem az élő 
számára engedélyezi a búcsút, hanem a meg
holt számára, ha az élő az előírt jócselekede
teket meg tette. Ha tehát e jócselekedetek 
megtörténtek, a búcsú érvénye - a halottak
nál oly mértékben, ahogyan Isten engedi -
bekövetkezik. 

Az igaz, hogy az ellenkező vélemény mel
lett is lehet felhozni érveket. Épp ezért a leg
jobban teszünk, ha nem a teológiai tudomá
nyos vitákat nézzük, hanem a teljesen biztos 
utat választ juk és a kegyelem állapotában 
végezzük a megholtaknak szánt búcsúájtatos
ságokat. (cg) 

W i II i a m: Das Leben Marias, der Mutter 
Jesu. 1936. Herder, Freiburg i. Br. 587 oldal. 

A szerző három év előtt Jézus életét írta 
meg hasonló terjedelemben. Ömaga hosszú 
éveket töltött a Szentföldön és könyvét a 
helyszíni kutatások, fökép pedig a Szentföld 
földrajzi és néprajzi környezetének kereté
ben rajzolta meg. Különösen azokhoz a 
mellékkörülményekhez szólott hozzá, amelye
ket a biblikus könyvek nem igen tárgyalnak. 

Mostani könyve a boldogságos Szűz életén 
megy végig. Szorosan az evangéliumok anya
gát dolgozza fel és a hiányokat a Szentföld 
életének ismeretéből pótolja. Leírja, hogy 

ménye, nem is többé
kevésbbé komoly életszentség gyümölcse, nem. Inkább azt lehetne 
mondani, hogy ezt a kegyelmet a papi méltó ság elnyerésekor a 
Szentlélek nyomja rá lelkünkre. 

Belsőbb részesedés ez az isteni életből. mely felemel és 
Istenhez tesz hasonlóvá. Hozzáférhetővé teszi számunkra a magas
ság erejét és olyan vágyakat, kívánságokat ébreszt fel bennünk, 
amilyenekről eddig még álmodni sem mertünk. 

Én is azóta tapasztalom ezt az átalakulást, amióta érintke
zésbe léptem a lelkekkel. Látja, mellőzök minden alázatossági 
szólamot, hogy bepillantást nyujthassak önnek az én szegény 
szívembe. A teológia utolsó hat hónapjában alkalmam volt majd 
így, majd úgy apostoli működésre. Elmondom önnek, hogy Isten 
méltóztatott engem jóságának eszközéül felhasználni. Sok lelket 
megvigasztaltam, sok gyötrelmet levettem róluk, sokba új élet
kedvet öntöttem, sokat elirányftottam az élet rögös útjain. Sikerült 
megmentenem két veszni induló papi hivatást. Az egyik szemina
rista volt. Már elhatározta, hogy leveti a fekete reverendát és most 
új kedvvel járja az ösvényt, melyet a Gondviselés mutatott neki. 

Tisztán látom, hogy mindez nem az én művem. Ehhez csak 
át kell tekintenem beszédmódomat, jellememet, tehetségeimet, 
tanulmányaimat. Olykor az is előfordulhat, hogy "feketét" gondol
tam, mégis "fehéret" mondtam, amint valóban azt is kellett monda
nom. Hogyan dicsekedhetnék hát emberi adottságokkal, mikor 
napnál világosabb, hogy ezek segítségével semmire, egyáltalán 
semmire se vagyok képes. Hogy jót teheltem, azt nyilvánvalóan 
csak a papi hivatás kegyelmének köszönheltem és annak a Szent
léleknek, aki irányított: oly indítás ez, melyben nincs semmi 
emberi. Mindezt szentelésem előlt nem így tapasztaltam. 

Lám, most ~őnnyen prédikálok, úgyhogy olyanok is haszon
nal hallgathatják beszédeimet, akiktől nekem kellene tanulnom. 

De hát a szív bőségéböl szól a száj és én úgy ,érzem, hogy 
szívemet csordultig telíti az a kegyelem, mellyel az Ur szenteIé
sem D"pja óta halmoz el. Igy hát csak ezt mondhatom a prófétá
val: "Ö az, aki felemeli a földről a szegényt, hogy népe fejedelmei 
közt adjon neki helyet." 

Ön is hasonló kegyelmeket fog nyerni, mint amiket én 
kaptam. A felszentelésemkor tapasztalt vigasztalás inditott arra, hogy 
ezt a levelet lekörmöljem önnek. Igaz ugyan, hogy ebben egyálta
lán nincs terv és rendszer, de minden elgondol ható jóakarat, az 
van benne. 

Most Isten áldja. Neki ajánlom önt, még egyszer sem feled
keztem meg erről szentmisémbeD, de meg lehet győződve, hogya 
jövőben még buzgóbban fogok önért imádkozni, hogy minél job
ban előkészül hess en a nagy kegyelemre. 

Jézus Szívében testvére: Miguel. 

"Kész vagyok odaadni életemet, hogy Istenhez vezes
sem a lelkeket." Ez volt P. Pro jelmondata. E királyi lelkü-
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lettel indult veszélyes apostoli útjára hazája fővárosába. 
Mint világi fiatalember járta keresztül-kasul a várost. 
Krisztus szeretetétől sürgetve kereste, gondozta a lelkeket. 
Bámulatos leleményességgel állt a lelkek szolgálatára. Egy
szer egy épülő ház állványai között tartott háromnapos lelki
gyakorlatot. A résztvevők és ő maga is munkásnak öltözve 
jelent meg az épülő háznál s amíg a munkások közül 
egyesek a külső állványok on dolgoztak, addig P. Pro a 
lelkigyakorlatozókkal a kőfalak közt tartotta előadásait. 

Szentmisét mondani, a híveket a szentáldozásban 
részesíteni, - ezer veszéllyel játszva, nagy leleményességgel 
oldotta meg ezt is. Egy alkalommal szinte belerohant a 
veszedelembe. Egy házban akart szentmisét mondani, hol 
már összegyűlve vártak rá a hívek. Mikor P. Pro a ház 
elé ért, a kapuban két őrködő rendőrt talált. Az érkező 
civilruhás fiatalemberben nem sejt~tték a jezsuita pátert, de 
a házba lépve már gyanússá vált volna, mert megfigyelés 
alatt tartották a házat. P. Pro feltűnés nélkül vissza se 
mehetett. Szorongatott helyzetében hirtelen ötlettel a rend
őrökhöz lépett, szétnyitotta kabátját, mintha jelvényét 
mutatná, s mosolyogva szólt oda: "Na, ma jó fogás leszl" 
A rendőrök detektívnek gondolták és feszesen szalutálva 
nyugodtan beenged ték. P. Pro el akarta mondani hívei 
körében a szentmisét, azzal a megokolással, hogy most 
igazán nyugodtan misézhet, mert őrök állnak kint, de .. a 
hívek izgalma és félelme miatt le kellett mondania. Ot 
féltették. P. Pro pedig a legnagyobb nyugalommal távozott 
a házból, barátságosan viszonozva a rendőrök feszesen 
tisztelgő köszöntését. 

Az a két év, amit így apostolkodásban töltött, tele 
van hasonló izgalmas esetek kel, s a hívek szorongatott 
helyzetének, P. Pro nagy szívjóságának, áldozatos szereteté
nek s a kegyelem lúláradásának megható, felemelő jelene
teivel. Természetes, hogy ez a nagyvonalú élet nem marad
hatott titokban, és kihívta az ellenség gyűlöletét. Hónapo
kon át hajszolták a rendőrök, de ügyesen kisiklott kezeik 
közül. Míg végre is sikerült nyomra akadniok és 1927 
novemberében elfogták P. Prot fivérével együtt. Mivel rá
bizonyítani semmit nem tudtak, hamis vád alapján - Ob re
gon köztársasági elnök elleni me
rénylet eimén - léptek fel ellene. 
Hisz nem a vád valódisága volt a 
fontos elöttük, hanem a gyűlölt ellen
fél megsemmisítése. 1927 november 
23-án, rövid kihallgatás után, minden 
tárgyalás nélkül halálra ítélték P. 
Prot s vele együtt elfogott fivérét, 
egy fiatal mérnököt - kik a kato
likus ifjúsági mozgalmak vezetői 
voltak - s egy ifjúmunkást. Az 
ítéletet nyomban végre is hajtották. 

P. Pro a katonák elé állva 
kiterjesztette két karját, hogy tes
tével a keresztet formálja s "E/jen 
Krisztus Király'" kiáltással fogadta 
a sortüzet. Jelmondatát tettre vál
toUa: "Kész volt odaadni életét a 
lelkekért. " 

Hősies, a vértanúságban ki-

2.1 

UbuIk 

milyen volt egy szentföldi ház, milyen volt az 
élet a kutak körül, milyen volt a gyermek
nevelés. 

Aki biblikus munkát vár benne, vagy rész
leges és kimerítő kutatások összefoglalását, 
csalódni fog. Érdekes Mária-életrajz ugyan, 
mint amilyen már sok van, de az érték benne 
a már említett apró adatok leírása. 

Dr. M e s t e r J á n o s: Bosco Szent János 
nevelési rendszere. Budapest, 1936. Korda Rt. 
bizománya, 54 oldal. Ára ~.20 P. 

Tagadhatatlan, hogy Don Bosco nemcsak 
az Egyháznak bámulatos és modern szentje, 
hanem a modern pedagógiának is egyik leg
kiválóbb alakja. Nem teoretikus elveket írt 
le, hanem - hogy úgy mondjuk - pedagógiát 
"csinált". Érdekes nevelési metódusa a fiatal 
lélek megfigyelésből levont következtetései, 
nagyszerü gyakorlati fogása i valósággal kü-
lönleges iskolát teremtettek. . 

Dr. Mester a szegedi egyetemnek neves 
tanára, önálló kutatások alapján foglalta 
össze Don Bosco nevelési rendszerét és meg
írta annak méltatását és kritikáját is. Neve
léssel és tanítással foglalkozóknak értékes 
olvasmány és sok hasznát vehetik. 

P. M a r k ó M a r c e II O. F. M.: Szibérián 
át akolostorig. 196 oldal. Ára 1.50 P. 

Hadifogoly leírás, de nem a sok hasonló 
ilyen zsánerü könyvl).ek mintájára. Szerzője 
ugyanis nemcsak eseményeket lát és vet 
papírra, hanem azok lelkét is. Ennek a lélek
nek átalakulását nem hozza ugyan felszínre, 
de az események leírásából észrevesszük. A 
szerző útja ugyanis a fogságon keresztül a 
ferencrendi kolostorban végzödött. Mint 
minden ízében tiszta erkölcs ü és érdekes 
olvasmányt aj ánlj uk. 

K ö s t e r s S. J.: Kirche unseres Glaubens. 
Freiburg i. Br. Herder, 1936. 264 oldal. Ára 
füzve: 9.- P. 

Tartalma a katolikus világnézetnek alap-

P. Pro kegyelemlöYéot kap. 



Utank 

A vérlanú P. Pro S. J. 

vonalai. Hitünknek indító okait dolgozza fe\. 
Szól Jézusról, Jézus Egyházáról, az egyházi 
tekintélyről. 

Ez a könyv nem könnyű olvasmány. Mélyre 
nyúl, komoly igazságokat és megvilágításokat 
közö\. Nagyon sok új meglátása és új oldal
ról való rávilágítása is van. Különösen azok
nak, akik szeretik a dogmatikus elmélyedése
ket, ajánlhatjuk. 

A r k i J ó z s e f: Igy folytatódott: Regény. 
2 kötet. A szerző kiadása. 

Árki Józsefnek rövid idő alatt ez második 
regénye. Folytatása az elsőnek. 

A szerzőnek nem a regényírás az elsődleges 
célja. Ö az irodalmi sikernél magasabb fel
adatot tűzött ki: a társadalomnak akar hasz
nálni. Irányregényt írt tehát, amelyben a 
magyar társadalom tönkre menetelét, a libe
rális korszak után a forradalmak idejét vá
zolja. Felfogása- ami teljesen helyes és 
reális - hogy az egész összeomlásnak és a 
társadalom minden bajának a családi élet 
tisztaságának felbomlása, a házasságról alko
tott fogalomnak szétzilálása volt az oka. 

Irányzatosságát azonban ügyesen burkolja 
bele a regény eseményeibe. Kiérezzük ugyan, 
hogy mit akar, de nem bántóan és nem prédi
kálóan. Könyve nemcsak nemes gondolatok 
hordozója, hanem érdekes olvasmány is. 

10. szám. 1936. 

virágzó szeretetének eröforrására rálát unk irataiból: 
"Tudja, hol tanultam a szeretetet? Jézus legszentebb 

Szívében!" - írta valakinek. ' 
1927 júniusában Jézus Szíve képét magasan a kezé

ben tartva így tárta fel szívének titkát egy beszédében: 

"A kereszt! A kereszt! Jézus Krisztusnak 
keresztje! Szeretetet hirdet, izzó, maradék nélküli 
szeretetet, egészen az őrüleiig menő szeretetet. Ezt a 
drága könyvet akarjuk mi tanulmányozni. Ez méltó 
szívünkhöz, itt kibontakozhaiik szeretete. Ha egyszer a 
lelkünk Jézus Szíve közelébe jut, nem aludhaiik ki 
szeretetünk, de mégcsak nem is gyengülhet. Megiisztul, 
megistenül és átcsap azoknak a szívébe is, akiket 
szeretünk. Nemes és önzetlen lesz, forró, mint az lsten 
szeretete, amely élteti és megvilágítja lelkünket. Ha 
egyszer a szívünk menedéket talált a kere~ztfánál. 
akkor nem kell félni a mulandóságtól. " 
Másik eröforrása a Fájdalmas Szüzanya volt. Hozzá 

írt imája lelke legmélyéböl fakadt. Ebben az imában benne 
lüktet hösies szeretetének. élete feláldozásának vágya, meg
értése ~s gyözelmét biztosító oka . 

.. Ö, Anyám. hadd éljem le melletled életemet. 
Engedd. hogy Veled lehessek a kereszt alatt bánatos 
magánosságodban és mély fájdalmadban. Hadd érez
zem fájó könnyeidet és szíved keserűségét. 

Ne Betlehem kedves boldogságát add nekem. 
Ne is azt az örömet. amelyet éreztél, mikor szűzi karo
don hordozhattad az isteni Gyermeket. Ne add a 
názáreti szegényes ház örömeit, sem dicsőséges 'mennybe
viteled angyalénekét, 

Inkább add a Kálvária gúny- és gyalázatáldoza
tát. adj részt Fiad keserű haláltusájában és megvetle
tésében. adj részt a kereszt szégyenében és botrányá
ban. Sn!retném. ha kitarthatnék melletled. ó Fájdalmas 
Szűz. állva. mint Te a kereszt alaIt. Lelkemet erősít
sék meg könnyeid. áldozatom tüzét gyujtsák meg kín
jaid. szívem maradjon magányodban. egész valóm 
legyen áldozata a Te Fiadnak. az én Istenemnek." 

P. Pro holIteile melleIt Seiura mérnök bálran néz szembe a halállal. 
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MINT A REGÉNY ----... 
olyan érdekes, annyira megfogja a fan
tázlát, de egyben megmutatja az élet 
alakításának útját a 

MODERN LEÁNYOK SZÁMÁRA 

A MAI 

a német irodalomban óriási nagy sikert 
elért P. Wágner könyve, amelyet a buda
pesti növendékpapok fordJtottak le: 

LÁNYOK ÉLETSTILUSA 
címen, több képpel díszítve, most hagyta 
el a sajtót. 

Ára szép kartonkötésben P 1.50, díszkötésben P 2.80. 

,.....------NINCS A MODERN ÉLETNEK 

OLYAN· KÉNYES KÉRDÉSE, 

! 

amelyet fel ne dolgozott volna GERELY JOLÁN: 

KIVAGYOK? 
című könyvében. 15-25 éves leányok 
kezében, mint a lelkiélet eligazítója, de 
egyben reávezetöje és megkedveltetöje e könyv. 

Ára csinos kartonkötésben P 3.20, díszkötésben P 4.70. 

B L A S K 6: 

MÁRIA ÉS MÁRT A 
Serdül ö leányok számára nagyon érdekes elbe
szélés. A szemlélödö és munkálkodó élet külön
külön elönye egy bibliai elbeszélés keretében tárul 
az olvasó elé. Fökép pályaválasztás elött álló 

leányoknak nagyon alkalmas. 

Ára kartonkötésben P 1.50. 
Félvászonkötésben P 2.-. 

.... --A GYERMEKET JAVITANI-..... ~ 
nem könnyű dolog. Fantáziáját kell megfogni, 
kedélyét kell lekötni és csak azon keresztül 

lehet érlelmére hatni. 
E pedagógiai elgondolás alapján készült P. PÁL 

É V I K E 
c. könyve, amely egy rakoncátlan kisleány javu
lását írja le érdekes elbeszélés keretében. 

7-12 éves ifjúságnak elsörangú. 

Ára szép kartonkötésben 50 fillér. 

Dr. Szalay Mátyás: Lelki könyv. Nagy. 
lányok és asszonyok számár.a. Arad, "Vasárnap" 
kiadása. 1936., 260 oldal. Ara 2·-P. 

Nem szisztematikus elmélkedések, hanem 
rövid, nagyszerüen csoportosított elmélkedés 
anyagok. Jézus életéböl, az Evangélium szö
vegéböl kiválasztja azokat a részeket, amelyek 
a nöi lelkek problémáira vonatkoztathatók és 
alapjukon gyakorlati, modern, . érdekes és 
lélekbemarkoló gondolatokat ad. Ertéke, hogy 
végig nöies, nemcsak tárgyválasztásában, hanem 
a gondolatok füzésében, az érzelmek elötérbe 
állításában és irányílásában is. 

Nyisztor Zoltán: Magyar Góg. Vigilia kö!1Y
vek 6. szám. Budapest 1936., 153 lap. Ara 
2'50 P. 

Góg személyét a világhires Papini terem
telte meg. Ez zseniális bolondnak típusa, aki
nek félszegsége mögött érdekes igazmondás 
húzódik meg. Olyan udvaribolond-féle tipus, 
akinek szabad igazságot mondani, csak azt 
várják töle, hogy élvezetes és érdekes formá
ban tegye azt. 

Nyisztor Zoltán bravúros ügyességgel alkotta 
meg a magyar Gógnak alakját. Egész sor moz
galmat, alakot, eszmét bíráltat meg vele. Mind
végig szellemesen, színes érdekességgel és a 
katolikus kritika igazságával. 

Kiss Antal: Hánzi. Rákospalota, Szalézi 
művek kiadása. 95 oldal. Ára 1'50 P. 

Újabban szinte túlságosan divatba jött már 
a szentéletű gyermekek története. Ez is ilyen. 
Egy természetes jóságú, aranyoslelkű gyermek
élet. Megható és gyermekek számára tanulsá
gos is. 

A többi hasonló, most igen elszaporodott 
gyermekéletrajzoktól abban különbözik a jelen
legi, hogy nagyszeru e n írta meg 8zerzöje.Epizód
szerűen, érdekesen, lüktetö cselekménnyel és 
nem lapos tanítással van tele. 

ÁRLESZÁLLlTÁS! ----.. 
Jániasra aktuális ! 

B. COLOMBIERE KOLOS S. J. 
ÉLETE ÉS LELKINAPLÓjA 

A Jézus Szíve-tisztelet nagy apostolá
nak, Alacoque szt. Margit lelkivezetöjé
nek mély gondolato~ban és tanulságok
ban gazdag élete. An P 2.50 helyett 

P 1.90 . 

B. COLOMBIERE: 
GYÖNGYSZEMEK. 
Az il!tenes életre vezérlö gondolatok. 

Ara 80 fílIér helyett 40 fillér. 

SZIVŰNKNAPJA 
Alacoque szt. Margit irataiból, imáib61 

összeállított Jézus Szive imakönyv. 

Ára P 1.50 helyett P 1.20. 



MAGYAR UJDONSÁGOK: 
Dragon S. J.: Tűzvonalban. P. Pro S. J. élete. 

P 1.50. 
Bruno : Keresztes szent János élete. P 4.-. 
Dr. Mester János : Bosco szent János neve

lői rendszere. P 1.20. 
Dr. Nyisztor: Magyar Góg. P 2.50. 
Dr. Szentiványi Róbert: A szentírástudomány 

tankönyve. I. II. kötet. P 12.-. 
Martindale S. J .: Gonzága szent Alajos. P 2.-. 
Perlaky: Csillagok és lidércek. P 2.-. 
Pohl dr. : Felhőkarcolók közt - magyar 

porlákon. P 1.-. 
Kiss: Hánzi. P 1.50. 
Wágner: Mai lányok életstílusa. P 1.50. 
Blaskó: Guido kis pajtásai. P -.30. 
Harma/-Sík: Szent vagy Uram. Énekes 

könyv. Kötve P 1.50. 
Puszta Sándor: Jegenyék, üzenem a Nyár

nak. (Versek.) P 2.-. 

ÚJ NÉMET KÖNYVEK: 
Henseler Ewald SS CC.: Pater Da~ian. (A 

neves missziós apostol életrajza.) Ara 75 m
Iér helyett . . . . . . . . . P -.59 

Oldenbürger M.: Bischof Meinwerk. (Pader
bom első. püspöke halálának 900 éves 
emlékére.) Ara P 1.35 helyett . . P 1.04 

Otto Hilker: Jüngerschaft und Heerbann
streue. (F)atalembereknek tartott tanító elő
adások.) Ara fűzve P 4.80 helyett P 3.67 
Ára kötve P 6.30 helyett ... P 4.81 

F. M. Willam : Das Leben Marias der Mut
ter Jesu. (Sok képp e) illusztrált 590 oldalas 
Szűz Mária-életrajz.) Ara fűzve P 6.90 helyett 
p 5.28, kötve P 9.6O · helyett . . • P 7.34 

Dr. Ferd. Kastner: M.rianische Christus
gestallung der Well. (Az egész dogmatika 
és aszkétika feldolgozása laikusok számára, 
Szűz Mária szellemében.) Ára fűzve P 5.70 
helyett .......... P 5.·U 

Jtzus SZIVE 
KIVALASZTOTTJANAK 
Ferrero B~nigna nővérnek életrajza -
telve az Ur Szivétől nyert, bizalomra 
buzdító oktatásokkal, kinyilat~.oztatá
sokkal. Olaszból átgolgozta: MULLER 
LAJOS S. J. Ara 2'50 kötve 3'SO 

BENIGNA NŐVÉR: KALAUZ-A 
Az Úr Jézustól kapott tanitások, taná
csok, imák az életszentség elérésére. 

Ára 80 fillér, kötve 2'-

JÉZUS SZIVÉRÖL========;:; 
nagyon sok könyv van for~alomban, de a legtöbb
nek majdnem azonos a gondolatmenete és feldolgo
zásmódja. 
P. Csávossy Elemér S. J. , a híres jezsuita író két 
Jézus Szive-könyve azonban áttöri a sablonosság 
határait és egészen új, modern beállítás ú és a Jézus 
Szíve-tiszteletet más oldalról motiváló könyveket 
adott közre. A 

JÉZUS SZIVE ELMÉLKEDÉSEK 
című művében a kilenc szeretetszolgálat alapján dol
gozza fel a cselekvő Jézus Szíve-tisztelet .programm
ját. Ara P 1.40. 

EGYÜTT A MESTERREL 
című könyvében pedig teljes lelkigyakorlatot ad, 
amelynek második és harmadik része azonban bár
mikor, évközben is használható elmélkedési könyv. 
Ára fűzve P 3.-, kötve P 4.30. 

EGY IZGALMAS REGÉNY 
drámai feszültsége, érdekessége lüktet 

ANTOINO DRAG ON S. J. 

TtJZVON.IlCBIlN 
clmű P. Pro S. J. mexikói vértanú életrajzá
ban. Ára P 1.50. 

SZÓRAKOZTATVA NEVEL 
GERELY JOLÁN szellemes, érdekes, könnyed stílusával 
megirt, az élet komoly problémáit modern szemmel néző, 

fiatal lányok számára Irt munkáiban. 
A nyárra álljon őrl a fiatal lányok mellett. 

A MŰVELT LEÁNY 
(a finom modor tankönyve) . 
Amatőrkötésben P 2.80, kötve P 4.-. 

IDV ATÁS VAGY ROBOT 
(a munka és életszabályok magasztossága) 
Amatőrkőtésben P 3.-, kötve P 4.30. 

ADD NEKEM ASZIVEDET! 
(a férjhezmenés nagy kérdése) 
Amatőrkötésben P 2.80, kötve 4,-. 

KI VAGYOK? 
(A Szűzanyás lelkület a legnemesebb női típus.) 
Amatőrkötésben P 3.20, kötve P 4.70 • 

./I. könyvek IDegrendelfjet(jk a Korda könyvkereskedésében 
Budapest, VIII., Hlks:dtfj KdlIDdn-tér.1. S:dID. 

Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapat, VU! .. Mária-utca 42 . Igazgató : Dr. Czapik Gyul •. 
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