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Szerkesztői megjegyzések

„Az Igehirdetés Lexikona” című nagy mű egészére vonatkozó szükséges megjegyzések az általá-
nos bevezetésben találhatók.

*

A II. Sorozat: „Isten és ember” tematikájának és sorrendiségének tervezete csupán „témagyűjtés-
ként” maradt fenn kézirat-töredékekben.

*

Az egyes nagyobb egységek részben a háborús időkben pusztulást szenvedtek, részben a szerző
életéből már nem futotta teljes-, illetve kidolgozásra.

*

Így a meglévő részek és részletek az eredeti elgondolástól eltérő csoportosításban, összevonásban
és címmel jelennek meg ebben a sorozatban. Kivételt képező témakörök, eredeti címmel és közel tel-
jes kidolgozottsággal: az Oltáriszentség, Jézus Szent Szíve, Május Királynője (bár a Május Királynő-
jéről szóló (198-100.) kötetek belső szerkesztettsége kérdéses).

* * *

Bevezetés

Ezekben a kötetekben a május hóra alkalmazható „Mária beszédek” foglaltatnak. – Előre is fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes Mária ünnepekre kb. 100-150 beszédvázlatot készítettünk, te-
hát onnét is meríthetünk beszédtételeket. Itt inkább arra törekedtünk, hogy a májusi litániák, illetve a
Mária kongregációk üléseire adjunk olyan tételeket, amelyek – a Szűz Anya tiszteletét elő-
mozdítandó – a hallgatók lelkét megragadhatják egyéni, családi, nemzeti méretekben. – Ennél a gon-
dolatcsoportnál igen ajánlhatók a szentatyák olvasgatása (Szt. Efrém, damaszkuszi Szt. János, Szt.
Anzelm, nagy Szt. Gergely, Szt. Tamás, Szt. Bonaventure, Szt. Bernát stb.), Horváth S. „Sole Amicta”
(Budapest, 1948) tételű munkája és a Caelisus Dalmaticus „Mariophilius Seraphicus” (Róma, 1954);
továbbá nagyon természetes, hogy a Szűz Anyát dicsőítő folyóiratok („Rózsafüzér Királynője” stb.)
igen hasznos szolgálatot teljesítenek; összefogó és tudományos szempontból forgatandó: J.J.Bourasse:
„Summa Aurea de laudibus B.V.Mariae (Parisii, I-XIII. kötet). – Beosztásunk ilyen lenne: az I. rész-
ben különálló beszédeket közlünk, majd a II. részben beszédláncokat és sorozatokat fonunk. – Miért
írtunk különálló és sorozatot alkotó beszédeket „májusi beszédek” cím alatt? A kérdés azért jogosult,
mert minden Szűz Anya ünnepre bőséges megvilágítást és kidolgozható vázlatot közlünk. A felelet
egyszerűen ez: lehetőséget akartunk adni a májusi szónokoknak, hogy átfogó egységben szólhassanak
a szétszórtan ható részletekről. De arra fel kell hívni a figyelmüket, hogy az egyes tervezetek kidolgo-
zásánál vegyék tekintetbe annak a tételnek dogmatikai tartalmát, és a kidolgozásnál nyissák fel az arra
az ünnepre eső beszédvázlatok sorozatát. Amit itt ugyanis összefogó rendszerben találnak, azt ott rész-
letesebb kidolgozásban fogják fellelni. Sőt a nagyon alkalmas szentírási szövegek is ott találhatók. –
Ilyen beállítás után igen hasznos gondolatok fognak feltárulni a szónok előtt, és így igen szélesen tere-
gethető beszédtételek fogják megragadni a lelkeket. – Lássuk tehát a két nagy részt egyenként.

* * *

MÁJUS KIRÁLYNŐJE I. rész: Mária tiszteletről – különálló beszédek

98. kötet
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Előszó

A most következő beszédek a Szent Szűz személyét helyezik központba, de a közlés sorrendjében
albeosztással /a) – e) a tételek eltérését figyelembe véve sorakoztatjuk fel a beszédeket. Az a) alcso-
portban a Szent Szűz tiszteletének értelmét és értékét magyarázzuk, a b) alcsoportban a Szent Szűz
egyéni kiválóságáról szólunk, a c) alcsoportban a Szent Szűz életszolgálata lesz a beszédek tárgya,
majd a d) alcsoportban a Szent Szűz és a béke kérdésére térünk ki, azután az e) alcsoportnál a Szent
Szűz tiszteletének magyar vonatkozásait vesszük alapul... Nagyon természetesen távol állt tőlünk az
a mód és gyermekded elgondolás, hogy ezzel lezártuk volna a lehető szempontok sorozatát... Ha
őszinték akarnók lenni, akkor ki kell jelentenünk: talán alig hogy megkezdtük... Mi csak példát aka-
runk tehát adni arra, hogy milyen módon lehet tételeket keresni és ugyancsak példaadás szempontjából
utalunk arra, hogy hogyan lehet egy-egy tételt kidolgozni. Az igazi invenció és önálló elaboráció a
szónokok egyéni feladatai közé tartozik. – Nagyon természetes az is – ismétlem – , hogy az egyes téte-
lek és felvetett dogmatikai problémák a Szent Szűz ünnepei keretében is megtalálhatók; azért igen he-
lyesen cselekszik a szónok, ha a beszédkidolgozások esetén visszafordít az egyes ünnepek beszédei-
hez, mert ott bőséges idézetet és esetleg példát is találhat. – Itt az összefogás lényege: nagyvonalú
egységesítés. Az egyes ünnepek beszédvázlatainak jellege pedig: egy-egy életértéknek életvirágba va-
ló szökkentése. – Miután közöljük Horváth S. bevezetőben említett munkájának értékelését, lássuk az
ebben a nagy részben rendszerben csoportosított gondolatokat.

*

„Mulier Amicta Sole” („Szűz Mária Krisztus fényében”) címen jelent meg dr. Horváth Sán-
dor O.P. egyetemi tanárnak egyik legutóbbi könyve. Szinte élre kívánkozik itt is az a hódolatos aján-
lás, amelyet a kitűnő író és tudós művének első lapjára jegyzett: „A Szent Domonkos rend és a Hittu-
dományi Kar hódolata a Magyarok Nagyasszonyának”. Azért igényeskedik itt is tollunk alá ez a ne-
mes lélekből fakadó, áhítatos ajánlás, mert mindjárt az elején megállapíthatjuk, hogy ez a munka tény-
leg a Nagyasszony-évnek olyan értékes, tudományos, lelkipásztori és léleknevelő hódolata, amely a
magyar nemzet Mária-tiszteletét a legavatottabb és legilletékesebb oldalról emeli meg. – Mit vetít lé-
lek mélyéből az olvasó elé ez a majdnem kétszáz oldalra terjedő munka? Krisztus fényének előrevetí-
tésével állapítja meg, hogy Jézus Anyja minden kincsét égi Fiától nyerte. Ebből az elgondolásból álla-
pítja meg a bölcs és mélyenérző szerző, hogy: „Nem önkéntes elgondolás tehát az, hogy az Egyház és
teológusai Máriára vonatkozó állításaikat a Szent Szűznek Krisztushoz való viszonyából vezetik le
vagy abból alapozzák meg” (26.1). – Maga a rendkívül értékes munka két nagy részből áll. Az elsőnek
címe: Szűz Mária teremtményi viszonylatai. A második részé pedig: Szűz Mária vonatkozásai a kivá-
lasztás és az Istennek való lefoglalás alapján. Függelékként a Hittudományi Karnak kérelmét közli a
szerző, amelyben a kar XII. Pius pápa őszentségétől a Boldogságos Szent Szűz mennybevételének
dogmává való kihirdetését kéri. – Az első részben a Szent Szűzről, mint az Úr szolgálóleányáról, a
hitben és megpróbáltatásban hűséges Szűzről, Isten képmásáról, a világ Királynőjéről és a szeplőtele-
nül fogantatott Királynőről tárgyal a szerző. A második rész Mária megalkotása, kiválasztása, lefogla-
lása, alárendeltségi viszonya és a Szentháromsághoz való kapcsolata, végül az emberek felé fordulva
mint az Isten kegyelmének közvetítője (mediatrix, coredemptrix) kerül tárgyalásra. Majd e fejezethez
tartozóan a Szűz Anya mennybevitele kapcsol át Szűz Mária tiszteletének gyakorlati vonalára. Ennek
kapcsán következnek azok az ihletett fejezetek, amelyek mindnyájunk lelkét a legnagyobb hódolatra
hangolják a Boldogságos Szűz Mária iránt. Az egész mű együttese hódolatra hangol minden lelket és
megemeli a tudós és egyszerű ember szellemét egyaránt. – Kérdésként meredhet elénk: mit adott e
könyv a magyar katolikus irodalomnak és az egyszerű hívőnek? Nagy vonalakban azt felelhetem: örök
hálára kötelezte a dogmatikust, a tudóst, mert világosabban alig mutattak reá a Szent Szűzről hangzó
dogmatikus tételek gyökérzetére, ti. Krisztusra, mint Szt. Domonkos világhírre emelkedett egyszerű
fia. A gyakorlat emberei pedig sohasem tudnak eléggé köszönetet mondani azért, hogy végre kezükbe
került egy olyan munka, mely a gyönyörű frazeológiák helyett kinyilatkoztatásra és bölcseleti okosko-
dásra alapozott dogmatikumot ad, amely minden tanításnak és szentbeszédnek valóságos életet adó
alapja lészen. – És az egyszerű hívő? Lehető legnagyobb örömmel veheti kezébe, mert a könnyen túl-
zottá és érzelmesen dagályosodó szövegek helyett az Egyház mélységes igazságait tanító és a Szent
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Szűz tiszteletét ezekkel kifakasztó valóságos kinyilatkoztatását veheti. – Olyan könyv tehát ez a Hor-
váth Sándor hosszú szériájú könyvsorozatának előttünk fekvő példánya, amely dicsősége a nagynevű
szerzőnek, értéke a tudományos dogmatikának, kincsestára a gyakorlati igehirdetőnek és lélekemelő
lelkiolvasmánya az egyszerű hívőnek. – És ha azt akarnók kérdezni, hogy mi lészen a nemes szerző
legnagyobb jutalma, amely az „Amicta Sole” könyvéből fog felé fordulni, akkor azt mondhatom: a
tudományos elismerés mellett a Szűz Anya felé forduló lelkek hálás imája. – Emeli még különös fok-
ban a mű értékét magyaros, eleven, tömör és élvezetes nyelvezete, amely e könyvnek a magyar iroda-
lomban is előkelő helyet biztosít.

*

Május elsejei beszéd
(a Bazilika felső kápolnájában)

Bev.: Kivételes hely ez, mert itt az Isten kiemelkedő kegyében és kegyével áldott Szent Szüzet
tiszteljük. – De hogyan? Tiszteljük ténnyel!

1. Idehozzuk tört és sározott lelkünket.
Ez zarándokút és kopogtatás.
a) Őhozzá jövünk, aki tiszták Tisztája.
b) Hogy láttára alázkodjék az élet vándorának porlepte lelke.
2. Hogy az „Immaculata” közelében tisztítsa az Úr lélekszentélyünket.
Ez ajándékvétel és felszerelődés.
a) To „clean”... (tisztítani).
b) Per „Clear”... (a Tiszta által). A „Tiszta Liliom” kiesdett kegyelmével.
Bef.: Ő is mindent kapott! – Mi is mindent kérjünk!! – Ez a „szüzek nemzedéke”..

*

a) alcsoport: A Szent Szűz tisztelete

1. beszéd: Mi a Szent Szűz tiszteletének alapja?
(Tiszteletünk gyökere)

Bev.: Május hónapban az egész országban, az egész világon a Boldogságos Szűz tiszteletét ünnep-
lik az emberek. Különlegesen hangzik ezért talán a kérdés: miért tiszteljük mi a Szent Szüzet? – A
gyermekkorban fehér ruhába öltözött leánykák az oltár köré gyülekeztek, hogy a Szent Szűz dicséretét
zengjék. Tudom, hogy nem múlik el nap, hogy százak és ezrek dicsérő szóval ne magasztalják a Szent
Szüzet. Azért tartom különösnek a kérdést, melyre mindjárt a feleletet is megadom: azért tiszteljük a
Szent Szüzet, mert Anyja az isteni Megváltónak.

1. Kiemelten tisztelet illeti a „Dicsőítettnek” Édesanyját.
Legelemibb életföltétel, hogy akit hódoló tisztelettel övezünk, azt kézcsókkal tiszteljük meg. Nem

lehet családi körbe lépni, hol szeretettel tisztelünk meg valakit, hogy elmulasszunk kézcsókkal hódola-
tot mutatni anyjának, mert az élet eredetét tiszteljük benne. Ezért színezi fenségesnél fenségesebb
himnuszokkal és énekekkel az égi Anya személyét Szt. Efrém és Szt. Bernát.

a) A Szent Szűz tisztelete végül annyit jelent, hogy Krisztusnak, a földre szállott isten Fiának Any-
ja előtt hódolunk: az előtt az Isten választottja előtt, aki minden „életfényét” – isteni Fiától veszi égi
ajándékul. Ez tiszteletet parancsolóan azt követeli, hogy az Istenanya magasztalására minden olyan
ékes hang, dal, himnusz és csengő akkord megszólaltatható, amely az Úr Egyszülöttjének „gyermeki
szeretetéből” az Édesanyára alkalmazható. Ez pedig annyit jelent: sejtse meg az ember, hogy nem kell
árvának éreznie magát, mert az Úr Anyja gyermekeiként fogadja mindnyájunkat. Elpihentető érzés és
megnyugtató gondolat, amelyből előtör az az elhatározás, amely tetté érlelődik: lélekben annak gyer-
mekévé akarok lenni, akit maga az Úr méltóztatott Egyszülöttje Édesanyjává választani. Így lesz igaz
az az evangéliumi gondolat: a Szűz Anya „zarándokgyermekei” az Úr Krisztusnak valóságos testvé-
rei. – Ennek gyakorlati formája pedig az, hogy mi az egek Királynőjében – még a földi életünkben is –
égi Anyánkat szeressük!
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b) Ámde ez az élethódolat ne legyen csak külső forma vagy felcsendülő dal, hanem olyan isteni
élet, amellyel közelebb jutunk a lelki tökéletesedés útján ahhoz, aki a Legtökéletesebbet szülte és tar-
totta karján... Erről írja Nagy Szt. Albert: „az örök Atya gyümölcsfája”. – Nem az az igazi Mária tisz-
telő, aki csak szöveggel és énekkel hódol, hanem az a lélek, aki életének Krisztushoz hasonuló pom-
pázásával akar a Szent Szűz méltó gyermekévé nemesedni. – És mindezeknek végső következtetése,
hogy a Szent Szüzet földi életünkben égi Anyának magasztaljuk. Ha így nézem, akkor ez nem emberi
természetünk gyengéd érzelgőssége, nem is gyermekded „védelemkeresés”, hanem komoly elhatáro-
zás, Krisztus testvéri hasonlóságát kibontó erőfeszítés, amely a Szent Szűzből felénk forduló anyai ér-
zületét, lélekkincsét váltsa ki. Így lészen Krisztus testvérünk, így mondhatja a kicsiny gyermek a
Szent Szűznek: Anyám!

2. De azt se felejtsük, hogy minden hódolatunk áhítozása forrásozza az ég kegyelemáradatát.
Ez a gyermeki vágyakozás és elszerényedés külső formájában is jelentkezik. – Figyeld csak! Gyer-

tyát gyújtunk a Szent Szűz szobra előtt... Ez azt jelenti, hogy fellobbantom kis adományom lángját,
hogy tiszteljük a Szent Szűz földi képmását. – Az olvasóját imádkozzuk... Ez azt jelenti, hogy imák
alakjában emlékezem égi Anyánk életáldozatára. Valójában magam lelkének emelkedése úgy megy
végbe, hogy imádság útján próbálok közelebb jutni égi Anyámhoz.

Sok fölajánlás, áldozat tör az ég felé. Mindez a lelkek megnyilatkozása, mégpedig olyan, amely-
ben az a belső készség nyilatkozik, amely a Szent Szűzhöz akarja hasonlítani önéletét. Sokan talán túl-
zásba is jutnak... Pedig minden elemista kis gyermek világosan tudja, hogy a Szűz Anyát tisztult lé-
lekkel övezve tiszteljük, de Istenatyánk az egyetlen, Akit imádó hódolattal veszünk körül. Tisztelet a
Szent Szűznek szól, az imádás az egek Urát illeti!

a) Elsősorban a jó szülőket arra figyelmeztetem: örülniük kellene, mert gyermekeik a Szűz
Anyához sietnek... Sőt, elő kell mozdítani, hogy ők a Szűz Anya gyermekeivé legyenek! Aki életét a
Boldogságos Szűznek ajánlja, számíthat arra a kegyelem-kiáradásra, amely szerint egész élete Krisztus
kegyelmében fog bontakozni. – A gyerekek Mária-egyletei és a hűségesen tisztelők felnőtt serege lesz
az az „életparadicsom”, amelyből kisarjadnak azok a „nagyok”, akik nemzetük áldozatosai, életpéldái
és szolgái lettek... Hunyadi János, Eszterházy nádor olyan magyar életpéldák, akik a hódolatos Szűz
Anya tisztelete útján lettek magyar életünk eszményei. Jó szülők, sohase feledjétek: a Szűz Anya tisz-
telő gyermeknépe a jövő reménye...

b)  Majd a serdülők seregének szóljon az intelem! A tisztaság erénye az egyéni és nemzeti élet
gyökérzete. Minél érintetlenebb a serdülő ember, annál életerősebb az Isten gondozta életfakadás... Az
igazság ez: az életerős „életgyökérzet”, a jó és egészséges „élettelevény” a jövő hajtás izmos kirobba-
násának igazi alapja. – És ha rólatok, a „serdülők” nemzetségéről kell isteni jövendőt mondani, akkor
az lehet a végső és vigasztaló remény: a Szűz Anya tiszta élete és szerető lelke lészen a ti bontakozó
éltetek példája és erősítő kegyelemforrása.

c) És végül a felnőtt nemzedéknek mondom: Édesanyátok segítő vezetése mellett készüljetek ar-
ra, hogy örök életen át a hódolatosak boldogjai lehessetek az örök hazában. Mert mindnyájan arra tö-
rünk. Az az ország a mi hazánk, ahol a szentek egyességében vár égi Atyánk. – Út a földi zarándoklat;
olyan út, amely az „égi otthon” világában várja az Atya hívta „házanépét”. Jó égi Atyánk az örök ítélet
előtt is Védőanyánkat mutatja, és így a „hazatérésben” is Isten adta segítőnk. – Így virágzik ki életünk
Május Királynője segítségével örök életvirággá...

Bef.: Végezetül gondoljunk arra: a május hava a természet zsendülésének és virágba szökkenésé-
nek hónapja. – Ilyenkor koszorúzza az oltárt, a Szent Szűz szobrát a szerető lelkek csoportja... De ez a
jelképes hódolat arról szóljon: bontsuk ki a természetes és természetfeletti erények virágait és így
egész életünkkel legyünk égi Anyánknak földi pompázói, hogy azután örök dicsőségévé nemesedjünk
– Istenatyánk országában!

2. beszéd: A szentek és a Boldogságos Szent Szűz
(Dogmatikus beszéd: A szentek tisztelete)

Bev.: Isten teremtményei – Isten kezének műremekei. A műremek maga is tiszteletet és csodálko-
zást parancsol, de a hódolat az Alkotót illeti. Az ember is Isten remeke, de mennyivel nagyobb hódola-
tot parancsol az, aki saját erőfeszítésével is hozzájárul az élet „műremekének” kitermeléséhez. – Kér-
dés: milyen hódolatos tisztelet illeti ezeket?

1. A szentek tisztelete.
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A szentek fogalmához kettő tartozik. Isten szerint alakult életet mutatnak és így Istenhez tárt
végnélküli életet élnek. Ezért:

a) Tisztelet és példakövetés a mi részünkről való odafordulás.
b) De az érdemeiben való részesedés is – a szeretet kapcsolás erejében.
c) Végül a közbenjáró ima állandó egybetartozandóság valóságában (szentek egyessége!).
2. A Szent Szűz tisztelete – hyperdulia.
Ámde ez csak tisztelet. Végül is mindent Istentől várunk, tehát minden hódolatot és imádást kizá-

rólagosan Istennek adunk. – A szentek közül kiemelkedő – a Szent Szűz.
a) Istenanya – a személyisége.
b) Ezért kiemelt tisztelet – az őfelé hajló ember közeledése. De itt is az az igazság: hódolunk előtte

és kérünk tőle. Isten előtt hódolva és bizakodva és Tőle várva...
Bef.: Mi tehát az Istent illető imádás? Latria!

3. beszéd: Krisztus és a Szent Szűz
(Dogmatikus beszéd: A Mester és a Szent Szűz)

Bev.: Anya és gyermek olyan szoros kapcsolatot mutat, amelynek szálai elszakíthatatlanok. Jézus
Krisztus  Anyja  a  Szent  Szűz,  és  így  a  Szent  Szűz  Fia  –  az  isteni  Megváltó.  Vizsgáljuk  most  tárgyi
értékléssel, hogy milyen a kapcsolat az isteni Gyermek és az Isten Anyja között.

1. Krisztus – a kegyelmek hordozója.
Megbontva a tételt, ilyen részletekbe bontakozik elénk Krisztus Személye:
a) Ő a Megváltó. Róla olvassuk: „Benne van (vére által) megváltásunk, bűnünk bocsánata” (Kol.

1,14).
b) Ő a kegyelmet osztó. Róla olvassuk: „Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy

arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).

c) Ő az embert megszentelő. „Senki sem emelkedett föl a mennybe, csak az, aki alászállott a
mennyből: az Emberfia, (aki a mennyben van). Amint Mózes fölállította a kígyót a pusztában, úgy
fogják fölmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké él-
jen” (Jn 3,13-15).

2. Krisztus Édesanyja – a kegyelmek közvetítője.
Egyházunk élő tanítása így beszél és oktat a Szent Szűzről:
a) A „mi megváltásunk segítője” (Szt. Antal). Mintha azt mondaná: életutunk célja az üdvösség

megszerzése; ebben élettársunk és segítőnk a Szent Szűz. – Ez az embert tekinti...
b) Az örök Atya „Gyümölcsfája”. Ez pedig azt jelzi: Istent tekintve olyan teremtmény, amely az

Úr Egyszülöttjének emberalakját termeli ki – a Szentlélek erejéből. „A Szentlélek száll rád és a Ma-
gasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz” (Lk 1,35).

Bef.: Végső eredmény: minden Krisztustól ered, és a Szent Szűz minden kiváltsága Krisztusra utal
vissza.

4. beszéd: A Szent Szűz és a hívek
(Dogmatikus beszéd: A Szent Szűz és a hívek viszonya)

Bev.: Minden hívő lélek azt mondhatja magáról, Krisztus aklának alázatos báránya vagy Krisztus
népének vándora vagyok. – De nézzük most azt a kérdést: milyen viszonyban van a vándor élete az
égi Mester Édesanyjával? A feleletet adja meg kettős megállapításunk.

1. Szűz Mária – Anyja Krisztusnak.
a) Az Írás azt hirdeti: „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Ma-

gasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában
mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk 1,31-33).

b)  Az  élő tanítás  ezt  hirdeti  róla:  „Isten  ígéretének  beteljesítője”  (Dam.  Szt.  János).  Mintha  azt
mondaná: emberiségnek szóló ígéret s megváltás, ennek megvalósító életeszköze: a Szent Szűz.

2. De a Szent Szűz – Anyja Krisztus híveinek is.
a) Az Úr maga állítja mellénk mondván: „Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítvá-

nya, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a te fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „nézd, a te anyád!”
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Attól fogva házába fogadta őt a a tanítvány” (Jn 19,26-27).
b) Az élő tanítás pedig azt mondja: „A bűnösök egyetlen segítője” – írja Szt. Efrém. Ezért siet is

hozzá a küszködők és elesettek serege. Persze úgy értve: legyen szerető Szíved velem érző és segítsen
lelked a megbocsátó égi Fiadhoz. – Majd azt olvassuk az „élő tanítás” letéteményében: „Íme! Nem-
csak a bűnösök menedéke, hanem a tiszta és erényes élet szorgalmazója.”

Bef.: Mi tehát a tárgyi kapcsolat a Szent Szűz és a hívek között? Az anya és a gyermek viszonya,
amely az állandó szeretetfolyamatot forrásozza.

5. beszéd: Felemeltetés – átnemesedés
(Dogmatikus beszéd: Az isteni előre-rendelő a Szent Szűz életében)

Bev.: Az Isten örök terve hordozta magában a jövő sodrát. Az üdvözülés is isteni terv, ennek min-
den tárgyi mozzanata előrerendelt isteni elhatározás. – Vegyük most vizsgálat alá: hogyan áll elénk a
Szent Szűz alakja, ha az isteni üdvösség terve szemszögéből értékeljük személyét és életszolgálatát?

1. Előreválasztva – átnemesedő Isten Anyja.
Személye az örök Atya terve, és tevékeny élete az örök Atya szolgálata. Ezért a következő tárgyi

ajándékok hordozója:
a) Immaculata – ab aeterno. Ezt jelzi az angyal: „Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt

Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz” (Lk 1,26). Ezt tanítja az élő tanítás (dogma!).
b) Virgo – perpetua. Ezt is isteni kinyilatkoztatás mondja: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Is-

tennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,31). „Mária erre megkérdezte az
angyalt: „Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta: „A Szentlé-
lek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő is Isten Fia lesz” (Lk 1,34-35). Ezt is
az élő tanítás hirdeti (dogma!).

2. De figyeljük csak: mivé teremtődik át ezeken a kegyelmeken át a földi ember? Kiemelve – is-
tenivé lett az Istenanya földi népe.

Mivé alakul tehát az élet nyomán a halandó?
a) Sine macula lesz az ember. Azért mondja szt.Efrém: „mindeneknek ékesítője”. Természetesen

úgy értelmezve, hogy bűneinket megbocsátja az égi Mester és életünket erényekkel ékesíti.
b) Virtutibus excellens – lesz a Mária népe. Így: „ő a világ üdvének szolgálója” (Dam. Szt. János).
A valóság tehát ez: az égi Anya kiemelt megemeltsége és kegyelmi bősége az emberek életének

megemelése és szolgálata.
Bef.: A kongregáció az ilyen kiemeltetés, de szülessék meg az isteniesítés is!

6. beszéd: Az Isten Fiát hordozó Szűz Anya
(Dogmatikus beszéd: A megtestesülés hivatása)

Bev.: A Szent Szűz életértékének legmagasabb valóságát ez a tétel fejezi ki: Isten Anyja. – Tárgyi-
lag ezt hirdeti az angyali ige: „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a
Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában
mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk 1,31-33). – De hogyan áll szolgálatba az Úr válasz-
tott leánya?

1. A földnek hozta.
Az isteni szeretet minden jóságát – az emberek felé sugározza. Mégpedig miért?
a) Isten ígérete alapján. „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka

közé: Az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15). Teremtő tette – szeretet su-
gárzás, képiségének közlése – szeretet közlés. – További ígérete: a szeretet megmaradás.

b) Isten angyali üzenete alapján. „Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret
nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és
Máriának hívták” (Lk 1,26-27). Isten terve valósulásának ideje érkezett el. Így az Isten szolgáló leánya
hivatása is kezdetét vette.

2. Az egyes embernek is hozza.
Az ember igénye az Isten. És a Szent Szűz milyen szerepet tölthet be ebben az igényben?
a) „Mindenki nyelvét értő és beszélő szolgálatot teljesítő” (Nagy Szt. Albert). Ez annyit jelent,

hogy minden egyes áhítozónak kérését értő és minden kérést – isteni keggyel – teljesítéshez segít az
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égi Anya!
b) A halál és örök élet védőügyvédje. Ez pedig azt jelenti: aki az Üdvözítőnket a földre hozta, az

életünket, végnélküli lelkünket Istenhez segíti.
Bef.: Így én is tőle veszem – Krisztus erejéből – erőimet és végnélküli boldogságomat.

7. beszéd: Szüzek Szülője
(Erkölcsi beszéd: A szűzi lelkek Szülőanyja)

Bev.: A Szent Szűz kiemeltségét ez az isteni üzenet jellemzi: „Méhedben fogansz és fiat szülsz.
Jézusnak fogod hívni” (Lk 1,31). De ezt az isteni hivatást szűzi élet előzi: „...egy szűzhöz, ki egy Dá-
vid családjából való férfinek, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták” (Lk 1,26 és 27). Sőt szűzi
foganás követi: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el” (Lk 1,35). – Kérdés azután:
hogyan hat a lélekszületés gondolatából reánk is ez az isteni kegy?

1. Szűzi az élete.
A Szent Szűz alakja a Szűz képében jelenik meg előttünk.
a) Ezt tanítja az isteni ige. „...elküldte Isten Gábor angyalt... egy szűzhöz... Máriának hívták” (Lk

1,26 és 27).
b. Ezt dicsőíti az Egyház doktora: „Bűnösök keze által nem érinthető frigyszekrény” (Dam. Szt.

János)
2. Isten Fia a Gyermeke.
Ámde a Szűz édesanya alakban is felénk robban.
a). A Szentlélek ereje fogantja. Ezért szól így az Írás: „A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli

ereje borít el. Ezért a születendő szent is Isten Fia lesz” (Lk 1,35).
b) Isten Fiát szülő Édesanya. Így az „éltető Gabona” hordozója (Dam. Szt. János).
3. Istenember legyen „Újszülöttje”.
De ezek a nagy isteni kincsek bennem is értéket szülő égi ajándékok. Nekem is szólnak és enge-

met is átalakítanak.
a) A mi megváltásunk segítője. Ez a szöveg a „szegények adakozójának” szavát adja. Így ezt hir-

deti: hogy az égi Anya az emberi szívek segítője.
b) Valóban pedig azt eredményezi, hogy példájának dicsőséges szépsége égi Fiának természetfe-

letti kegyelmében élő ereje.
Bef.: A Szűz szülöttje legyen – szűzien tiszta.

8. beszéd: Az égi Anya oltalma alatt
(Erkölcsi beszéd: A mi Anyánk)

Bev.: Minden ember olyan gyenge, hogy a fejlődés sodrában reászorul mások támogatására. Olyan
az ember is, mint a bontakozó facsemete, karókra támaszkodó. De a lélek világában személyekre tá-
maszkodunk. – Hogyan áll a kapcsolat személyem és a Szent Szűz között?

1. A Kereszt Áldozata tett gyermekévé.
Azt jól jegyezzük meg, hogy legerősebb kapocs a gyermek és anyja között van.
a) A Szűz Anya pedig – mindnyájunk Anyja. János apostolon át mind nyájunknak szól: „Aztán a

tanítványhoz fordult: „Nézd, ő a te anyád!” (Jn 19,27).
b) Majd Szent Fiának életáldozatában való részesedése – életének tartozékává avatott. Erről szól

az Írás: „...a te lelkedet is tőr járja át...” (Lk 2,35).
2. Az áldozatos szeretete tette – Édeanyánkká!
Ámde mit mutat a Szent Szűz egész élete?
a) Lemond Szent Fiáról – az emberiség tanítása érdekében (a három év tanító munkára kell gon-

dolni). Szinte azt mondhatnók: távol marad Szent Fiától, hogy közel kerüljön Hozzá – az emberek fia-
inak sokasága.

b) Szenved Szent Fiával! – Szinte azt mondhatnók: részt kér a szenvedés megváltó erejéből.
c) Együtt van a tanítványokkal a Lélek várás szent idejében. „Mindezek az asszonyokkal, Máriá-

val, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel lélekkel, állhatatosan imádkoztak” (Ap.Csel.
1,14). – Szinte azt kellene mondani: ott az Édesanya, ahol együttesben imádkozik a szerető gyermekek
serege.
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Bef.: Legyünk boldogok, hogy égi Anyánk oltalma alatt állhatunk, élhetünk!

9. beszéd: Szűz Anyánk palástja védelmében
(megjelent: Főiskolás Élet, Kézirat gyanánt, 1941.jún.1-2.old.)

Drága leánylelketek legbiztosabb gyámola Úr áldotta édesanyátok szeretete. Az édesanya lelke
mindig magához von titeket, az édesanya tekintete bársonyosan surran át rajtatok, az édesanya szentelt
keze mindig az igaz élet ösvényére irányítja lépteiteket. Azért szoktuk azt mondani, hogy boldog az a
gyermek, aki emberré edződése koráig élvezheti az anyai szeretetet.

De az emberi élet horizontja nem szűkül le a földi élet egyszerűségére. A föld csak Úr teremtette
szent életkert, ahol az örök életre érik be teremtő Atyánk emberveteménye. Ez a beérés hosszas fejlő-
dés eredménye. Sok itt a fáradságos munka, nagy itt a kísérő elernyedés, csábító a bűnös élvezetek
felvillanása. Mindnyájan jól tudjuk, hogy Istenatyánk törvényei szerint kell életteljesülésünk felé tör-
nünk, de szomorúan érezzük, hogy sok kísértés között kell elélni napjainkat. Ezek az életet gyengítő és
lelki értékeket veszélybe döntő csábítások azonban nem mindig a látható külső világ támadásai. Igen
gyakori a kísértés, amelynek rejtett útjait és képzeletszínező varázslatait nem látja az édesanya sem.
Ezért nehéz is a vele szembemenő védekezés.

Ámde égi Anyánk szerető gondoskodása abban sem hagy magunkra bennünket. Égi Anyánk, aki
lélekszemmel látja, lélekszeretettel segíti lelki harcainkat. Nagyon természetes, hogy Vele szemben is
kötelező az imádságszerű lélekfeltárás. A szó sokszor kevés, vagy néha rettenetesen nehezen hagyná
el az ajkat. De az imaszerű könyörgő felfohászkodás lélekzárnyitás, amelyen könnyen besurran jósá-
gos égi Anyánk tekintete és tekintete nyomán segítést biztosító áldása. Legyen szent meggyőződé-
sünk, hogy földi anyánk szereteténél fokozottabb mérvű Szűz Anyánk szeretete. Legyen biztos hitünk,
hogy a lélekszeretet odahajlása lelkiéletünk diadalmas célbajutását eredményezi!

Ez a közös hit közös lélekerőt eredményez. Biztos védelmet nyújt a szenvedések és csapások ide-
jén, sőt egybefűz bennünket égi Anyánkon keresztül az örök testvériség szent közösségébe.

Ez a közösség külsőleg is jelentkezett – az együtt töltött négy év alatt (főiskolások!). Ez a közös-
ség lelkünk fejlődésének egybecsengését is hozta. – Most azonban, midőn a külső keret meglazul, ak-
kor az a vigasztaló tudat hatja át lelkünket, hogy égi Anyánk palástja védelmében örök testvériség fon
egybe bennünket!

10. beszéd: A Mária tiszteletünk módjai
(Erkölcsi beszéd: Hogyan tiszteljük a Szent Szüzet?)

Bev.: Aki szeretettel tekint Mestere Édesanyjára, az gyakran kérdezheti: hogyan fejezhetném ki
leginkább hódolatomat a Szent Szűz iránt? De a felelet gyakorlat legyen! Nézzük tehát, milyen életet
él a Máriát tisztelő ember? – De most a különös tiszteleteknek módjait nézzük. És mik ezek?

1. Kongregációs élet.
Ennek lényege: a „Máriás lelkek” együttese.
a) Egybegyűlnek az egyformán gondolkodók, hogy velük legyen a Mester. „Ahol ugyanis ketten

vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20).
b) De egybegyűlnek, hogy együttesen tanuljanak isteni életformákat.
2. Rózsafüzéres hódolatot.
Ennek lényege: a Mester életmozzanatainak imádása után hódolatunk a Szent Szűz előtt.
a) Ő ugyanis részes ezekben az eseményekben. Így tehát őt is illeti a dicsőség.
b) Mi pedig a dicsőítés nyomán részeseivé leszünk ezek kegyelmében. Maga az emlékezés is indí-

tó kegyelem; a szeretetből való csordítás pedig bőségesebb töltekezés.
3. Csodás érem tisztelete.
Ennek lényege: tárgyi emlékekhez is fűződhet az Isten kegyelme.
a) A „csodás érem” Isten adta és így az Egyház elfogadta szentelmény.
b) Mint szentelmény, kegyelmet közvetítő isteni eszköz. Boldog, Istent kereső lelkek serege ma-

gasztalja (halódók megtérése...) a Szent Szüzet.
Bef.: Keressük ezeket a rendkívüli tisztelet-eszközöket.
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11. beszéd: A helyes arány
(Dogmatikus beszéd: Imádás és tisztelet)

Bev.: Isten az életünk Ura, az ember az Istentől – és idetartozik egy vonalon a Szent Szűz is! Az
elsőt az imádás illeti meg, mert Tőle mindenünk, a másikat a tisztelet övezi, mert tőle is sokat vehe-
tünk. – Hogyan alkalmazható ez a tétel az Úr Krisztusra és a Szent Szűzre?

1. Minden imádás Krisztusé – a megváltásért.
Krisztus az Úr Egyszülöttje, és így imádásunk tárgya.
a) Róla azt mondja az ég Ura: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).
b) Magáról így nyilatkozik a Mester:„Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok...”

(Jn 14,20).
c) Őt tehát imádja az ember. „Akik a bárkában voltak, leborultak előtte. „Valóban Isten Fia vagy!”

– vallották meg” (Mt 14,32-33). Reánk ez a tétel áll: Megváltónk az Úr Egyszülöttje, imádásra hajlik
tehát az ember térde.

2. De a kiemelt tisztelet a Szent Szűzé, az Édesanyáé.
Az „embertestvérek” rangsorán közelebbi és távolabbi kapcsolatok vannak. Így a szeretetnyilvánu-

lások is kisebbek, vagy nagyobbak.
a) Minden embert illet – tisztelő szeretetünk.
b) Édesanyánkat illeti – a kiemeltebb tisztelő szeretet.
c) De égi Anyánkat illeti – a legkiemelkedőbb (hyperdulia) tisztelő szeretet. Mégpedig azért, mert

megváltásunk részese, kegyelmeink közvetítője és örök üdvösségünk szorgalmazója.
Bef.: Még a Szent Szűz is – Istentől vevő és így adó teremtmény.

12. beszéd: A Szent Szűz oltára előtt
(Liturgikus beszéd: A Szent Szűz oltára)

Bev.: Templomunk egyik dísze: a Szent Szűz oltára. Szinte kiáltva szól felénk, mert gyengéd lel-
kek mindig virágdíszbe öltöztetik faragványos díszeit. De nem különös-e, hogy Istenatyánk az Egyet-
len, Akit imádunk, mégis oltárt emelünk Szűz Anyánk tiszteletére? – Keressük csak, mi ennek a ma-
gyarázata? Az előbb csengő kérdést két felelet tudná megfelelni.

1. A Szent Szüzet Krisztus emelte az oltárra.
Az isteni Gondviselés választottja a Szent Szűz.
a) Szeplőtelen malaszttal teljes. „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!” (Lk 1,28).
b) Istenanya. „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is

Isten Fia lesz” (Lk 1,35).
c) De így is csak – kiemelt tiszteletünk szentje. Az Úr Jézus Anyjává emeltetett, és így a tisztelet

oltárára helyeztetett.
2.  risztus kegyelmét közvetíti az oltárra.
Ámde az oltár nemcsak tisztelőket vonz maga köré, hanem odaalázatosítja a kérőket is.
a) Bajainkban – Édesanyánkhoz sietünk...
b) Életerényeink mintáját – életéről mintázzuk.
c) Lélekküzdelmeinkben segítő, szerető lélekáradását kérjük. Kérésünk szövege ez: kérd helyet-

tünk a te Fiadat, hogy lelkünkbe ömlessze a kegyelmeket. – Az Édesanya közbenjáró szeretete a Szűz
Anya oltárán át csorduló kegyelmek indítója.

Bef.: Akit Isten oltárra emelt, az előtt szerető reménnyel hódoljon az ember!

13. beszéd: A „Pieta” lábainál
(Erkölcsi beszéd: A „fájdalmas Anya” és a szenvedő ember)

Bev.: A fájdalmakkal telt asszony a „Fájdalmas Anyához” siet. Ennek gyökérzete: az együttérző
szenvedők egymást segítő lelke. – Miért siet tehát a Szent Szűz lábaihoz a szenvedő ember?

1.  „vesztesek Vesztesénél” kopogtat a vesztes.
Az életünk sodrában sok veszteség kísérhet.
a) Elveszthetjük – anyagi és lelki értékeinket... Ilyenkor kihez fordulunk? Ahhoz, aki velünk érez

és segítő szeretettel gyámolíthat.
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b) De visszanyerhetjük-e vesztett kincseinket? És kitől? Aki hozzánk hasonlóan szenvedett, de ná-
lunk hatalmasabban segíthet. – Ki ez? A szomorúak Vigasztalója! Ő vesztes volt! – És adakozó lett.

2. A vigasztalan „Magányoshoz” menekül a magányos.
A Szent Szűz életében nagy teret talált a magány. A harminc boldog év után – a három áldozatos

év magányra szorította őt.
a) Lélek igénye volt – Egyszülöttje. De lemondott Róla, miérettünk!
b) Velünk érez a lélekmagánynak életködében.
c) És hozzánk siet vigasztaló és gyámolító szeretetével. Így lesz ő – a magányos lélek áldott, sze-

rető élettársa.
Bef.: Mater dolorosa, légy számomra „Mator consolatoria”!

14. beszéd: Élethasonlatunk és életeltérésünk
(Erkölcsi beszéd: A Szent Szűz és én)

Bev.: Az emberi természet egyetemességének gondolata felveti azt a kérdést is: ha ember az Isten
Anyja, akkor hogyan hasonul hozzá az ember fia? Ő és én?...

1. A kiválasztott gyermeke a földnek és szülöttje a földnek.
a) Az előrerendelése.
b) Az én teremtésem.
2. A teljes ember életalakja, az isteni kép hordozója.
a) Ő az első. – Itt is diadalmas.
b) Én a második. Sőt ebben is „elesettségben” születő.
3. A kegyelemmel teljes – istenivé alakítható.
a) Ő – mindent birtokol.
b) Én – mindent kaphatok.
Bef.: Mit tegyen tehát az ember? Olyan tisztelettel tekintsen az Isten Anyjára, hogy áhítozó lélek-

kel várjon közbenjáró szeretetéből mindig többet és többet az égi Atyától.

15. beszéd: És miben segít a Szent Szűz tisztelete?
(Erkölcsi beszéd: A Mária tisztelet értéke)

Bev.: A látás és tudás – tiszteletre hangol, a tisztelet pedig hozzá hasonulásra akar lendíteni. – De
miképp érezzük a Szent Szűz kiáradó szeretetét?

1. Hasonlóvá akarnánk lenni...
a) Ez is a „tökéletes ember” látásának kegyén indul...
b) És a vágy is – a segítő kegyelem útján erősül.
2. Segítő kezét fogjuk érezni.
a) Segítő keze vezet a természetfeletti élet útján...
b) Anyai lelke hozzánk ereszkedik – a szeretet útján.
Bef.: Mindezt eredményezi részünkről és a Szent Szűz részéről – a Mária tisztelet.

16. beszéd: Hol észlelhető a Szent Szűz kegyelemszórása?

Bev.: A Szent Erzsébet templom főoltárának antipendiuma. A szórás valójában feltárása az érté-
keknek. De mikor lesz ez a fényvetés lélekérték és lélekélet?

1. Ha felismerjük a kincseket.
a) A napsugár. – A vak nem ismeri.
b) A látó ember ismerjen!
c) Két fényt vet. A tisztaság az előkészület. Az anyaság a felmagasztalás.
2. Ha életté alakítjuk a fényeket.
a) Legyen a leánynép – a tisztaság angyalnemzedéke.
b) És legyen az anyák áldott serege – az új életfakadás isteni szőlőtőkéje.
Bef.: Mit akar az Egyház a májusi tisztelettel? Azt a gondolatot akarja pompáztatni, hogy tiszta

életforrások népesítsék Isten földi országát, és tiszta életet fakasszon az édesanyák áldott élete!
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*

b) alcsoport: A Szent Szűz kiváltsága

Idecsatolhatók a Szeplőtelen Fogantatás (dec.8.), majd az Istenanyaság szűzi volta (márc.25.) és a
mennybevitel kegye (aug.15.). Itt tehát csak utalunk ezekre a beszédvázlatokra, a tárgyhoz más és más
helyről kiemelhetők a tételek. Most csak ad hoc emelünk ki egy-két gondolatot. – Hogy pedig mégis
egybefogó irányítást is adhassunk, azért a következőkre akarnók felhívni a szónok figyelmét: nagyon
természetes, hogy a Szent Szűz kiváltságos élete magában foglalja a „mariológia” dogmatikáját. A
Szent Szűz élete és élethivatása ugyan sohasem tekintendő elszigeteltnek, hanem az isteni megváltó
terv szerves részletének. Ebből az az igazság robban elénk, hogy a Szent Szűz egész élete az üdvös-
ségtörténetnek mozzanata, és így a Szent Szűz minden égi ajándéka az isteni Gyermek erejéből reá
sugárzó kegyelem! Ő választott és az istenanyai méltóságra elhivatott. – Mindezt azért hangsúlyozom
többszörösen és kemény nyomatékkal, hogy a lelkes szívek el ne hajolhassanak arra az érzelgős és té-
ves területre, amely a Krisztus személyének elködösítésével próbálná magasba emelni az Istenanya
képét.

Ha mármost valaki a Szűz Anya égi kiváltságának tárgyi mivoltát akarná kibontani, akkor annak
lelkét a következő gondolatok termékenyítsék meg: – Induljon el gondolataiban az isteni életterv örök
valóságával. Mit akart az emberrel az Isten? Hogyan mutatta szeretetét az Isten? Hogyan tárta jóságát
az „elesett ember” felé? Hogyan ígérte Szeretete az Istenhez térés nagy kegyelmét? – Ezek a kérdések
mind és részletesen a következő helyeken találhatók: Isten terve, az ember hivatása, a bűnbeesés, a
megváltás, a megszentelődés. – A fenti gondolatoknak felelevenítése mellett vesse fel a predestináció
igazságát. Ez a gondolatsor már reá fogja irányítani a figyelmet arra, hogy a Szent Szűz személye az
Atya örök tervében a predestináció világában is található. Ez a kérdés is több helyen nyert megvilágo-
sítást. – Ha azután egyenesen a Szent Szűz személyét akarnók értelmezni – a predestináció szemszö-
géből –, akkor vegyük alapul azokat a dogmatikai tételeket, amelyek a Szent Szűz ünnepköreiben ma-
gasztaltatnak. De itt gondoljunk arra, hogy akit az Istenanyának gondolt az égi Atya és kegyelmének
teljességével halmozott az isteni Szeretet, azt előrevetített örök szeretettel szerette az ég Ura. – Így
azután eljuthat a szónok arra a területre, amely a Szent Szűz Istentől vett kivételes kegyelmi adomá-
nyainak mondható. Mégpedig ilyen sorrendben: – A Szeplőtelen fogantatás lehet az egyik területe.
Természetes, hogy az erről szóló beszédvázlatokat (kb.150) az ünnep keretében találhatja. – Majd az
istenanyaság kegyelmét értelmezhetné. Ez a beszédsorozat a márc.25-i ünnepnél található. Természe-
tes lesz az is, hogy a megváltás tételeit (húsvéti előkészület, nagypéntek, húsvét stb.) is sok anyagot
nyújthat.

– Ez a terület azután reávezet azokra az ugyancsak kivételes égi adományokra, amelyek a teljes
életszüzességét, majd a tökéletes malaszttal teljességét hirdetik és magasztalják. Ezek a tételek is erős
megvilágítást kaptak a szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság tárgyalásánál (dec.8.; szept.12.; okt.7.
stb.). – A következő terület lehetne a „coredemptrix” tételéről és a „mediatrix gratiarum” igazságáról.
Ezek a tételek tárgyilag itt, alanyilag pedig számos következő részben érintetnek.

– Végül eljutunk a megdicsőült Szent Szűz életbefejezéséhez. Itt elégséges, ha reáutalunk az
aug.15-ki ünnepre, ahol az assumptio keretében dicsőíthetjük az egek Királynőjét. – A mennybevételt
pedig úgy ünnepelhetjük, hogy kisugározzék belőle az az isteni igazság: az Isten kiválasztottja az élet
malaszttal teljese és az örök otthon diadalmasan hazavártja.

De végezetül kérdezhetnők: hát itt milyen szemszögből akarunk beszédvázlatokat hozni, ha a téte-
lek tárgyi fejtegetését már az idézett helyeken elvégeztük? Az itt közölt beszédvázlatok csak azt akar-
ják elérni, hogy az isteni ajándékokat hordozó Istenanya életkincseinek reánk való vonatkozásait –
szinte azt mondhatnók – alanyi értékeit értékelve tegyük tétellé. Kérdezzük tehát: hogyan nézzük, ho-
gyan értékeljük és hogyan hasznosítsuk a magunk életében az Úr kegyével gazdagított égi Anyánk
sok-sok lélekkincsét?!

1. beszéd: A megváltás műve

Bev.: Az Istenatya – emberfiait személyes szeretetének bűvkörébe teremti, vonzza és viszi. – Ho-
gyan értelmezendő ez a tétel?

1. Isten örök terve – az üdvözítés.



15

Az Úr örök terve:
a) Személyes szeretetének kisugárzása (lélekteremtés – megszentelés). „Én mint kiválasztott sző-

lővesszőt ültettelek el, egészen jó fajtát” (Jer. 2,21).
b) És ennek erejével a végnélküli boldogság biztosítása. „Aki eszi az én testemet és issza az én vé-

remet, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel s az én vé-
rem valóban ital” (Jn 6,54-55).

2. Ember előretűzött feladatában – elesik.
De ebben szerepet talál – a személyes ember is.
a) Megismeri a jót is. „Ismerd meg Isten törvényét és parancsait, légy állandó megszabott hivatá-

sodban: a fölséges Isten imádásában” (Sir. 17,24). „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Is-
tentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent” (1Jn. 4,7).

b) Válaszolja a jót. „Ím én kívánom rendeleteidet, igazságod által adj nekem életet” (Zsolt.
118,40). Ez az isteni természet vételével – életté teszi az isteni kegyelmet: „Élek ugyan, de nem én,
hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

3. Isten örök terve – a megváltás.
De az elesett ember lehet-e Isten fia?
a) Az Úr terve a megváltás.
b) Örök terve a végső diadalra segítés.
c) De ebben is marad az ember szerepe: „Isten megvált tégedet nélküled, de nem üdvözít nélküled”

(Szt. Ágoston).
Bef.: És a Szent Szűz szerepe? Isten örök tervének élő virága, akiből kipattan az „Istenember” va-

lósága!

2. beszéd: Kicsoda a megváltás tervében a Boldogságos Szent Szűz?

Bev.: Az örök Szeretet terve – az ember végnélküli isteni élete. Még a bűnbeesés után is – túlcsor-
duló szeretettel – a megvalósítandó és üdvözítendő! – Micsoda szerepe van ebben a Szent Szűznek?

1. A tiszta és Szeplőtelenül Fogantatott.
Ennek lényege:
a) Érintetlen – a gonosz hatalmától.
b) Mert szülője – a gonosz Eltiprójának.
2. A szűzen szülő és szűzen maradó.
Ennek lényege:
a) A Szentlélek Mátkája.
b) Az érintetlenség csodája.
3. Az áldozatos élettel részt igényelt.
a) Az égi Gyermeke szülése – részt igénylés.
b) A szenvedésben való részesedést vevő.
Bef.: Kiemelt az élete és áldozatos szolgálatban a megváltás művének előrerendelt részese.

3. eszéd: Miben áll a „coredemptrix” szerepe?

Bev.: Az üdvözülés történeti esemény. Pergésében döntő az Isten, segítő maga az ember. – De
kérdezni lehet: kicsoda e tervben a Boldogságos Szent Szűz?

1. Tudatosan dolgozó „élő eszköz”.
a) Tárgyilag: a Megváltó készséges Édesanyja.
b) Alanyilag: az embert célja felé segítő Édesanya.
2. Áldozatosan dolgozó „élő eszköz”.
De a tudatos élő eszköz – áldozatos is.
a) A megváltó szenvedés részese.
b) Az egyéni megváltódás imádkozó segítője.
Bef.: De van-e itt is személyes szerep? Igen! Hiszen tudatosan, ismerettel és akaró odahajlással

dolgozik az Istenanya!
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4. beszéd: Hogyan tekint a Szent Szűzre a megváltott ember?

Bev.: Az igazi Kereszt mellett állt a fájdalmas Anya. De az élet keresztjét viselő ember mellett is
megjelenik az Anya. – Hogyan tekint reá a küszködő ember?

1. Hálás szeretettel – a szeretetáldozatért!
a) De kérdezzük csak: miben állott az áldozat? A felelet: az együttszenvedő átadásában.
b) De kérdezzük tovább: miben jelentkezik most ez a szeretete? A felelet ez: az Istenhez vonzás és

kegyelemesdés jóságában.
2. Isteni élettel a megváltás szolgálatában.
Mindenkiét szolgálta és az enyémet is szorgalmazta.
a) Mert ezt szolgálta az Istenanya!
b) És ezért isteni élettel hálálkodik az emberek fia. – De ez valóságos élet legyen. Kell a hálaima,

de nagyobb az istenivé alakított élet diadala. „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem”
(Gal. 2,20).

Bef.: Végül is mi az igazság? A lelkünk legnagyobb kincsének „élő eszköze” a Boldogságos Szent
Szűz. Ezért tehát életével hálálkodó a kegyelemmel telített ember.

5. beszéd: Kicsoda a megváltás kegyelmét Adó?

Bev.: Végül is: ki a megváltást ajándékozó?
1. Örök szeretetéből – az ég Ura.
a) Az Ő terve – az ember üdvössége.
b) Az Ő kegyelme az üdvösség megvalósítása.
2. Áldozatos életével – az emberiség Messiása.
A Mester az égi Atya Küldöttje.
a) Az Ő élete – a megváltó élet. Minden isteni tette megváltó mozzanat.
b) Az Ő áldozata – elfogadott megváltó cselekedet. De az életáldozat az Isten örök oltárára szálló

„füstnek” egekbe emelkedése.
Bef.: A Szeretet az ember felé fordul és az Úr Egyszülöttje az embert égi Atyja felé fordítja.

6. beszéd: És a Szent Szűz ?

Bev.: Isten kegyelmet adó munkájában hivatást talál-e a Boldogságos Szent Szűz? Istenanyai mél-
tósága erre utal, de részletes vizsgálás hitünkben megerősítés. – Hogyan áll tehát ő a megszentelődés
szolgálatában?

1. Mivel a megszentelődés Isten adománya, ezért egyedül az Ő jóságának gyümölcse.
Mindezt úgy értelmezzük, hogy kidomborodjék az Isten mint a megváltás adományozója.
a) Istenatya a megindító szeretet. Tervben és valósításban.
b) Jézus Krisztus a Megváltónk. Az Úr Egyszülöttje a szeretetáldozat készségese.
c) A Szentlélek a megszentelőnk. A harmadik isteni Személy a szeretet sugárzója. Végül is – min-

den Istentől.
2. Mivel pedig a megszentelődés szerzője az Úr Jézus a Kereszten, azért az Édesanyja a ke-

gyelmek közvetítője.
A földreszállt Istenember Édesanyja a Szent Szűz .
a) Tárgyilag is értelmezve: az Isten választotta Édesanya a Fiú érdemeinek segítő eszköze és ki-

osztója.
b) Alanyilag így értelmezendő: mindnyájunk Atyjának Édesanyja, a „nagy család” kegyelmi terí-

tékének kiosztója. Az Isten fiaivá lettünk. És így az Úr Egyszülöttjének gyermekeivé váltunk.
Bef.: Végül pedig mi az igazság? Istenatyánkból forrásozik a kegyelmek bősége, és a Szűz Anyán

át ömlik az emberek lelkébe.

7. beszéd: Mit jelent a „kegyelemosztó” hivatás – mireánk nézve?

Bev.: A hívő lélek odaadó szeretettel fordul a Mester Édesanyjának anyai Szívéhez. – Mit te-
szünk?
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1. Bizalommal kérjük.
Az emberi lélek az emberi szívhez fordul a legkészségesebben.
a) Anyai szív – a Szűz Anya Szíve.
b) Odasiet az emberek szeretete.
c) Tőle kéri a közbenjáró szeretetnek segítségét és áradó kegyelmét.
2. És biztosan nyerünk.
De a kérés teljesülése biztos-e?
a) Biztos, mert a szeretet szeretetet szül és így szeretetet ad.
b) De csak javunkra szolgálóan biztos. Ezért néha – látszólag – nem kapjuk a földi életet, de annál

inkább vesszük az égi életet.
Bef.: Talán elimádkozhatnók ezt az egyházi fohászt: „Sohasem lehetett hallani, hogy aki Hozzád

fohászkodott, meghallgatás nélkül távozott volna…”

8. beszéd: A kegyelemosztó Szent Szűz

Bev.: Most kérdést intézek az én drága testvéreimhez, hogy feleljék meg iskolás módon, mi az Is-
ten legnagyobb kegyelme emberlétünk számára? Hiszem, hogy a felelet így hangzana: az Isten Fia
ember lett, hogy az emberek fiait Isten fiaivá emelje. Ez a legnagyobb kegyelem: az ég leereszkedése,
és ebben közvetlen áldozatos segítő eszköz a Boldogságos Szent Szűz. Ezért van, hogy „mediatrix
omnium gratiam”.

1. A kérő ember fordul Királynőjéhez, hogy ő kegyelmet eszközöljön égi Fiától.
Mi a ma népének kérése?
a) Gazdasági erő…
b) Lelki erő…
c) Természetfeletti erő… Mindez azért, hogy virágos kertté alakuljon a világ, és itt boldogságos is-

teni életet éljen az ember.
2. A kegyelmekkel telített fordul az égi Atyához, hogy hálát rebegjen a vett kegyelmekért.
Mert miért hálás az ember?
a) Mert gazdag lett a lelke.
b) Mert emelkedett lett az élete.
c. Mert Istenhez gravitál isteni élete. Így azután mi történt bennünk és mi robban ki belőlünk?: Is-

ten fiaivá lettünk. Hálás köszönettel isteni életet élünk, ez a lelkünk igazi odafordulása az égiek felé.
Bef.: Mi legyen tehát az igazi hála? Egyszerűen az élet. Áldozatos és viselni tudó „Máriás élet”.

9. beszéd: Istentől mindent kapott – embernek mindent adott

Bev.: Ha az ember életét élő amforának tekintem, akkor hogyan áll elénk a Szent Szűz alakja?
1. Kiemelt – az isteni adományokban.
Ő – a leggazdagabb ajándékozott.
a) Egek felé tárult a lelke.
b) Kegyelmekkel teljes az élete.
2. Bőségesen szóró – isteni kegyelmek közvetítésében.
De aki mindent kapott, az mindenből csordulással adakozó.
a) Egyéni életünk mutatja, hogy kérésre mindent kaptunk.
b) Csodás jelenései is mutatják, hogy szeretete kérés nélkül is egyetemesen kiáradó (Lourdes,

Lorettó, Fatima stb.).
Bef.: Az Istenanya mindent nyújtó Édesanya.

10. beszéd: Az élet igazi Krőzusa

Bev.: A legendák szerint Krőzus a föld aranyainak túlbőséges halmozója. – De hogyan hasonlítha-
tó ez a kép a Szent Szűz életéhez?

1. Ő a lelki kincsek Kincstárnoka.
Az ember vagyonállományai:
a) Földi kincsek. Ezek mulandók és a földi munka eredői.
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b) Égi kincsek. Ezek állandók. Ezek a Szent Szűz kezén át csorduló életkincsek.
2. Az isteni életfakadás égi Kertésze.
De a „kincstáros” hasonlat kissé merev. Szebb és igazibb az Életkertész hasonlata.
a) Leesdi az éltető napsugarat és a harmatot.
b) Gondozza a fesledező életbimbókat.
c) Az örök oltárra helyezi a színpompás, ékes virágokat.
Bef.: Ez az erő – az üdvözítés segítő ereje.

11. beszéd: Az élet igazi Gazdagítója

Bev.: Mi módon lesz gazdaggá az ember? Jól jegyezd meg: földi és lelki kincsek birtoklásával. –
De hogyan kell ezt értelmeznünk?

1. A földi kincsek életfeltételek.
a) Isten terve ez. „…töltsétek be a földet, s hajtsátok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28).
b) Ember feladata – ennek birtokbavétele.
2. A lélekkincsek – életértékek.
Óvakodj attól, hogy csak a földi kincseket szolgáld. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-

dön, hol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak” (Mt 6,19).
a) Lelked az igazi érték. „Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem több-e

az élet az eledelnél, s a test nem több-e a ruhánál?” (Mt 6,25).
b) Ezt táplálja az isteni Mester. „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!” (Jn 7,37). „Én vagyok

az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn
6,35).

Bef.: A Szent Szűz erre a helyes mértéktartásra segít.

12. beszéd: Az Édesanya szeretete

Bev.: Ki felé fordul a Szűz szeretete? Szereti az Istent és annak minden teremtményét. – De mi-
lyen rendet tart ez a szeretet?

1. Szereti az Atyát – mindenekfeletti szeretettel.
Tőle minden, tehát Neki ad mindent.
2. Szereti az Úr Egyszülöttjét, az ő Gyermekét – az imádás szeretetével.
Ő az Isten valóságos Kegye; tehát Őt imádja anyai szeretettel.
3. De szereti az embereket Fiának megváltó szeretete miatt.
a) Az emberért áldozat – az Istenember.
b) Ezért az emberért áldoz – az Isten Anyja.
Bef.: Égi kincs a szeretet; ezt kínálja vissza az áldott lélek.

13. beszéd: A „fájdalmas Anya”

Bev.: A fájdalom átélése az együttérzés gyökérzete. – Mit mutat a Szent Szűz élete?
1. Átélte a lélekfájdalmat.
Ő a választott, a szenvedéseket átélő Anya.
a) Simeon jövendöli: „…s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése”

(Lk 2,35).
b) Az életében kíséri.
c) A „Pieta” teljessé teszi.
2. Ezért együttérzéssel enyhíti a lélek fájdalmát.
Azért ő a szenvedő és áldozatos lélek, az együttérző lélek. Azért mondhatjuk:
a) Felénk fordul segítő lelke.
b) Mert együttérző a szenvedő lelke.
Bef.: Ez magyarázza, hogy hozzá siet a szenvedő gyermek.

14. beszéd: Az égi Anya útja
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Bev.: Ha történelmileg kutatjuk a Szent Szűz életét, akkor két sarkpont körül fordul a története. –
Mi ez?

1. Öröktől rendeltetett.
Az isteni életterv: örök. És ebben milyen hely a Szent Szűzé?
a) Ő az igazi ember.
b) Ő az áldozatos ember.
2. Időben szolgálatot teljesített.
Az isteni tervek: időben valósulnak. Mit végez itt a Szent Szűz?
a) Az Úr Egyszülöttje Édesanyjává lett.
b) A Messiás gondozója lett.
c) A megváltás „élő eszközévé” emeltetik.
Bef.: És az életút vége? A megdicsőülés, azaz: assumptio.

15. beszéd: Mennyből

Bev.: Mi a Szűz Anya életének ősi forrása? Mint minden emberé, az égből való, de a szolgálatot
tekintve Isten különlegesen megemelt hivatásából.

1. Isten örök tervében.
Minden „Isten kép” az Úr örök tervében születik. Csak az a kérdés: milyen előrerendelésben.
a) A Szent Szűz – a Szeplőtelen.
b) A „Szeplőtelen” – a szűzien élő.
2. Isten szent küldetésében.
De ez a kiváltság – hivatási előkészítő. Mi a Szent Szűz hivatása?
a) Ő lesz az isteni Gyermek Anyja.
b) Ő az isteni Megváltó „áldozatos társa”.
Bef.: Mindenki a mennyből és a mennybe hivatott, de a különleges hivatásban élő – a mennybe vi-

tetett.

16. beszéd: Földön…

Bev.: De milyen életet élt a Szent Szűz a földön? – Azt is lehetne kérdezni: hogyan jelenik meg és
tevékenykedik földi életében?

1. Föld asszonya – az alakja.
A föld asszonyainak egyike.
a) Egyszerű leánya – Annának.
b) Áldozatos jegyese – Szt. Józsefnek.
2. Isten Anyja – az élettartalma.
De a külső életkeret mellett – több a lélek tartalma.
a) Angyali hang így jelzi: „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a

Magasságbelinek Fia…” (Lk 1,31-32).
b) Az áldozatos asszony így vállalja: „Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid sze-

rint” (Lk 1,38).
3. Ember segítése – az elhivatottsága.
a) Tudja felé táruló igényeinket.
b) Szereti földi gyermekeit.
c) Segíti a hozzá fordulókat.
Bef.: Mi tehát az igazság? A földön dolgozott és isteni szolgálatot teljesített; az égből pedig jósá-

got sugároz a földiekre.

17. beszéd: A mennybe…

Bev.:  Az Úr Édesanyja is  a  hazatérő emberek egyike,  de itt  is  kiemeltje.  –  Hogyan zárul  a  földi
élete?

1. Elhagyja a földet.
a) A halál az ő háza ajtaján is kopog.
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b) De nem pusztítással, hanem a „hazatérés”, „hazakísérés” örömével.
2. Eléri a mennyet.
Az igazi életeredmény az élet kiteljesülése. Röviden azt jelenti: a végnélkülinek teremtett ember

találkozik a végtelen Atyával. – És a Szent Szűz?
a) Sorsa – a teljes boldogság.
b) A célbafutás útja: a mennybeszállás.
Bef.: Odament, ahol minket is vár.

18. beszéd: Életünk örök mintaképe

Bev.: Tekintsünk magunkra… Észrevesszük, hogy a Szent Szűz élettörténetének képét hordozzuk.
1. Istentől jövünk.
a) Tervvel küld az Isten.
b) Szolgálatot vár az Isten.
2. A földön tevékenykedünk.
a) A föld a szolgálat helye.
b) Az emberi erőfeszítés a szeretetszolgálat eszköze.
3. Egekbe térünk.
a) Ahonnan jöttünk, oda térünk.
b) Ahová vágyunk, ott élünk!
Bef.: Figyeld csak: hasonló az életünk – a Szent Szűzéhez!

19. beszéd: Életünk örök segítője!

Bev.: De kicsoda nekünk a Szent Szűz? Vajon olyan Isten áldotta személy, aki elragadtatott távol-
ságban él tőlünk? A felelet akkor lesz helyes, ha azt mondhatjuk: örök a hozzáfűződő szeretetkapcso-
latunk.

1. A földön – Anyánk.
a) Fiává lett – az égi Fiú.
b) Így Anyánkká lett – az Isten Anyja.
2. Az égben – Királynőnk.
Az égbeérés – életdiadal. De ott az egyéni életérték arányát érzi, éli és élvezi a megdicsőült.
a) Királynőnk – az Isten Anyja.
b) Gyermeknépe – az üdvözültek tábora.
Bef.: Kicsoda tehát a Szent Szűz reánk nézve? Segítőnk és boldogságunk!

20. beszéd: Életünk örök lélektársa

Bev.: Mi az ember legnagyobb boldogsága? Az, ha belekapcsolódhat az örök Szeretet áramkörébe.
– És mit mutat a mi életünk?

1. Hazatérünk – a feltámadás kegyelmével.
a) Halál – a sorsunk. „…por vagy és vissza kell térned a porba” (1Móz. 3,19).
b) Feltámadás a reményünk. „Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten

azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt feltámasztja” (1Tessz. 4,13).
2. Vele élünk – megváltottak örömében.
a) Rajta keresztül vettük a megváltás kegyét. Ő az Üdvözítő Anyja.
b) Szeretetének gyámolításával bontottuk életté a Megváltó égi ajándékait. Így – Segítője az üdvö-

zülésünknek.
Bef.: Mivel az örök élet a legnagyobb értékünk, azért a Szent Szűz Anyával való lélekegyüttes az

igazi boldogságunknak lényeges mozzanata.

21/a. beszéd: A Szent Szűz lelke
(Májusi ájtatosság bevezető beszéde lehet; 1936)

Bev.: Az isteni akarat megnyilvánul a teremtésben. Minden műnek tárul elém, és bennük keresem
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a mestert, a mesteri gondolatot. A világ mint mű harmóniát, szépséget hordoz magában s benne látom
az isteni gondolatot, amely szépséget akar. A bogárkában életet, életösztönt látok s benne szemlélem
az Istent, Aki mozgást, tevékenységet akar; az emberben értelmet és akarást, kikezdéseket látok és
benne látom az Istent, Ki ismeretre, akarati cselekvésekre akar vinni engem s az emberek legtökélete-
sebbjét, a Szent Szüzet állítja elém, akiben szintén keresem az isteni akaratot. – Vizsgálom életét és
három dolgot látok benne: látom benne a tisztaságot, az apostolok lelkületét s a vértanúk lelkületét.

Beáll ez a Szent Szűz, mint akiről az Evangélium azt mondja: „gratia plena”… Cselekedetei tisz-
ták, nemesek; Bernadette meglátja őt s az arcán felcsillanó lelki szépséget, és előtte eltörpül a földi
szép. A liliom bódítóan hat, illata kábít, nem közönséges, kiemelkedik a sok közül. A Szent Szűz lel-
külete is ez. A tisztaság kiemelkedése.

A liliom nemcsak önmagáért van. A Szent Szűz másokért él. Él a kis Krisztusért, él az egész em-
beriségért, fáradozik másokért. Az isteni akarat megnyilvánul itt, mert anyává tette. Az anya hivatása
pedig dolgozni, fáradozni gyermekeiért. Az isteni akarat szerint apostoli lelkület ő. – És dolgozott, s
munkájának eredménye a szenvedés és gyötrelem. Krisztus a keresztúton és a Keresztfán… És nem
roppan meg. Életébe úgy van beállítva a szenvedés, mint isteni akarat. Öröm és szenvedés váltakoznak
ott. – Bennem is ez az isteni akarat. Csak nem látom tisztán. Csak nincs oly pregnánsan kidomborítva,
mint a Szent Szűzben. De ezt fel kell magamban fedeznem. Kutasd lelkedet s megtalálod őket. Ő a
lelked napja. Tenni és tisztának lenni, és a többi megy… Egy hitetlen mondotta nekem: míg nem tett
és nem alakította magát, humbugnak tartott mindent; ez felfedezte az első isteni akaratot.

Dolgozzál másokért is; ó ez a gondolat is a lelked mélyén él. Nem kell téged erre nógatni. Kis fi-
úcskát ismerek, ki önmagát nógatta mások segélyezésére: a másik isteni akarat.

Az öröm és fájdalom váltakozására nem kell példa. Magad érzed. Ez tény. Itt erősnek lenni, – ott
nem elbizakodottnak lenni – ez az isteni akarat. Íme, benned is fel kell lelni ezeket; ott vannak.

Bef.: A május hónapjának ünneplése kelthetik ezeket a gondolatokat. Azért az egész május hónap-
ban keressük az isteni akaratot. Ezt állítják elénk praxisban a litániákon. Gondoljunk erre: előttem a
Szent Szűz. Ne csak testtel jelenjünk meg a litániákon, hogy elmondhassuk: ott voltam!, hanem lélek-
kel dolgozzam én is ezen. Ez a működés, ez a kikezdés kedves s ez lesz az igazi májusi ájtatosság!…
Amen.

21/b. beszéd: A Szent Szűz lelkiségével…
(Májusi ájtatosság befejező beszéde, 1936.V.19. Városmajori templom)

Bev.: A cinkotai képzősök drága tiszta lelkek akarnak maradni s ezért a Szent Szüzet akarják tisz-
telni. Programpontjaik között milyen életgondolatok voltak? Mi lesz az alapgondolat, mely szerint éle-
tüket be akarják rendezni? Huszonheten álltak fel. Élő szent oszlopok, akik belátnak a világba, hogy
lelkük legyen „alapzat”…

Csodás erővel megépülhet, ránehezedhet az oszlopokra Isten szent temploma. Élő gondolatok ők,
mind a huszonheten. A Szent Szűznek mondott gondolatok voltak: alázatos lélek akarok lenni, a ke-
resztet viselni akarom. Kitárult előttem a nagy világ, élő emberlélek-oszlopokat emeltek Istennek
azok, akik e lelkeket nevelték. Isten igéjéből egy-egy szót végy és tedd a lelkedbe, alakítsd, gondozd,
szeresd azt a lelket a Szent Szűz virágoskertjében, akit rád bízott. Szeretném, ha mindenki azt kérdez-
né magától, hogy vittem-e eddig egy gondolatot el a májusi ájtatosságról? Kovácsoltam-e szerinte a
lelkemet? Lettem-e imádkozó lélek, hogy így tudtam-e szólni: Isten előtt alázkodó lélek akarok lenni?
Lettem-e hárfás lélek, ibolya, gyöngyvirág, liliom, amfora, mely magába zárja egek világát? Jártam-e
úgy, mint Isten követe? Kiárasztottam-e lelkemet? Arra van szükség, hogy isteni embert teremtettem
magamból?! Jaj, ha hallgató ember vagyok! Magát Isten kegyelmével alakító, teremtő lélek a jó!! Em-
berek, van-e lelketeknek olyan tengelygondolata, mely körül forog éltetek, van-e olyan szempont,
mely szerint alakítjátok, teremtitek lelketeket? Aki így dolgozik, hogy Isten igéjével önmagából Isten
angyalát teremti, az Isten kegyelmével lélekképet tudott alakítani. Ne csak kérdezzük, hogy vettük-e a
múltból a szent gondolatokat, hanem az evangéliumi igazságnak szertehirdetéséből mindenki vállalja
az önmagának való legmegfelelőbbet. – Drága jó édesanyák gyermekük kifejlődésében találják min-
den örömüket. Drága jó édesapák kérges tenyerük, mindenük odaadásában találják örömüket. A gyer-
mek Isten parancsának odaadásában, teljesítésében találja örömét. Életem irányító evangéliumi tanítá-
sát keresem. Aki Isten kegyelmével keres, az Isten kegyelmével talál is. Szertetépett lelked függönyét
kitárod s napsugarat, Isten szent napjának melegét, fényét vedd s próbáld lelked virágba szökkenését
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munkálni. – A Szent Szűz dicsérete nemcsak ének, virág, hanem élő ember-füzérek is. Jaj, de szeret-
ném, ha csodás világot varázsolnék elétek, minden egyes ember saját életének kivirágzásával hirdetné
a Szent Szűz dicsőségét, szépségét. Ha igen, akkor megvalósulna a cinkotai program: ezt vagy azt az
evangéliumi szöveget tette élete alapjául e lélek, s kitárulnának a falak, Isten magas házában minden
egyes magas oszloppá magasodnék, s rajtatok pihenne az égbolt. Lehetnétek élet-Atlaszok, az égnek
szent látományosai lehetnétek. Szeretném, ha kitárulna a lelkem, mert érzem, hogy él bennem az Is-
ten! Mi ez? Az Evangélium megvalósulása!

Bef.: Aki technikailag is akar követni, az vegyen otthon ceruzát, papírt s írja fel egy léleklapra
azokat a szavakat, amelyek szerint életét irányítani akarja. Minden este mindenki közülünk mondja el
e szent szöveget s leszámoljon a múlttal kérdezvén, hogy a leírtak szerint élt-e? S holnap azzal vizsgá-
lódjék: eszerint fog-e élni? Örvendezzék és higgyen lelketek! E város terein nem emberek járnak ak-
kor, hanem ég felé meredező gyönyörű szent gondolatok... Innen az oltárhoz megyek, mondjátok az
Üdvözlégyet drága ajkatokkal, hogy az egyházközség minden tagjában teremtse meg azt a gondolatot,
melyet megvalósítani szeretne, s ha így sikerül, akkor Isten Egyházát hordó, gyönyörű szép, igaz és
szent gondolat legyen az! Amen.

*

c) alcsoport: A Szent Szűz életszolgálata

Itt arról lehetne szólni: milyen életszolgálatot teljesített és teljesít ma a Szent Szűz. – Alaptétel ez
lehetne: szolgálta önmagában, az Isten kereste emberek szolgálatával – kivételes elhivatottságával –
az Istenembert, végül pedig mibennünk az isteni ember kiteljesülését.

1. beszéd: Az áldozatos szolgálat példaképe
(Erkölcsi beszéd: A Szent Szűz – az Isten szolgáló leánya)

Bev.: A világot és az embert, a nagy és kis világot a változandóság jellemzi. Változik körülöttünk
és bennünk minden. Nemcsak a földnek körülöttünk lévő dolgai alakulnak mássá – tavasz jön a télre,
ősz a nyárra –, hanem az ember belső világa is színváltozások területe, ahol gyakran az eszmény elto-
lódása miatt egész más életarc lép elénk. Sok ember lelkesedik a jóért; majd jönnek percek, életszaka-
szok, amikor ködbe húzódik a nemes, és paránynak látszik az érték. A feltüzesedett lélek szép gondo-
latokra hangolja önmagát, de ismét elsötétedik a horizont, és a követendő életfeladat homályba burko-
lódzik. A változandóság lelke olyanformán ül az emberre, hogy gyakori benne az események csillag-
hullása. Gyermek életében első eszmény az anya, az apa, a nevelő. Nem kell sok idő ahhoz, hogy a ki-
nyíltabb szemű serdülő életében már csillaghullás következzék. – Kérdés marad tehát: van-e olyan
életkép, eszmény, amely az Isten teremtő gondolata folytán változatlan és ingathatatlan az ember éle-
tében? – A Szent Szűzről azt olvassuk az Írásban, hogy Isten örök terve olyan egyetlennek gondolta,
aki a bűn állapota nélkül lép az életbe és a tisztaság kincsét az egész életen keresztül hordozza, és még
a bűnhajlam sem érintette. Teremtett tehát Isten valakit, akit – az erkölcsi élet változandóságából ki-
emelvén – példaképpé állította mindnyájunk elé.

1. Példaképünk – az áldozatos szolgálat keretében.
Elhessegetem a képeket, amelyeket a Szent Szűzről alkottunk, el azokat a gondolatokat, melyek

erényeiről hirdetnek, amelyek hibáktól és bűnöktől mentesnek tanítják és amelyek a Szent Szüzet a te-
remtő Isten tervében bűn fölött állónak tudatják. De nem lehet kis jelentőségű tényeknek tudni azokat,
amik az áldozatosság erényében foglaltatnak. – Az áldozatosság erényét kell nagyra becsülni. Meg-
érezni, hogy Isten tervében minden embernek szolgálni kell. Akár a tiszta élet vonalán, akár a test és
lélek áldozatával a házasság keretében életszolgálatban. Tudatosan vállalkozni kell az áldozathozatal
szentségére.

a) A Szent Szűz életében azt látom, hogy bár Dávid királyi sarjadéka, a szegénység áldozatává lett.
Külső fény, trón, udvar stb. messze esik tőle, Betlehem és Názáret egyszerűségétől. Kiszolgálás, dicsé-
ret, elismerés, hódolat, pihenés – mindez távol van tőle.

b) Áldozatos családi körben él egyszerű jegyese és Gyermeke életében. Maga az isteni hivatás vál-
lalása áldozat, de ennek folytatólagos végzése – az állandó áldozat. Az Írás nem írja, hogy és mint tett,
de mint a mesterember családjának gondos Anyja, a munka áldozatává nemesedett. Krisztus udvart
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nem ad neki, hogy az ország előkelő női udvarolják, hanem házi gond és munka lesz állandó kísérete.
Az egyiptomi úttal, a jeruzsálemi zarándoklattal arra villant fényt az Isten tüzével, hogy az Úr válasz-
tottja a földi életben az élet áldozata lett. Nem kényszer ez, nem ránehezedő küzdelem vállalásának
kényszere. Lelkéből cseng: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (mondja
az angyalnak) – (Lk 1,38). – Ha a női lélek nehéz, küzdelmes életszakaszokra igazi életképet keres,
akkor a Szent Szűz alakjában fogja megtalálni azt az életpéldát, akit igazi és örök hűséggel utánoznia
kellene.

2. De ugyancsak példaképünk a lemondás, szenvedés szerető fogadásában.
a) Az Úr választottjának sok útja volt. Járja a gondos, szerető lélek útját a názáreti otthonban, az

Úr 33 éves életében bejárja az országrészeket, amerre Ő jár. Virágvasárnap végigmegy az ünnepies
bevonulás útján. Ott van a Keresztet hordozó Krisztus nyomában. Íme, aki élettel szól…

b) Abban is legyetek követői, hogy a szeretet lelkét vegyétek. Járjátok az utakat, amelyeket ke-
resztviseléssel kell járni. Könnyen alakuló gondolat, hogy szívesen teszi az ember azt, ami kedves ne-
ki; azt is, ami örömmel, diadallal jár. Pálmákat, szőnyeget terít a lábai elé… De töröttséggel, idegen-
kedéssel gondol arra, hogy olyan utat járjon, ahol nem kerülheti el a kereszt viselését.

c) Pedig ne felejtsd: az ember áldozatosságához tartozik, hogy az élet keresztútját járja. Az élet
szenvedéseit – a Szent Szűz példájára – örömmel, szeretettel kell vállalnia. Ne csak hallgatói legyünk
az Úrnak: aki követőm a keresztúton, az az utánam jövő „hűségesem”. Az emberi lélek természetéből
fakad ez az ima: ha lehet, múljék el ez a pohár! De az isteni készséget ez a folytatás adja: de ne az én,
hanem a Te akaratod legyen… Ez a krisztusi lélek ihlet, indít és tesz erőssé arra, hogy a föld szenve-
désének vállalásával a szeretetéhség hangját hangoztassuk. Ennek nyomán tudja kitárt karokkal várni a
keresztet. Nehéz gesztus ez. De az Úr úgy tölti el a lelket, ahogy Anyja élete is mutat példát, hogy aki
követni akarja, kitárja karját, ajkán kicsordul a szó: a kereszt szerelmesévé tégy ó Uram!

d) Tudom, hogy ez a lelkiség legfenségesebbike! A tökéletesség alsó lépcsőjén jajgató lélekkel, de
nem zúgó hanggal vállalja a keresztet. Jajszó nélkül vállalni tud: ez a második lépcsőzet. Az Úr oltá-
rának magaslatára az jut, áldozatos emberként akkor fog a legfelsőbb polcon pihenni, ha az Úrban bi-
zakodva kitáró kézzel és könyörögve várja a keresztet… Ezt mintázva – a Szent Szűz életképének má-
sává válnak.

Bef.: Most befejezésül ellenvetéssel kérdem: vajon az-e az igazság, hogy a Szent Szűz élete példa-
képe a tiszta erkölcsös életnek, égi társaságának, örök kitartó szépségének? Nem, és pedig azért nem,
mert a kivételes kegyelmek előre elgondolt predestinációs gondolatok a Szent Szűzről, aki ezeket
adományként kapta, erre választatott, az eredeti bűn terhét nem hordozta, kísértéstől mentes volt. Ha
minket nem is választott ilyen kiváltságosnak, akkor is az erre törő kegyelmével indít az Úr. A Szent
Szűz alakja abban követendő mintaképünk, hogy a bűn fölött élet áldozatát szeretettel vállaljuk és a
szenvedő Úr küldötte keresztet vesszük, azt szeretettel ölelni tudjuk. Ami kivételes kegyelem a köte-
lességek teljesítésére a Szűz számára, ő maga az adottsághoz és kegyelemhez készsége önátadását
hozza. Belső életében az áldozatnak önként vállalója lett és áldozatos példakép a szenvedés szereteté-
ben. – Imádkozó lelkünk egy mondatot mondjon: állj, Anyám, mellettem! Elevenedjék meg szoborba
merevedő alakod! Az áldozatos szeretet, a lemondó szenvedés példáját tudjam saját életemben lemin-
tázni. Add meg a közbenjáró kegyelemáramlással, hogy ezt a kötelességet készséggel vegyem hosszú
életen át áldozatot hozva, legyen olyan beszédes személy, aki most is tanít és segít, hogy azt szolgálat-
ra, életalakításra értékesítsem. Amen.

2. beszéd: A „csodálatos Anya” napján
(Erkölcsi beszéd: Az „Istenanya” alanyi értékelése)

Bev.: Ennek a nemes rendnek, az „isteni Szeretet leányainak” az az áhítatos szokása, hogy a
lorettói litániában háromszor mondják egymásután: csodálatos Anya, könyörögj érettünk! – Röviden
és tárgyilag annyit akar jelenteni ez a hármas dicséret, hogy különös hódolattal és áhítattal térdelünk a
„csodálatos Anya” szent személye előtt. – De ez az alázatos fohászkodás valami szép és nemes alanyi
beállítottságot is akar. Mintegy azt követeli minden alázatos imádkozó lélektől, hogy telíttessék a cso-
dálkozás szent kegyelmével. Azzal a kegyelemmel, amely a nagy és isteni jelenségek előtt gyermeki
lélekkel és elmélyedő alázattal hajtja meg a fejét. – Vegyük fontolóra néhány percre, hogyan alakítja
alázatosan csodálkozónak a csodálatos Anya földi házanépének áldozatos gyermeknemzedékét?

1. Először is a nagy távlatok lakójává alakítja a föld zarándokát.
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a) Mi a látás? Felelet: a kívülünk álló észlelése. Föld, rét, mező… De ez a látás rövid hatósugarú
vagy távolbalátás. Ifjúé az első, öregedőé a második.

b) Ezt azonban lelkileg kell érteni. Valójában az az igazi látás, amely a Mester szerint észleli és ér-
tékeli a világ dolgait. Ennek alapja ez a szent igazság: „Az én országom nem e világból való” (Jn
18,36). Tehát: látni kell a földet és értékeit – az örök élet távlataiból. Ennek eredménye olyan felbe-
csülés, amely a Végtelent tartja mindenekfelettinek. Ezt a látást segítő, előmozdító a boncolgatva látás.
A nem sofőr-látás. – Ez a látás végül is ezt észleli: itt az Isten. Pázmány Péter szerint minden fűszál-
ban beszél az Isten. Ez az igazság: a világ minden szépsége az Atya felé indítja az embert, az Isten fia-
it.

c) Végül van olyan látás is, amely a gondviselő Atya szemén át minden jót meglát. – Miért van
tövis is a rózsán? – mondja a ködös látású ember. Milyen csodás, hogy a tövisek közül rózsák szök-
kennek ki – mondja az optimista ember. Lám! Lám! Más a szemszög és más a látás! Ezeket a látásokat
az az áldott szem adja, amely csodálkozással fordul a világ felé.

2. Majd csodákat vevővé teszi a hívőknek csoportját.
A „csodálatos Anya” egyetlen a földön, de állandó szeretetsugárzó a földre. Csodás jelentkezése a

földön, és csodákat fogadó az őt tisztelők serege.
a) Lourdes – szent hely. Lényege: jelentkezik az égi Anya, hogy kegyeit vegye a föld gyermeke.

Int – hódoló tiszteletre, int – a lélektisztaság szeretetére és gyógyít – a szenvedések enyhítésére. Ez a
jelenések földre sugárzó értéke.

b) A csodálatos érem szent és kegyeletes tárgy. Ez is a jelenés eredménye. De itt is az a lényeg,
hogy lelki átalakulásra figyelmeztessen és szeretetével segítsen az Istenanya.

c) De a szerető Anya – a csodákat indító. Ámde a várakozó ember az egek felé fordul… Minden
hívő jól tudja, hogy az égi Atya a kegyelmeket adó; de azt is jól tudja, hogy a Szent Szűz szeretetén át
csordul hozzánk az isteni kegyelem.

Bef.: Az égi Anya indítja, és a föld zarándoka veszi. Végül is: Isten Fiától – az Istenanya kezén át.

3. beszéd: A Szent Szűzre vetett szemek – „csodalátása”

Bev.: A dicsőségek dicsőségét látja az ember, és a dalok dalát énekli a lantos, majd a színek for-
máját veti vászonra a művész… Mintha az élettavasz gyönyörűségét látná az Isten gondolata, ember
vállalta és életté alakította „áldott életben”. – De kérdés: van-e ennek a szemléletnek olyan eredmé-
nye is, hogy nemcsak hódoló dalban, imádkozó áhítatban, hanem valóságos hasonlóságban és köve-
tésben állhat előttünk áldottan az Istenanya? – Hármas vonalon áll elénk magasztos alakja.

1. Az első így szól: Az öröktől fogva elhivatott…
a) Ennek tárgyi tartalma: Isten elgondol, és gondolata teremtő erő. Azt mondhatom: az Úr gondol-

ta názáreti Szűz – a megtestesülendő Isten Anyja. Valóságos hivatás: az Úr Egyszülöttjének emberré
szülése, azaz a földrehozása.

b) De ilyen elhivatottságnak mi is részesei vagyunk. Csak fokozati eltérés van. – Mi ennek tartal-
ma? Egyéni hivatásunk örök időktől gondolt… Hivatásunk pedig: az isteni emberarc kialakítása.
Egyénileg és szolgálatban! Valósága pedig: a föld emberének istenivé teremtése és egekbe emelése!

2. A második így szól: „Íme az Úr szolgáló leánya…”
a) Ennek tárgya: az odaadó készséggel való vállalás csodája. „Respexit humilitatem!…” Valósá-

gos értelme: készséggel állok az Úr szolgálatára.
b) Ezt mi is rezonálhatjuk. És a mi életünkben így hangzik: „…Vitam… accipio vocationem –

humilitate!” Vállalkozás – az Isten tervének szolgálatára. Valóságos értelme: minden erőmet adni aka-
rom, hogy a rólam gondolt isteni tervet életté tegyem.

3. A harmadik így szól: Az elszerényedő lélekkel való munkába állás.
a) Ennek valósága: názáreti otthon csendes és szerény munkája. Tartalma: az Isten Fiának áldo-

zatos gondozása! Csendes munka – az élet virágzásának néma munkája (Pl.: májusi természet)…
b) A mi elhivatottságunkban pedig: a mi egyéni életszolgáló erőfeszítésünk. Csendes munkánk –

az egyéni, családi és nemzeti életnek kivirágoztatása. Tartalma: az „istenfiúság” gondos ápolása!!
Bef.: Lám, mindez látszólag nem dicsőítő dalolás, hanem valóságos élethasonlóság és életután-

zás, és így az „istenfiúság” és nagy kegyének ápoló és kibontó szolgálata. Forrása: a Szent Szűz és a
mi életünk csodás látása. – Ennek a hasonlatosságnak kidolgozása legyen a májusi programunk!



25

4. beszéd: Szomorúak Vigasztalója!
(Erkölcsi beszéd: Embertípusok)

Bev.: A háborús, vérzivataros időben három embertípus lép elém. Az acéllal harcoló, a véres ször-
nyűségek láttára kétségbeeső és a csöndben elmerengve Istenben bízó. – Az első az erő embere, a má-
sodik a sötétség embere, a harmadik a csodátváró ember. – Én a harmadikhoz csatlakozom. Látom én
is, ami történik, érzem én is az emberiségre nehezedő szenvedéseket és borzalmakat. De folytatom a
gondolatot: rám nehezedett az Isten keze. Minden fájdalmat tudok, minden könnyet értek, minden
ágyúzajt hallok… De hiszem, hogy Isten keze fölöttünk van és vakmerő lélekkel hirdetem: emberek!
Csodát várjatok, mert él, uralkodik, életet segít az Isten keze! – Május hónapban siet az ember a Szent
Szűz lábai elé. Bízzatok az elnyomottak, a sújtottak Anyjában! Csodaváró embereit megsegíti, békét
hoz, felemeli mindazokat, akiket lehúz a gond, a szenvedés terhe.

1. Lelket vigasztaló ereje életének eseménysorából tűnik elénk.
a) Akkor jelentkezett először, mikor Zakariás feleségét vigasztalni megy. Egy kis családi körben

omlik össze minden. Néma az atya, fáradt a gyermeket váró anya, de ő „Magnificat”-ot énekel. Dicsé-
rő szó kél az ajkán. Nem azt látja, amit emberi szem lát, tovább néz, meglátja az Úr szent tervét, az ál-
dó Isten szent kezét, az üdvösséget szóró szent Lelket.

b) A szenvedők segítője tovább megy. A kánai családban ott látjuk, amikor jelentkezik a megalá-
zás, a szégyen szenvedése. Szomorkodnak a háziak, mert nem tudják vendégeiket kielégíteni. Kicsiség
ez az eset, kicsi annak, aki kívül van, de nagy dolgok annak, aki benne van, aki a szégyent, a megalá-
zást viseli. A megalázást, szenvedést az érti meg, aki maga is szenved. Kicsi embereknek kicsi szen-
vedésében lesz a Szent Szűz segítő Anyja. A szenvedőt a legtöbb ember csak részvéttel nézi. Igazi
részvét a segítő tett, nem a jajgatás, a sopánkodás, hanem az odasietés, a lehajlás, a megemelés.

c) Az apostoli együttes lelkében összeomlott minden. Összegyűltek a kis házban és a Vigasztaló
Lelket várták. Balról, a hegyről azt a hírt hozta a szél, hogy az áruló itt végzett életével. A völgyben
jobbra, itt a barlang, ahol az apostolok fejedelme könnyeket hullatott. Északra ott a hegy, itt halt az,
akit Megváltónak hittek. Összedőlt a világ, emberek jövőjét hirdető szent elgondolása. Megrendült az
apostolok csodaváró lelke, és ezeket az elsötétedett lelkeket a Szent Szűz vigasztalja.

2. És mostani vigasztaló ereje a mi életünkből lép elénk.
Szólaljon meg az ég, hogy igazat tegyen a zúgó vigaszban is, héroszokká, hősökké teremtse a mai

élet küszködőit.
a) Az Írásban Krisztus szól, hogy mit tegyél, ha összeomlott a világ. A Keresztnél az emberiséget

Szt. János képviseli, az egyetlen tanítvány, aki idáig kísérte az Urat. Meghalt az ő lelkében is
sokminden, előtte is összedőlt a világ, de a Keresztre tekint, és a halódó Krisztus megmutatja, mit kell
tennie! Így szól hozzá Szent Anyjára mutatva: „Nézd, ő a te anyád!” (Jn 19,27). Bajban, szenvedésben
a gyermek egy személyhez kapaszkodik, – és ez az anya. A kisgyermek ösztönös ereje ez. Emberek
nagy családjában a mindenségben élő milliókhoz az egek felé emelt Kereszt Krisztusa szólal, és mikor
összeomlik minden, útmutató szavát adja. Ez annyit jelent: íme, a te Anyád! Hozzá menj, ha semmit
nem látsz fényben, reményben, bizakodásban! „Nézd, ő a te Anyád!” (Jn 19,27).

b) Az égi Anya mostani életéből is azt látjuk, hogy teleszórta a történelmet csodás jelekkel. Gyó-
gyítja a betegeket, de ennél sokkal nagyobbat cselekszik, megvigasztalja, aki sötét lelkülettel él a vi-
lágon. Ez a csodát adó, kegyelmet szóró égi erő. Nem nagyobb szenvedés-e a lelkek összeomlása,
mint sebek ütése, lélek letörése, mint szegény félkarú vagy béna testvér nyomorúsága?… Én nem vi-
tákat szövök, oldok, nem harcolni akarok! Én a hit embere vagyok! Én bízom, hogy minden szenve-
dés, nyomorúság, küzdés, szörnyű kereszt nem hiábavaló. De én csodát várok és csodát kérek, csodá-
ért könyörgök. És az égi Anya hallja a csodavárók jaját, könyörgését! Megtagadnék mindent, ami
nyomorúság, jajgatás, letörtség, bizonytalanság. Felébresztem a tudatot: én Isten csodavárója vagyok!

Bármi jöjjön, fölötte állok, égre feszítem tekintetem, Istentől csodát várok! Ne higgyétek, hogy
álmodozó vagyok! Igaz ember, magát nagyra tartó, nem nyomorult emberi erővel, hanem mert Isten
megváltott fiának tartja magát. Kicsi a föld, az éghez tart igényt. Lehet meghalni mártírkoronával,
szenvedni megalázott lélekkel, de megtörni nem lehet.

c) Itt az oltáron van az Úr a Szent Szűz előtt, és én hiszem az Isten jelenlétét. És hiszem, hogy a
földön is az Úr az igaz emberét Magához emeli. A Szent Szűz lábainál mondom: ha egy kicsi gyer-
mekleány könyörgésére forrás fakadt a sziklából, honnan gyógyultak százai távoztak, – de ha csak egy
is! – akkor is odaborulok a lourdes-i Szent Szűz elé, hogy az ő segítő jobbja segítsen. De ez nemcsak



26

könyörgés, az álmodozó ember várakozása lehet, hanem tette, keménysége, mártírlelkülete tudja mon-
dani: elvehetnek mindent, ami föld, én az éghez tartozom és eget követelek! Imádkozom azért is,
hogy a föld Isten országa legyen, és az Úr virágos kertté teremtse!

Bef.: Ma elsőáldozáson voltam, hol ártatlan gyermekek arról szavaltak, hogy az emberiség szaka-
dását egységébe fonja az Isten… Nem gyermekajkakra valók ezek a gondolatok, mert a könnyekről és
szörnyűségekről ők keveset sejtenek. De hiszem, hogy az ártatlan lelkek imacsatája diadalt arat. – Fel-
nőtt emberek lelkét ragadja meg az Úr Lelke, hogy azért tudjanak imádkozni, hogy a földre sújtott
embert felszálló, kérő imájára emelje, gyógyítsa, emberek világát Isten országává teremtse, a szeretet-
ben egybefonódó életünket hozza meg az isteni Mester. – Legyen életünk a Szent Családhoz idomuló,
ahol a központ az isteni Gyermek, Akit szeretettel mutat nekünk – az Istenanya Mária!

5. beszéd: Szenvedők Királynője
(Erkölcsi beszéd: A szenvedők vigasztalója)

Bev.: Mikor harangok zúgnak, nagy ünnepségre gondolunk és az jár az eszünkben, hogy a figyel-
meztető hangok az egek felé irányítsák mindnyájunk lelkét. Harangszó és emberi beszéd a földiek
szava, hogy általuk egek felé emelkedjék az ember. – Az ünneplések idején a pálmavasárnapi jeruzsá-
lemi út jut az eszembe, melyen virágszórás, pálmavágás, szőnyegterítés akarja ünnepelni a Mestert, és
királyi koronát kínálnak annak, akiben a jövő reményét sejtik. – De ekkor történik-e a Mester megko-
ronázása? A felelet ez: nagypéntek napján történik meg a királlyá emeltetés. Itt nem virágot hoznak,
nem hozsannát énekelnek. Nehéz szenvedés közeleg, kopogó hangok zöreje hallatszik, kereszt emelé-
se történik, szitkozódó beszédek hangzanak… Mégis ezt halljuk: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a
földről, mindeneket magamhoz vonzok (Jn 12,32). A szenvedésnek áldozatos vállalása ez. Mindez
azért  hangzik,  hogy  előkészítse  annak  a  nagy  igazságnak  a  felvetését,  hogyan  lesz  a  Szent  Szűz  a
szenvedő emberiség égi Királynője.

1. Királynői rangot szerez neki is a szenvedés viselése.
Ha a Szent Szűz királynői alakját keresném, nem Júdea nemzetségének törzsét nézném úgy, hogy

a föld aranya, selyme emelte királynővé. Dávid törzsének királyi leszármazottja, Jessze szép virága,
Názáretnek és Betlehemnek szegény asszonya volt.

a) A föld nem tudott belőle királynőt teremteni. Legnagyobb alázódással él, csend van drága sze-
mélye körül, nemességét nem tudja megsejteni még a szeretet életének evangélistája sem. Csak a
szenvedés nem hagyja el. A betlehemi úttól a názáreti ház munkás életében. Szent Fia életének 33 évé-
ig. A Kereszt szörnyűségében, a Kereszten Szent Fiának fölmagasztalásáig – örök kísérőül szegődött
hozzá. Az találja el leghívebben lelkületét, aki a gyönyörűséges „Pieta”-t faragta…

b) És pedig azért, mert megérezte: ez a trón emelte a Szent Szüzet az egek Királynőjévé… A trón:
amelyen önmagába roskadva testi szenvedésben Egyszülöttjét fogja az ölében. A fölmagasztosult
szenvedés útja példát szerez arra, hogy a világ Királynőjévé magasztosulni a szenvedés útján lehet.

2. Alázatos lélekkel hódol előtte a szenvedések osztályrészese.
a) Tagadhatatlan valóság, hogy földi életünkben elszakad tőlünk minden, ami szép és jó és igazság

lesz, hogy örök kísérőnkül szegődik a szenvedés. Nem kell ezt keresni. A háború minden szenvedést,
nyomort életre kelt. Nem akad, aki elhessegetni tudná rémeit, és nem mondhatja senki, hogy életét
szenvedés nem kíséri. Az egyiknél kopogtatnak gyászhírrel. Belépnek törtek, fáradt emberek, gyász-
hírt hoznak. Az élet szenvedést ígér. Mellé szegődik hűséges kísérőként az élet keserűsége. – Aki az
élet rabszolgája, az nem kerülhet uralkodó trónra. Aki nem tud elszerényedni Krisztushoz, az nem tud
a világ Királynőjévé emelkedni. Csak az kap koronát, aki a szenvedést úgy nézi, hogy vele elégtételt
ad a maga hibáiért és lemondással önkéntes áldozatot vállal a más hibáiért. Az Úr szava: aki önmagát
kiüresíteni tudja, hogy mást gazdagabbá tegyen, az a keresztet készséges lélekkel vállalja. Önéletében
megváltó szenvedésnek nézi és az élet magasba lendítő feszítő erejének érzi.

b) A szenvedés nem véletlen. A szenvedés az élet emelkedettségének nélkülözhetetlen velejárója.
– Krisztus és a Szent Szűz életeseménye nem váratlan kirobbanás, hanem az emberiség Istenhez emel-
kedő életének szent föltétele. Nem úgy lehet koronázni, hogy a csőcselék hozsannát kiált. Nem pálma-
vágás, virágszórás, ruhaterítés és himnusz éneklés… Koronázni szenvedéssel lehet! A Szent Szüzet Is-
ten a szenvedés útján koronázta az egek Királynőjévé. Ember, vedd észre, hogy önéleted koronázását a
szenvedés készséges vállalása biztosítja.

Bef.: A Szent Szüzet ilyen meglátás nyomán tudjuk az életben a mennyek Királynőjének tisztelni.
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Királyi életre méltóvá a szenvedés alakít; épp azért önfeláldozó élet útján iparkodj az egek Királynő-
jéhez emelkedni. Nem az az igazi ember, aki csak vágyó lélekkel odagyűrűzik a Szent Szűz trónja kö-
ré; ezek csak a „kérő koldus nemzedék” gyenge seregét alkotják. A Szűz Anyának az az udvarnépe,
aki a szenvedés készségét, az áldozat gyönyörűségét szeretettel vállalja és önmaga életének megváltó
szenvedésén keresztül házanépe és embertestvérek hibáinak engeszteléséül hozza. – Ez a program ne-
héz feladatot kíván. Többet, mint a föld kincse, többet, mint az egyszerű ember szellemi ereje. Ez ál-
dozat, lemondás, készséges önfeláldozás. Ennek gyökérzete az Isten kegyelme. – Ha tehát lemondok
készséggel az élet túlzó örömeiről, ha készséggel vállalok szenvedést, akkor kíséretül szegődöm a
Szűz Anyához, hogy vezetése mellett feltáruljon az egek kapuja és fölhangozzék az egek himnusza,
amelynek dallama mellett „élő hódolatosai” lesztek a mennyek Királynőjének.

6. beszéd: A virágok iskolája
(Szimbolikus beszéd: A virágok tanítanak)

Bev.: Az oltár virágai a természet öléről siettek a Szent Szűz oltára köré. Megszólítom őket: ho-
gyan tudtatok ilyen gyönyörűvé varázsolódni? A virágok tanító iskolával feleltek, mondván:

1. Először is természetünkbe oltott küldetéssel indított égi Atyánk.
„Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére” (1Móz. 1,27). – Rólunk ez a

szöveg szól: „Hajtson a föld füvet, mely zöldül… És látá az Isten, hogy jó” (1Móz. 1,11 és 12). –
Ugyanúgy kell cselekednünk lelki szépségeink, erényvirágaink kifejlesztésében. Mi is Isten élő, örök-
ké élő virágai vagyunk! Erre vonatkozik ez az ígéret: „Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap,
Atyjuk országában” (Mt 13,43).

2. Másodsorban gondozott az emberkertész áldott keze.
Földet törte, gereblyézte, gyomlálta, öntözte. – És mi? Emberi gondossággal gondozzuk-e önma-

gunkat? „Legyetek tehát okosak és ügyeljetek arra, hogy helyesen imádkozzatok. Mindenekelőtt tart-
satok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet sok bűnt eltakar” (1Pét. 4,7-8). Ez a parancs arra
szól, hogy tétlenkedő életünkben el ne gazosodjék Isten virágos kertje.

3. Végül Isten égi kegye harmatot és napsugarat áraszt reánk.
Éjszakák harmatot, hajnal csókja napsugarat, zenitelő napunk fényözönt bocsát reánk. – És mi?

Kegyelmekben vesszük! „De az Úr kegyelme öröktől fogva örökké kíséri azokat, akik őt félik” (Zsolt.
102,17/.

Bef.: A virágok iskolájának kapuja bezárult. Hallgattuk beszédjüket, és tanító szavuk nyomán le-
gyünk az Úr élő, színpompás virágai. Ha így övezzük élő életvirággal a Szent Szűz oltárát, akkor erre
az engesztelő életre kegyesen tekint és áldóan áld az égi Anya! „Az, akinek keze ártatlan, kinek szíve
tiszta, ki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt társának. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s ir-
galmat az Istentől, az ő oltalmazójától” (Zsolt. 23,4-5). – Csak azt akarja ez a gyönyörűséges szentírási
szöveg, hogy életünk sziromba szökkenjen, és így az Úr áldó kezét bőségesebb áldásra indítsa. Áldóan
tekint ugyanis az örök Kertész a színpompában sziporkázó virágos kertjére.

7. beszéd: A Szent Szűz élő virágai
(Erkölcsi beszéd: Az emberi lelkek – élő virágok)

Bev.: A toledói székesegyházban 35 gyönyörűen csiszolt gyémánt díszíti a Szent Szűz öltözetét.
Aki ezt az áldozatos lélekadományt csak gazdasági szemmel nézi, abban föltámadhat a Júdás féle
gondolat: „minek ez a vesztegetés?”… De aki meghallja a gyémánt beszédét, az a Magdolnához inté-
zett szavakkal szemben megérti, hogy ezek a gyémántok: követek, melyek ember lelkéből minden
szépet, jót, az élet legnagyobb értékét akarták vinni a Szent Szűz lábaihoz… Itt a léleknek a Szent
Szűz felé fordulásáról van szó. – Lehetnek olyanok, akik irigykedve gondolnak azokra a tehetősekre,
akik parancsot adhatnak drágaköveknek, gyémántoknak, hogy a Szent Szűz ruhájának ékévé zarándo-
koljanak… De reá kell döbbenni arra, hogy mindenki hoz át ilyen lélekajándékot… Igaza van a kis-
gyermeknek, aki a mezőn virágot szed, hogy csokorba kötve a Szent Szűz lábaihoz vigye. Az ő drága
lelkének az az igazságot hirdető hite, hogy így ő is valami szentet, szépet adhat a Szent Szűznek. Itt az
a lényeg, hogy a szent és parancsolni tudó lélek a kicsi gyermeket is arra indítja, hogy zarándokútra
induljon, mező virágait koszorúba fűzzön és így az égi Anya lábai mellett díszfűzért alkothasson.

1. Gyémánt, drágakövek, erdők virágai szent jelképei annak a belső, nagy értékalakító mun-
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kának, melyet minden embernek végeznie kellene.
Ne hervadó virágból fonjon koszorút a Szent Szűz lábaihoz, hanem a lélek virágaiból fonjon dí-

szes, örök, szent életkoszorút. Ilyen élettel lélekkifaragás induljon el önnönéletemben. Az embernek rá
kell eszmélnie arra, hogy nem a földnek kincséért él, hanem a föld kincséből termeli ki a lélek értékeit.
Ez a munka egyetemes és egyéni kötelesség. – A gyöngyöt a tenger mélységéből emelik ki, de egek-
ből eredeztetjük a föld legnagyobb értékét. Az élet gyémántja nem kialakított formában jelenik meg,
nem csiszoltan születik. A gyémántnak az a tulajdonsága, hogy annál különb a kvalitása, minél na-
gyobb a csiszolása. – Az életgyémánt értéke az Isten kegyelmével dolgozni kezdő ember munkájának
az eredménye. Születéssel hozhat magával sok kincset az újszülött, de az életgyémánt csiszolóján
nemcsak a napsugár ragyog, hanem a lelke tükrözi az Isten kegyelmének isteni fénysugarát. Minél
több felületet csiszolnak a gyémántra Amsterdam mesterei, az annál jobban csillogó. – Minél többet
dolgozik tehát az ember a saját életén, annál jobban kiverődik rajta az Isten képe. – Az kerül közel a
Szent Szűzhöz, aki életértéket visz csiszolásával és Isten kegyelmét átbocsátva lelkén, tisztult szép
életsugárzásba vonja egekből eredeztetett életértékeit.

2. De a léleknemesítés munkája – a családi életben is kiteljesül.
Vannak csiszolók, virággyűjtők, akik ezt a munkát a családi élet szentélyében végzik. – Ha a

gyermeket úgy nézem, mint isteni követet, akkor a lelkem kidolgozása feladatán túl úgy nézek a
gyermekre, hogy minden gyermek új követ, akit azért indít az Úr, hogy Isten virágos kertjének új vi-
rágfakadása legyen. A családi élet szentélyéből új élet fakadt, s az élettavasz jelentkezése életvirág-
zásba hozza a családi életet.

a) A kicsi gyermek nemcsak azért küldetett, hogy csak testi nevelésben részesüljön, hanem azért
küldötte az Isten, hogy ez az életvirág örök dísze legyen Isten kertjének és szent füzérré fonódjék a
Szent Szűz lábai előtt. – A kertész gondos munkájával a kert virágai átnemesednek és szebbé válnak.
Ez a tulipán, melyet hívő lélek hozott ide és amit talán ő maga nevelt, nemesített – gyönyörű színével,
fodros leveleivel szebb, mint a kert többi tulipánja. Az ember munkájával szebbé tudja tenni, amit a
természet alkotott, hogy a világ szebb alakot öltsön.

b) Embervirágok! Nem veszitek észre, hogy nemcsak azért indít az Úr, hogy újabb életpalánták te-
remjenek, hanem hogy azok tökéletesebb, szebb formát öltsenek! Szépek a mezei virágok, szépek a
vadrózsák, de legszebbek azok a virágok, melyeknek formáját a kertész gondos ápolással variálja. A
természet teremtette formák tökéletesebbekké formálódnak.

c)  A  családi  élet  akkor  alakul  Isten  terve  szerint,  ha  a  teremtő Atya  teremtő lelke  segítségével
szebb, új élettavaszt próbál teremteni. Ha ezeket az élő virágokat emberfűzérbe fonom és a gyermeket
neveléssel tisztult, szent életpéldánnyá alakítom, többet tettem, mint aki a gyémántnak ad parancsot
vagy virágot köt csokorba, hogy azt a Szent Szűz lábaihoz tegye.

3. Az életvirágok szolgálata – a családi élet közösségén kívül is kötelesség.
Az embervirágok a családban fakadnak. De a családon kívül állók ráhatásával fejlődnek.
a) Reggel 8 óra előtt megelevenednek az utcák, és könyvvel a kezükben gyermekek serege siet az

iskola felé. – Hétköznapi szemmel így látják az emberek. De én nem így látom! Én azt látom: megin-
dul az Isten virágos kertje! És az iskolában? Megelevenedett az Isten kertje… Tanító tanár kertészlé-
lekkel dolgozik, hogy a gyermeklélek magába szívja szépséges illatát. Barbár az, aki rendet teremt a
gyermekseregben és boldog, hogy csend van. A nyugalom a temetők világa. Istenatyánk világában élet
zsong, és nem temetői csendet igényel.

b) Akiben kertészlélek föltámad, az gondol arra, hogy a virágszálaknak az éltető napsugár melegét
biztosítsa, hogy a reábízott gyermeklelkek az ég kegyelmét és a föld erejét vegyék. Ilyen módon kifej-
lődik az erős férfilélek, a mások szolgálatát teljesítő Márta-lélek, kis Mária, aki az Úr lábához ül… Az
Úrhoz emelkedő gyermeksereg elveszti külső formáját. Az életvirágokból a lélek szavára kialakul az
Isten képe. Ez akkor történik, ha a tanító, a felnőtt ember bontja őket: Isten nagy kertjében pici, élő vi-
rágbimbóból Isten kifejlett seregévé bontakozzanak.

c) Mesternek küldött az Úr, hogy erről a szent helyről nektek néhány komoly szót mondjak. Ez is
iskola, hol az életfejlődés himnuszára tanítják a felnőtt embereket. Ha az utcán jártok, látnak titeket és
mintázni kezdik életeteket. Ne higgye senki, hogy élete hullámverése nem üti más lelkét. Csendes
szemlélés finom magányában nevel az, akit példámnak veszek. – Szent munka, kötelesség az, mely
több, mintha valaki a gyémánt faragását vagy a virágos kert munkáját végzi. Aki más lelkét nemesítő
szent munkában fáradozik, az élő szent köntöst von a toledói Szent Szűz köré. – A gyémántot elrabol-
ják, a tulipánt hervadása megöli, de az ember, Isten kertjének örök virága úgy tud koszorúba fonódni,
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hogy örök virágként illatozik a Szent Szűz lába előtt.
Bef.: Kis vidéki templomokban ma is szokás, hogy a májusi litániák minden napján 20-30 fehér-

ruhás, fátyolos leányka sorakozik a Szent Szűz szobra előtt. Ez azt mutatja, hogy a Szent Szűz körzetét
élő embervirágokkal ékesítjük. Gyerekfejjel irigykedve néztem, hogy csak a leányoknak adatott a ke-
gyelem, hogy a Szent Szűz közelébe juthassanak. Most, felnőtt emberként boldog vagyok, hogy meg-
érthetem, hogy a kis leánykák fonta élő lélekvirágfűzér csak jelképe annak, hogy magunkból is kiter-
melhetjük az Isten virágait. Mégpedig akkor, ha úgy dolgozunk önmagunkon, hogy angyali lelkű virá-
gai lehessünk Isten kertjének. – Kérő imánk legyen, hogy a földi életben élő virágai lehessünk Isten-
nek, és ennek végső jutalmaként az örök életben fűzért alkothassunk a Szent Szűz örök dicsőségére.

8. beszéd: „Istennek élő virágai”

Bev.: Fehérbe öltözött ma az Úr oltára. Szeretném megszólaltatni a fehér virágokat, hogy szólja-
nak néhány szót arról, honnan vették azt a nagy kegyet, hogy szirombaszökkenésük beteljesülése után
az Úr virágaivá emeltettek. Ha megszólalhatna a fehér szekfű, akkor a következő történetet hallaná a
figyelő ember lelke:

1. Égi Atyánk természetünkbe teremtette a sziromba bontakozás kegyét.
Különös erőt hordozunk. Olyant, amelynek birtokában a földbe kapaszkodó, egyszerű gyökérzet-

ből sziromba öltözködő menyasszonyok lehetünk.
a) A látszólagos mozdulatlanságában az apró sejt egyszerre csak ébredezni kezd. A tél idején élet-

telenségbe merevedett tagjait megmozgatja a tavasz lehelete. Majd önmagába szívja földanyánk mé-
héből azokat az életerőket, amelyek rügyek pattanásával, levelekkel társulnak. Ágacskákban terebé-
lyesednek és végül Salamonnál ékesebb színpompába öltözködnek. „Nézzétek a mezei liliomokat…
Mondom nektek: Még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül”
(Mt 6,28). Földanyánk erejét Istenatyánk adta, az éltető napsugarakat Isten küldte, a benne rejlő élet-
erőt Úratyánktól vettük. Életünk minden díszesedő lendületét Atyánk kezéből kaptuk.

b) Most azután hallanám a meghallandókkal – kérdezvén tőle: mit tettél drága szekfű testvér, az
égből vett drága kincsekkel mit műveltél? A kis virág némán azt felelné: hogy hálás lélekkel átérezte
annak az isteni erőnek a boldogságát, hogy nem a föld mélyébe törő gyökérzetnek, sem a levegőbe
terjeszkedő levélzetnek, hanem a nap felé törő hófehér virágnak teremtette az Isten. – Az én ottho-
nom csak átfutólag a föld. Az édes anyaföld öléről a magasságok felé kell emelkednem, a legdurvább
anyagból a levegő finomabb világába, és az éltető napsugár pompáját kell magamra öltenem. Ki kell
tárnom sziromkelyhemet, hogy vehessem az Isten áldóan reám szóródó gyönyörűségét. – Itt elcsende-
sedett a hófehér szekfűszál, és a hallgató csendben zefírlengésű angyalszárny suhogással a lelkemre
nehezedő ködök elhúzódásából sejtem, és világosodó értelmem előtt keményen rajzolódó tételként áll
elém az a szent igazság, ami a napsugár a virágok életében, az az Isten kegyelme az emberek világá-
ban.

2. Eddig a virág és szemlélőjének kis párbeszédét hallgattátok. Most hallgatnotok kell a virág
további beszédét, amely az oltárra emelés szentségéről beszél.

„Sziromba öltöztem, emberi kezek csokorba kötöttek vagy cserépbe ültettek és az Úr oltárára hoz-
tak, hogy mindazt a szépséget, amit Atyámtól vettem, Atyám oltárának ékes díszévé emeljem.” – Ha
az égiek ihletett hangját felfogók vagyunk, akkor a fehér virágokban magunkra ismerünk. Magatokban
érzitek, hogy mindnyájatoknak adott az Isten törtető lelket, mely a földi élet során kifejlődésbe lendül-
ve az Úr törvénye szerint tökéletesedik. Minden jót Istentől véve elindultok, hogy ami lelketek kész-
sége, azt odaadó munkával életté tegyétek.

a) De ez az egyszerű tétel hosszú, nagy és áldozatos élettörténet. A bölcső ringó, meleg otthonától
kezdődik, az áldott édesanya szeretetén folytatódik, magatok és a jó iskola szerető gondoskodásával
gyarapodik, és önmagatok sok és igazán küzdelmes lélekszirom bontásában tökéletesedik. Mennyi bajt
akar hozni a támadó belső szenvedélyek tobzódása, milyen letörő lépéseket indít a külső ellenségek
ereje… És ti küzdelmesen álltátok a vihart, mert nagyot akart teremteni a lelketek és Isten segítségébe
vetett bizalommal erőssé tettétek élteteket.

b) De nem maradtok ilyen élet keretében. Kicsi, sivár ez a világ. Olyanokká teremtett titeket az Is-
ten, hogy nagyigényűek legyetek, és a föld eledele, segítése mellett égi Atyánkhoz igényeskedjék a
lelketek. Nem elég felnövekedni, erősnek lenni a külső világban. Az sem elég, hogy a kultúra világá-
ban kincseket gyűjtsünk. A belső szentség gyönyörűségét, a lélek hófehér menyasszonyi köntösét ala-
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kítsuk ki önmagunkban. Aki ezt teszi, Isten felé nyitja a lélek kelyhét, hogy a kegyelem áramlásának
csodás ereje szálljon reá, és hófehér erényvirágokba szöktesse életét.

c) A természetes élet csak alap. Az igazi életérték a természetfeletti, isteni élet. Ennek az életnek
televénye nem a természet alapjaiban pihen, hanem az Ég kiemelő és felemelő ajándékában találja
meg igazi értékét. A kegyelmet Isten adja, de a felhasználásban Isten ereje és szentjeinek segítsége
gyámolít benneteket. Titeket különösen, akiket a Szent Szűz állandó segítsége kísér. Nem hiába imád-
kozza az Egyház: „Sohasem lehetett hallani…” (Eszterházy imája). – Magatok is érzitek: erőtök a
Szent Szűz szeretete. Ez a szent palást védő erővel borul reátok. Az édesanyai szeretetnek természetfe-
lettivé magasztosított segítő ereje állandóan forrásozó szent gyámolítás. Itt azután nem nehéz Isten vi-
rágaivá virágoznotok és a legszentebb anyai kéz vezetése mellett égi Mesterünk köré koszorúsodno-
tok.

Bef.: Ma zarándokútra keltetek mint az Úr virágoskertjének élő virágai. Eddig élő koszorúként
gyűrűződtetek az Isten oltára köré, hogy örök füzért fonva égi Anyátok lábai elé éltetek gyönyörűsé-
ges virágkoszorúja fonódjék köré… Most az élet útjára keltek és élő virágokként az emberek tömegé-
ben illatoztok… Ezek a füzérek itt az oltáron szirmokat hullatnak, de a ti lelketek Isten oltára felé ko-
szorúzódó szent együttese az örök élet szent világában örök, tiszta szent koszorú gyönyörűségébe bon-
takozzék. Magatok élő szent virágként veszitek körül most az Úr oltárát, de mindezt azért, hogy Isten
áldó kezének áldásával – az igazi otthonában – örök szent füzérekké fonódjatok. Az oltárnak ez a fe-
hér virágdísze azt suttogja lelketekbe: „a természet Ura virággá áldott engem, és az oltár dísze lettem”.
Szólaljon meg egy hang a lelkem mélyén: „én az Istennek élő virága, az Úr virágos kertjének örök,
tiszta, hófehér virága vagyok és Isten erejével, a Szent Szűz segítségével örökké pompázó maradok”. –
Ez legyen a felavatástok szent ígérete és igazi boldogsága!

9. beszéd: A gyermeki lelkület felértékelése
(Erkölcsi beszéd: Gyermekded élet) – (1939)

Bev.: Nem lehet a nagyoknak gyermekké lenni… Pedig a Szentírás azt mondja: „aki az Isten or-
szágát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda” (Mk 10,15). – Most tehát az lenne a kér-
dés, hogyan és mint lehetne a felnőtt ember egyszerű kicsiny gyermek, hogy égi Anyját nagy ember-
nek Anyjaként tisztelhesse? – Tegnap ünnepeltük „Anyák napját”, amikor a kicsi gyermek virágot ho-
zott, hogy elvigye édesanyjának és így külső jellel mutassa meg, hogy szeretetét és háláját fejezi ki a
kicsiny virág… Nagy kérdés, vajon a felnőtt ember lealázhatja-e magát gyermekded lélekké és
messzejáró gondokkal, egek felé emelkedő lélekkel el tud-e zarándokolni mennyei Anyjához, a Bol-
dogságos Szűznek lábai elé, hogy gyermekké léve az égi Anya anyák napját ünnepelhesse? – Május
annyit jelent, hogy az ember kísérletet tesz, hogy messzelátó szemmel keresni próbálja égi Anyjában
azokat a vonásokat, amelyeknek lélekben való kidolgozása az égi Anya gyermekévé avatja a feléje
törtetőt. – De hogyan történik ez?

1. A felfelé törő lélek az egek felé való ívelésben mégis a gyermek alázatát mutassa.
Ez az alázat kettős vonalú.
a) Az első az, hogy minden természetes és természetfeletti értéket Istentől származtasson. Amim

van, az Istentől van. „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad
volna? (1Kor. 4,7). – Sajnos, hogy sok ember a nagyravágyás és a világ hódolásának a szorgalmazója.
Aki önmaga életét az egekből adott talentumnak tudja és így Istennek tulajdonítja, az odaadó munká-
val fáradozik ezen a feladaton: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Ak-
kor az alázkodás nem szó, nem beszéd, hanem életet alakító cselekvés, tett lészen, melynek eredője az
isteni ember magasztos életalakja.

b) De a második vonal az lészen, hogy az Istentől vett és maga által alakított kincseiből másnak
szóróvá nemesedik. A kis gyermek könnyedén ad. A felnőtt így legyen kisdeddé! Szórja a jóságot, de
az eredményt ne magának tulajdonítsa! A gyermekded magszóróként osztó ember a vetés zsendülését
nem saját munkájának tulajdonítja, hanem Isten áldó kegyelméből eredezteti. Így gyermekded lélek
lészen, aki az Istenatyához tapadó gyermeklélekkel odaszüremkedik az égi Anyához, hogy annak is
alázatos gyermekévé lehessen.

2. Aki alázkodásban gyermekké lesz, annak második kötelessége a belső elszerényedés, a szol-
gálatra jelentkezés, a világtól való visszahúzódás, az életbe való tevékeny belépés.

Ebből következik: az égi Anya példája nyomán a szent élet mintázása.
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a) A kövek, a márványlapok megalázkodnak. Csodálatos lélekkel hajtanak fejet. Engedelmes szol-
gái lesznek a vésőnek, hogy a művész lelke angyalarcot faragjon belőle. Az ember elfinomítja lelkét
azért, hogy belőle Istenatyánk művészi vésője az isteni ember képét alakítsa. Belevág tekintete az egek
világába, keresi a mintát, amely szerint magából magasabb rendű embert teremthet égi vonatkozásban.
Azt saját életére átalakítja. – Aki sötét környezetben él, annak lelkére az élet sötét vonalai rajzolódnak.
A természet is utal erre. A pisztrángok, míg a barlangok vizeiben élnek, vakok és csak a napfény tün-
döklésében nyerik vissza látásukat. Aki ködös világban jár, az életmintáját nem tudja a napról levenni,
és szomorúan fekszik rá lelkére az élet sötét kontúrja. – Aki Máriaként az Úr lábainál ül, annak lelkét
szent vágy tölti be. Életét magasabb életvágy hevíti, feszülő tekintettel, életlendítő, a mulandó fölött
álló akar lenni. Felnőtt ember! Olyan lészen életed, amilyenné magad teszed! Szent, ha égi Anyád ké-
pét próbálod rajzolni. Biztosan tudom, nem kivetett zarándokok, Hágár ivadékai vagyunk.

b) De a földi alakulásnak magasabb rendű feladata és célkitűzése legyen. Földön járva Isten útjait
járjuk. A földi élet törődöttségei után az élet föltámadását hirdetjük. Ha a lélek ilyen gondolatokkal te-
lített, leveti azt, ami föld és kiveti, ami szépség és gyönyörűség. A világ olyan lesz, amilyenné lelked
színezése teremti. Magad alkotod lelkedből sarjadzó erőkkel, égi kegyelemből fakadó indításokkal. –
A gyermekélet az isteni élet szépségére férfiasodik. Életjegenyévé magasodik. Az ilyen lelkekből vi-
rágban pompázó élethérosz alakul, amely hódolattal a Szent Szűz lábaihoz fonódik. – Földi világban
édesanyánknak rétek, mezők virágait hozzuk. De ezek a virágok hamar elhervadnak. Égi Anyánk lábai
elé nem a rétek mulandó virágát hozzuk, hanem az örök életet mutató embervirágokból fűzünk örök
koszorút. Aki arra igényeskedik, hogy a Szűz Anya virága legyen, az szent munkára vállalkozik, hogy
gyermekévé lehessen a földi életben, az örök életben pedig a Szent Szűz virágszála. – Ne elégedj meg
azzal, hogy szerény ibolya, gyöngyvirág vagy rózsa légy a földi élet virágcsokrában, hanem úgy élj,
hogy a Szent Szűz dicsőítő, mindig pompázó koszorújává nemesedjél az örök életben,

Bef.: Befejezésül imádkozó szavunk az legyen: Add, Uram, hogy Anyák Napján, a Szent Szűz
május hónapján leszerénykedjem azok közé az alázkodó, igényeskedő emberek közé, akik koszorúvá
akarják tenni életüket és így alázkodva – az örök élet pompázójává nemesítik önmagukat. Amen.

10. beszéd: A tisztaság „liliomcsokra”
(1951)

Bev.: Könnyű a jó kertésznek angyalhajú kis leánykáknak koszorút fonni. A festő ecsetje a szob-
ron, vásznon, a lantos húrja, a költő szóvirágai – szépek és dicsőítenek… De a szószék nemcsak hír-
adás, hanem indítás. Amit dicsérünk, annak következményét kell életté tenni és akit magasztalunk,
attól kell életet tanulni. – A Szent Szűz virágcsokrának egyikéből, a fehér liliomból kellene csokrot
fonni és azt kellene a „tisztaság Lilioma”, a Szent Szűz lábai elé helyezni. – Lehetne elzengeni költői
csengéssel, lantpengetéssel, ritmikus dallal, de a panegirisz ilyen fajtája több hódolatot mutat… De le-
hetne – és ezt kíséreljük meg – a tisztaság isteni kegyét jelképezni a fehér liliommal, és a tisztaság
tökéletességének dinamikájából próbálnunk ugyancsak dinamikus életű emberszüzek virágfüzérét
fonni és a Szent Szűz lábaihoz teríteni. – A tisztaság csodaerénye sokak szemében a passzivitás és
termésnélküli elhervadás életformája. Ezzel szemben kettőt lát a szemem.

1. A Szent Szüzet, aki Isten Anyja.
a) Isten választottja. „Áldottabb vagy te minden asszonynál” (Lk 1,28)… „Virág vagyok én a me-

zőn, és liliom a völgyben” (Én. 2,1)… „Íme, a szűz méhében fogan…” (Iz. 7,14).
b) Mater Dei. A tisztaság Lilioma kivirágzik és megtermé Gyümölcsét. – Hívek hódolattal fogad-

ják. Lourdes fénybevonja…
c) És minden ember Édesanyja: „Nézd, ő a te anyád!… Nézd, ő a te fiad!” (Jn 19,26 és 27). De

példában is: vonz, nevel! – Liliomföldek terülnek el az ország lankáin… Szüzek italát termik a he-
gyek…

2. Emberszüzet, aki újabb ember lélekanyja…
a) A köznapi életben az élet sarjadása az áldozatos kezdet (okos szüzek…)… Ennek anyja is a

szűzi tiszta leányélet. Emberi élet anyja ember.
b) De tovább, a lélekanyaság már az állapotbeli tisztaságnak szülője és szülöttje. Csak a tiszta

anya a földre küldött gyermek földi lélekanyja…
c) És a tengernyi ember – leány, fiú? Lélekanya és lelkiatya lélekben szült ezernyi sok gyerme-

ke… „Orcái, mint a balzsamágyak, melyek illatos füveket teremnek; ajkai liliomok, finom mirrhától
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csepegnek” (Én. 5,13)…
Bef.: Ha ezt a sok élő liliomot indítani tudnám!… Milyen fenséges lenne a magasságok világából

látni, fejedelmien telt volna az ember élet-rétje… Ha pedig Isten országából látja az égi Anyánk, akkor
a „tisztaság Lilioma” megtermi a mennyei szép virágot… De megtermi a földi élet szép virágait is.
Legyünk egy-egy tiszta virág a nagy élet-csokorban!

11. beszéd: A fájdalmas Szent Szűzanya
(Erkölcsi beszéd: A fájdalmas Anya lélekjegyei)

Bev.: A Kereszt tövében állók együttese – az élet keresztjei alatt álló emberek előképe. Sok itt a
támadó, kevés a szánakozó. Mindenek között a legfájdalmasabb az Édesanya. – Mit árul el és tár elénk
a Szűz Anya lelke?

1. A néma fájdalmat.
a) „Stabat Mater” énekét az Írás szava szülte: „Jézus keresztje mellett ott látta… ott állt anyja…”

(Jn 19,25). – Művészek rajzolják, kőbe vésik – a néma fájdalmat: „Pieta”. A Szent Szűz a hallgatva
szenvedő. Nincsen szava, csak élénken hasító fájdalma!

b) És a némaság – beszéd a számunkra. Mégpedig így szóló: emberek, némák maradjatok a baj-
ban! Ne feledjétek: a keresztetek látszólag életteher, de a szenvedéstek megemelő lélekerő.

2. És a rendületlen bizalmat.
a) Mit tett ő? Kísérte… halálát kivárta… temető helyére kísérte… A rettenetes valósággal szem-

ben is a lelkében élt: ez így is az Atyánk keze!… Imádkozni ment… várt… bizakodott… El is jött a
húsvét vasárnapja.

b) Mit tegyünk mi? Emberek, nektek is ezt kell tennetek. Higgyétek el, hogy Isten követe a ke-
reszt. Utána a feltámadás jön. „… az élet szerzőjét pedig megölték. Isten azonban föltámasztotta halot-
taiból” (Ap.Csel. 3,15). Ez a mondás reánk is vonatkoztatható.

Bef.:  A jelképes kereszt tövében, az útmenti kereszt lábainál imádkozó lélek megerősödik. „Járj
amerre akarsz, keress, amit akarsz, nem találsz magasabb utat odafönt, sem biztosabbat idelent a ke-
reszt útjánál” (Kempis: „Krisztus követése”, II.12,13). – Ezt az utat járta a Szent Szűz, és ennek végé-
vel érte a boldog megdicsőülés. – A „Pieta” – a „mennyek Királynőjévé” magasztosította.

12. beszéd: A Szent Szűz és a modern leány
(Pedagógiai beszéd: A Szent Szűz és a modern leány)

Bev.: Hogyan tud az újkor leánynépe a Szent Szűz életképéből olyan életerőt meríteni, amely tar-
talmi hasonlóság folytán tartalmasabb, gazdagabb életet tud kitermelni? Sokan érmet viselnek a nya-
kukon, és ez az éremkép az ember lelkiségének a kifejezése. Jellel akarja kifejezni azt a belső lélektar-
talmat, amelyet az érem képvisel. A legtöbb leány a Szent Szűz képét hordja, hogy külső éke legyen és
hogy életét belső indításokkal gazdagítsa. – Aki csak mint éket viseli, az csak külsőleg díszíti önma-
gát, de aki jelképül viseli, az beszédessé teremti a néma ékességet. Olyan hangoskodó, parancsoló irá-
nyítóvá, ami az élet szerteeső eseménydarabjait a lelki életet szolgáló adattá nemesíti. Szinte kikiált
ebből a gondolatból az az igazság, hogy olyan eszmény, mely az életet magasabb irány felé lendíti. Ha
meg lehetne szólaltatni, élővé varázsolni a Szent Szüzet mutató nyakéket, akkor három nagy beszélő
figyelmeztetés szólna a mindenkori leánynemzedékhez.

1. Először arról szól az érem, hogy egybecsengő készséggel kell vállalkoznia a léleknek az Is-
ten adta szolgálatra.

A Szent Szűz életéről tudjuk, hogy Isten szent terve szerint várta a jövőt és egy válasszal válaszolt:
„Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (Lk 1,38). Logikus figyelmeztetés ez
arra, ha a jövő eszményét rajzolni akarom…

a) Mi a mai leány várakozó szolgálatra jelentkezése? Várakozó az, aki szebb jövőt remél. A kapu-
nál áll, készülődik az életútra… Hol jelentkezik ez a várás? Azokat a várásokat, amelyek a jövő életről
csak mint az öröm és a boldogság világáról beszélnek, megéneklésüket a furulyázó poétáknak hagy-
juk… Az élet sokkal komolyabb, mint ahogy azt a felelőtlen poéták rajzolják. Az életnél mi is a jövőre
vetünk tekintetet, de bennünk nem az a várakozás él, amely az egyéni boldogság várása. A mi várá-
sunk a szolgálat várása, a szolgálatra való jelentkezés. A mai élet azt mutatja, hogy a jövő szépségét
áldozatok útján kell megteremteni. Azok a szellem-óriások, tudósok, igazi költők és művészek, akik
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erre figyelmeztetnek. A helyes életiránynak ez a dallamos mottója: „áldozatot hoz neked…” – Ma a
tradicionális és csak egyéni boldogságot áhítozó régi világból olyan életre kell kitekinteni, amely az
áldozatos szolgálat irányába vezet.

b) De a várakozás nem csupán élettavasz várás, hanem nehéz, komoly, kemény munkára való fel-
készülődés. Ezt az igazságot most kell megvalósítania az igazi leánynemzedéknek. – A laboratórium-
ban dolgozó kémikus azt mondotta, hogy az ő munkája részleteredményeket ér el, amelyeket majd az
utána jövők fognak felhasználni és értékesíteni. Ez a tudós jól sejti, hogy az élet nem úgy nézendő,
hogy örömvilág táruljon elénk, hanem úgy, hogy a jövő életet élők boldogságát szorgalmazza.

c) De kérdezem: hol itt a Szent Szűz életeszménye? Ott, hogy az ő élete készséges vállalkozás és
hódolatos kötelességteljesítés. A Szent Szűz szavával kell minden jövőt fogadnunk: „Az Úr szolgáló
leánya vagyok…” (Lk 1,28). Ahova a bizonytalannak látszó, de isteni elhivatottság visz, ott állom a
vártát! – A házasság sem a boldogság réve; az életet kezdő most tudja, hogy a nehezebb, áldozatosabb
szolgálat ebben az új életszakaszban veszi kezdetét. Az első tanulság tehát: a hivatottság váró várása,
annak hódolatos, készséges teljesítése.

2. A beszéd, amelyet az éremkép csendít folytatólagosan, így hangzik: vedd a hivatást, amely
elszerényedő szolgálatot követel tőled.

A mai leánylélek tökéletesebb az előző kor leányainál. Tudja, hogy bele kell nőnie a szolgálat
végzésébe, de sokszor megretten, hogy az új életkép elszerényedő határoltságot követel tőle. Akárhol
helyeződik is el a leány, a családi körben, a pedagógia vonalán vagy a szociális élet területén… Ne fél-
jetek a mindig elszerényedő, áldozatos szolgálattól!

a) A mai leány élethivatása a kenyérkereső munkára van beállítva. Olyan zárt kör ez, amelyben a
leánylélek sugárzó munkaterületen dolgozóknak emelője és nemesítője. Ennek a követendő eszmény
felé fordításnak, amelyre a munkatársak figyelmét irányítja, megemelt a hivatása. – A Szent Szűz éle-
téről keveset tudunk; csak annyit, hogy áldott otthonának áldozatosa volt. – De szerény visszahúzódá-
sában senki sem tudta, hogy milyen kegyelmek hordozója. A mai időkben igen sok ember
igényeskedéssel fordul az élet felé… Pedig az elrejtőzködő szolgálattevésben rejtőzködik az életörö-
mök igazi forrása. A Szent Szűz érmét hordó fiatal leány hallja ugyan a beszédet, amely az élet
elszerényedéséről szól, de akkor lesz „Máriás nemzedék”, ha a titkos beszédnek hatása alatt jóságot
sugárzóvá alakítja önmagát. A gyakorlatban ez nem azt jelenti, hogy elvileg megtagadjuk az élet min-
den örömét. Nem! Az élet finom élvezetét nem kell megtagadni! De csak annyiban kell igényelnie,
hogy fűszere és nem áhítozott egyetlen tartalma legyen az életnek. Valóságos tartalom legyen az
elszerényedő szolgálat, fűszer a kedélyes, szép szórakozás. – Ezzel szemben meg kell állapítanunk,
hogy a szolgálat és a munka ott jut csődbe, ha a dolgozó lelke nem arra tör, hogy befelé ezt a kört bol-
dogítsa, ahová állították, hanem arra tör, hogy a nagy világ minden örömét felszívja. Ez nem az, aki
ad, hanem aki csak vár...

b) Az élet boldogtalansága a nem adó, a váró ember vágyakozása. Milyen a váró természet? Olyan
amfora, amely fölfelé mindig növekedik, élesedik, minél többet töltenek bele, a pereme mindig növe-
kedik. Minél többje van, annál többet vár. Itt nincs zárt mozzanat... Ha nagy vagyona van, még többet
kíván. Akinek sok van, annak az igénye a még több, és még kevésbé lehet kielégíteni. Pedig tudnivaló,
hogy a boldogtalanság lényege az: igény. Hol van a várakozó ember zárópontja? Sehol! – Az élet bol-
dogsága szóró ember gesztusában él. El is veszi az élet kincseit, de valóban azért vesz, hogy szórhas-
son.  Nem fél  attól,  hogy elfogy a kincse.  Sőt  tapasztalja,  hogy igaz lesz életében az Írás  szava:  „Ne
gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak. Ahol a kin-
csed, ott a szíved is” (Mt 6,19-20). Legnagyobb kincsét az örök életben adja neki az Isten. – És te mit
gyűjtesz? – Akinek lelke az élet elszerényedésével szolgálatra alázkodik, az boldog lesz: nem a váró,
hanem a szóró. Ne abban keresd a boldogságot, hogy külső gazdagodás kopogtat lelked peremén. Az
igényeskedés boldogtalanság. Minél többet adjunk másnak, másnak szolgáljunk, minden jóságot más-
ra árasszunk! Ez a boldogságszerzés titka. Jelképünk a nap, amely fényt és meleget szór, míg estnyug-
ta felé szép csendesen elpihen...

c) Szolgálat várás és szolgálat elszerényedés után jön a legnehezebb: a keresztviselésre való vál-
lalkozás. Akik előttem esküdtek egymásnak örök hűséget, azok mindegyike megkapta a keresztet,
amelyre esküt tett. Mégpedig ezzel az intelemmel: ez a kereszt legyen jelkép és adjon erőt arra, hogy
az élet keresztjét viselni tudjátok. – A Szent Szűz úgy járta végig a kereszt útját, hogy a Mesterre né-
zett és egyszer találkozott is tekintete szerető Fia tekintetével. – A Szemináriumban most állították fel
az új Kálváriát. Minden állomásnál csak egykét alak van faragva, de ott látjuk mindenütt a Szent Szü-
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zet, amint az Urat követte, mögötte ment és halálánál is ott volt. Komolyan gondolkodva azt látjuk,
hogy az az igazság,  amit  az Úr mondott:  „Aki  utánam akar  jönni,  tagadja meg magát,  vegye föl  ke-
resztjét mindennap és kövessen engem” (Mk 8,34). – Nem rózsák útjára indít az Úr. Aki Palesztinában
járt, láthatta, hogy Jeruzsálemből a Hebron-völgyén, a rózsák völgyén át vezető út a Holt-tengerbe ve-
zet. De a Koponya-hegy felé vivő kopár sziklák útja – a föltámadás barlangjához juttat... Szent jelkép
ez nekünk... Hol mutatkozik az az erő, mely úgy tud hangolni, hogy az élet keresztjének hordozására
vállalkozzék a lélek? – A ma írói és poétái közül igen sokan csak az élet örömeit éneklik. Ezek az írók
nem számolnak az „eldobott kő” pusztító erejével és nem gondolnak arra, hogy kit és hogyan talál el!
– Ha meghirdetem azt a hazugságot, hogy az élet „valóságos rózsaliget”, nem vagyok az élet igaza. Az
Úr áldotta író – isteni követ, akinek karja megkongatja a harangokat és hirdeti a nagy életigazságokat.
Az a kufár ne vegye ajkára az író szent nevét, akinek erkölcsöt eladó cikkeiért aranyakat fizetnek.
Ezek az élet elesett szerencsétlenjei nem lehetnek a valóságos élet példaképei. Nem ez az élet.

Az élet szenvedés, küzdés, keresztviselés, keresztútjárás, áldozat, halál és feltámadás... Ne
jajgassanak, hogy az emberből, a „homo divinans”-ból „homo animalis” és végül „bestia” lett. Minek
köszönhetjük ezt? Annak a nem isteni életfelfogásnak, amely belelopja az emberekbe ezt a hazug csa-
lást, amely szerint az ember életének egyetlen tartalma: az öröm. Az igazság az, hogy az élet küzdés a
föld területén. A föld a küzdelmek helye. Az ember a jövő élet minden formájában döbbenjen reá,
hogy keresztviselés vár rá. De higgye azt is, hogy ennek viselése a földi és örök boldogság szent for-
rása.

Bef.: Befejezésül azt a kérdő gondolatot hozom: miben jelentkezik a keresztviselés? Az első fele-
let: önmagunk életének túlzott igényei letörésében, önfegyelmezésben, szorgalmas munkában, odaadó
életben. Majd a második tétel így cseng: a minden jót égből váró emberek életében, a hibák elleni
küzdésben és önéletnek kidolgozásán túl: jóság szórásában, más életének odaadó megmunkálásában.
Az nem baj, ha csak a „későbbi ember” fogja az eredményt látni; az érték az, hogy a mi áldozatos
munkánk fogja az új, a szép életet kitermelni. – Végezetül pedig a Szent Szűz éremhez kapcsolódva
azt akarom meghirdetni: ne legyen ez csak néma dísz, hanem legyen belső, követelődző kongó harang,
amelynek szavára így feleljen éltetek: áldozatos életet vállalok, szerényedő munkát teljesítek, és így
keresztutat járó életem mások életének újjáteremtőjévé magasztosul. Egy szóval: szóljon az érem,
hogy mit kell várni, tenni és szenvedni, de feleljen reá a leányélet úgy, hogy sugározva szórja jóságát
és teremtse maga körül az Istennek életvirágba szökkenő gyönyörűségét.

13. beszéd: Engesztelés – a Szent Szűz lábainál
(Erkölcsi beszéd: Az engesztelés értelme és értéke)

Bev.: Szeretném megszólaltatni az oltárra helyezett hófehér virágsort, az utca peremén nyíló gyö-
nyörűséges lila akácokat, hogy feleljenek: miért tárják gyönyörű fehér, lila színű szirmaikat a Szent
Szűz oltáránál az egek felé? – És ha felelnének, arról mondanának oktató szót: elhozzuk, ami szépség,
hogy hódolatosan illatozzunk a Szent Szűz oltárán. Célunk pedig az, hogy szépséggel, gyönyörűséggel
felhívjuk az egek Királynőjének figyelmét arra, hogy az áldozatos lélek szeretetével, az áldozatosság
virágaival a Szent Szűz lábai elé magasztosuljunk! Ha a jóság áldozatvirágai szólnának, ez volna a fe-
lelet. – De mi lenne a felelet akkor, ha a Szent Szűz elé lépő embervirágokhoz intézném ezt a kérdést:
mit hoztok engesztelő lélekkel a Szent Szűznek és mit visztek az engesztelő áldozat béreként, jutalma-
ként a Szent Szűztől?

1. Mit hoztok?
Ha az embervirágokat szólítanám, ezt felelnék: a lélek jóságát, szépségét, az időből hozott áldoza-

tot, a lemondó szeretetet, odaadó Isten-keresést, a haza és az ember szeretetét.
a) A jóság kicsi virágait fogadd, óh Szent Szűz úgy, hogy az édes Szívedet engesztelve könyörüle-

tességre hangolja, hogy szent Szíved könyörülő szeretete a nemzet segítő közbenjárója legyen és me-
nekülését hozza. Az Írás szavaiból azt olvassuk, hogy Isten akkor indul könyörületességre, ha a jóknak
serege  gyülekezik  az  oltár  köré.  Szodomának  kegyelmet  ígér,  ha  a  városban  tíz  igaz  találtatik.  –  A
nemzetnek jövőt, menekülést ígér, ha az oltár köré gyülekezők lelke az igazság lelkét hozza. A tiszta-
ság, a jóság erényeit képviselve élő virágokként jelennek meg a Szent Szűz oltára előtt.

b) Mert nem az az áldozatos engesztelő, aki csak szóval imát mormol, ha nem aki önéletének tisz-
taságával, az életteremtés lemondó munkájával, az erényességben következetes kitartással hűségesnek
bizonyul és a bizonyság áldozatát a Szent Szűz lábai elé helyezi. – Ha azt kérdezném: ez a lelkület mit
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tud hozni az engesztelés világába, akkor azt felelnék: jóságát, szépségét, az áldozatosság lemondását,
az önfeláldozás készségét könnyedén hozzuk, hogy a Szent Szűz Szíve könyörülettől és szeretettől in-
dítva isteni Fiának kegyelmét esdekelje a nemzet segítségére és megmentésére. Ha azután az engeszte-
lő lemondás áldozatát hozzák és a tiszta lelkek gyűrűt, virágfüzért alkotnak a Szent Szűz lába előtt,
akkor az áldozatos élet illatából felszálló áldozati tömjénfüst eredménye – nemzetnek áldással telítése
lészen.

2. Mit visztek?
Aki sokat hoz és itthagy mindent a Szent Szűz lábainál, ne gondolja, hogy üres kézzel fog távozni.

Nem veszt az, aki az Istennek ad.
a) Aki bőséggel telített lélekjóságával nemzet és embertestvér életében kész áldozatot hozni, az a

helyes látás kegyelmét veszi. Átlátja a szenvedők baját. Hallja a panaszok jaját és ítéletként reádöb-
ben: a jóság jóságot teremt, a gonoszság gyűlöletet hoz. Szentséges Atyánk azt mondja: a szörnyű há-
borúban pusztul a világ, életek pusztulnak és értékek. Ezt nem állíthatjuk meg. De azon dolgozzatok,
hogy a szenvedések ősokát, a bűnt kivessétek és belső tisztulás után a szebb élet képviselői legyetek.
Ezt visszük első ajándékként.

b) Visszük a mindent elviselő áldozatosságot, készséges lemondást, amellyel viselni tudjuk a ba-
jok terhét. A szenvedés akkor kincs, ha az nem töri össze az embert, hanem megalázkodva Isten előtt
kineveli önmagából a jobbá levés szolgálatát. Nem lehet úgy viselni a keresztet, hogy az mindig törje
a vállat. Meghalni sem lehet úgy, hogy befejezés történjék az élet sorában. Nagypéntek sötétsége után
a húsvét hajnalhasadása a föltámadás virradását jelzi. Vegyétek észre: minden szenvedés, lemondás a
jövő feltámadás életereje.

c) A harmadik ajándék így fogalmazható: a lélekkincsek szórása. Ide állították elém a mikrofont,
hogy vigye az igét és szórja mindenüvé a hangot. Élő mikrofonjai az Isten gondolatának tartalmát a
szenvedés és keserves küzdelmek sora hirdeti: a bűn az eredetük ezeknek, és az engesztelő elviselés az
enyhülést könyörgő cselekedet. De azt is hallani kell, hogy a büntető szenvedés – a megújhodás ke-
gyelmének indítója. Azért van az, hogy ha az igét hirdetjük, akkor élő hangszóróként terjesztjük ezt a
gondolatot. Sűrűbbé gyűrűződik az emberek serege és a tiszta élet gyönyörűségének készségével akar
Isten házanépe lenni. – E szent helyről nem indul gyűlölet. E szent helyről a szeretet lelkét terjesztik;
és minél inkább ez a hanghullám terjed, annál jobban elhúzódnak a sötétség, az ösztön fellegei. A lé-
lekáldozat turibulumából illatos életáldozat füstje emelkedik Isten felé, amely szerteveri a fellegeket,
amelyek elfödik égi Atyánk szerető arculatát. – Ha ezt veszitek, gazdagon távoztok jutalmul, mert az
Úr bőségét hoztátok az Úrhoz.

Bef.: Köszönöm a gyönyörű fehér és lila virágoknak, hogy néma beszédjükkel figyelmeztettek és
tovább is figyelmeztetnek arra, hogy szépségüket az Úr oltára elé áldozatul hozták. Nektek, „élő virá-
gai Isten virágos kertjének”, akik lelketek szépségét koszorúba fonva a Szent Szűznek hódolatul hoz-
tátok, Isten nevében meghirdetem, hogy gazdagodva távoztok. Mégpedig a szent látás kegyelmével, a
türelem lelkével, és a jót terjeszteni tudók gyönyörűséges lelkével kincset visztek az emberek közös-
ségének lelkébe. – Így azután néma lesz akkor, amikor emberi érzülettel nézve körül jajgatni és zúgo-
lódni kellene… De daloló lesz akkor, amikor a szeretet egyetemességét kell Krisztus nevében hirdetni,
jóságot árasztani, a szeretet himnuszát zengeni. Így megszületik a szeretet lelke. Kivirágzik az ember
és Isten szeretetének gyönyörűsége, és az élettavaszon köszönt be az áhítozva várt, Isten országában
lélekhősöket teremtő, nem e világból való, de a világban is diadalt arató béke – az Isten békéje.

14. beszéd: A „villanó lélektüzek”
(Erkölcsi beszéd: Az egyéni élet engesztelő értéke)

Bev.: Véletlennek látszó találkozás, hogy éppen február 11. napját jelölték ki részünkre engesztelő
órának. Ez a nap évfordulója annak a csodás eseménynek, amely a lourdes-i jelenéssel örvendeztette
meg a világot. A lényeg az, hogy a Szent Szűz egy kis leánykát buzdít arra, hogy a nagy bűnösökért
engesztelő imával forduljon az Úrhoz… – Ha a lelkek úgy tudnák nézni a földi világot, hogy benne Is-
ten tervét keressék, akkor az élet folyását úgy szemlélnék, ahogy az az Isten kezének irányítása mellett
pereg.

1. Ebben a történési sorban helyet talál a szabad ember gonoszsága is.
a) Gonosz az ember… Látja az ember, hogy az Isten keze irányít, de azért nem úgy cselekszik. Az

igazság az, hogy kíséri az életet sok elesettség, bűn és szenvedés. Ránehezedik a ködös sötétség.
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Messze került az ember Istenatyjától. Az Istentől elfordult ember az Isten büntető kezét érzi.
b) De a jó lelkek hihetik, hogy a sötét életéjszakában kicsi kis fények, mécsek gyulladnak, és arra

is gondolhatnak, hogy a gyertyalobbanás ködöt és sötétséget kerget. Ahol fény lobban, visszahúzódik,
ami köd és sötétség, és remélni lehet, hogy elhúzódik az Isten büntető keze.

2. De ebben a történelmi sorban döntően jó hatást hoz az engesztelő ember.
Az engesztelés annyit tesz, hogy Isten a jó léleknek áldozatos feléje fordulását észrevegye. Szeme

megakadjon az élet fényén, és így az élet Központja kegyesen forduljon a föld felé. Nem a gyávák
gyengesége ez, hanem a nagyot akaró lélek önfeláldozó tevékenysége.

a) Azért gyűltetek itt össze, hogy olyan módon nyilatkozzék meg a lelketek, hogy engesztelő ígé-
retet tegyen arra, hogy a jóságnak szépségével, az élet áldozatosságával akar fordulni az egek felé.
Gyúljanak tüzek, hogy ezek fénye Isten szeretetének kegyelmét fordítsa a szenvedő világ felé. Nem a
gyávák világát kell gyarapítani. Remegő ne legyen köztetek, mert mindegyiktek jól tudja, hogy a föl-
dön Úratyánk tenyerén élünk.

b) Az áldozatos lélek azután mások érdekében is tud tenni. Az Evangélium tanítása szerint nem
lehet más életét a maga munkájával megváltani. De Krisztus megváltása lehetőséget nyújtott arra,
hogy reádöbbenjünk arra, hogy a túláradó szeretet csordulásából remélhető, hogy a másokért végzett
engesztelés Isten kegyelmének áramlását juttatja embertestvérek lelkébe. Hiszek abban, hogy az Isten
azok miatt a „tizek” miatt lesz irgalmas, akik az Írás szerint Ábrahám kérésére a városban találtatnak
(olvasd: 1Móz. 18-19.fej.). – Mi több vagyunk „tíznél”! Sőt nem is egy városért könyörgünk. A ma-
gyar népért, Isten házanépéért térdel itt e nemes sereg. Hívő lélekkel higgyük, ha minden egyes közü-
letek az év egy-egy napját vállalja, a titkos világító lánggá válik, akkor ez az engesztelés meghozza,
hogy felénk fordítja az Isten szerető kegyelmét. Így azután ti is erőt nyertek, hogy önfeláldozással el-
feledve magatokat, az Istenre bízzátok élteteket. – De kegyelmet nyer az a nemzet is, amelyért
jóságtokat áldozzátok!

Bef.: Imával forduljunk a Szűzanyához. Ez pedig úgy valósuljon, hogy ez az engesztelő szenvedés
életünket megemelő erővé változzék és a virágzásának televényévé nemesedjék. Eltöltheti lelketeket a
getszemáni Krisztus imája: „múljék el tőlem ez a pohár…” De meg ne álljon itt a nyelvetek. Az erős
lélek tegye hozzá: „ne az én akaratom legyen, hanem a tied!”… A most következő egy percnyi csen-
desség alatt válasszon mindenki egy napot, melyet engesztelés napjának emel. Ennek a választáson
induló ígéretnek nyomán éljen úgy, hogy engesztelő lelkének tűzfénye mellett Isten kegyéért esdjen
mások életéért. Így azután higgyük, hogy az ember világító gyertyaszál lesz; Isten szerető tekintete
pedig az engesztelőhöz fordul és életszentségének jutalmaként áldó kezével a szeretet kegyelmének
bőségét önti minden egyesre és az egész nemzetre.

15. beszéd: A Szűz Anya földi útjai

Bev.: Isten Fia – mindig segített. – És Édesanyja? Őt is az emberi érzés legnemesebbje, a szeretet
ősi erejével hagyta az emberek küzdelmes életútján. – Csodás kapocs ez, amely végül is az Istenhez
fűz bennünket. – De hogyan járja ezt a szeretet-utat a Szent Szűz?

1. Emberhez tartozó jelenésekkel.
a) Ő – a Szeretet Anyja. Tehát kiáradva kereső.
b) Az Egyház a hivatott tanító. Tehát ő a megszolgáló.
c) Az ember a küzdő életzarándok. Tehát ő a segítendő.
2. Lelkeket indító kegyelem leesdésével.
Ennek állomásai:
a) Állandó hallása annak a tételnek, hogy a szeretet: az ember egyetemesen vett életkincse.
b) Az az emberi elismerés és elfogadás, hogy a szeretet: az élet és minden egyes földi fiát egyete-

mesen összefogó ajándék.
Bef.: Alázatos hitünket, gyermekded reményünket erősítse az állandóan köztünk járó Istenanya

szeretete!

*

d) alcsoport: A Szent Szűz és a béke
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A most következő sorozatban példákat kínálunk arra, hogy miképp lehetne a Szent Szűz hónapját
és ünnepeit arra is felhasználni, hogy az emberiség az áhított béke kegyét próbálja leesdeni.

1. beszéd: Mit ad az Isten és mit tett az ember?
(Dogmatikus beszéd: Az élet szenvedésének értelmezése) – (1944)

Bev.: Szinte közvetlen elevenséggel mered elénk ma ez a kérdés: miért nézi ezt a szörnyűséget a
mindenható Istenatya? – De nézzük csak a megváltás történetét és azonnal látni fogjuk, hogy a ször-
nyűséges szenvedés az élet lényeges részét alkotja. Az apostolok életét is megkörnyékezte a sötétség
éjszakája. „… mit álltok itt égre emelt szemekkel?” (Ap.Csel. 1,11)… „visszatértek Jeruzsálembe…
Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állha-
tatosan imádkoztak” (Ap.Csel. 1,12 és 14). Az Úr eltávozása után a Szent Szűzzel egybegyűlnek, hogy
imával könyörögjenek az erősítő, megvilágosító Lélekért, hogy Isten a kegyet adományozza, hogy a
Vigasztalót küldje el és lelküket az erő Lelkével töltse be. „Aztán pedig kiöntöm lelkemet minden em-
berre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok, álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak if-
jaitok” (Joel 2,28). – Lássák azt is, hogy szenvedés útján kell a megváltás tényének teljesülnie. „Hát
nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24,26). Csodás,
de igaz valóság, hogy a szenvedések és halál után távozó, egekbe szálló Krisztus tárta két szárnyra az
ég kapuit. – Nem lehet érteni az Isten tervét emberi értelemmel. A Lélek kegyelmére van szükség,
hogy megvilágítsa az embert és úgy lássa, mit tett az emberért az Isten és mit tett az emberért az em-
ber. Ezek a feleletek megvilágítják majd, hogy Isten Önmagát ömlesztette, adta az emberért a szerete-
tet, az ember pedig a bűnök, gonoszságok útján próbált közeledni a másik emberhez és ezen keresztül
a Mindenhatóhoz.

1. Mit adhat tehát az Isten?
a) Az Írás azt mondja, hogy teremté Isten a földet meleg otthonnak az ember számára. A föld felé

húzódik az égbolt, benépesítik a csillagok milliárdjai, majd életet termelt a föld. Kertté, pázsittá vará-
zsolódott a földi paradicsom, hogy boldog életet élhessen az ember. „És látá az Isten, hogy mindaz
amit alkotott, felette jó volt” (1Móz. 1,31).

b) A Teremtőnek ez a kiáradó jósága azután végigkíséri az ember életét. Isten prófétákat küldött,
akik az eltévelyedőt visszavezették… az Istent keresőt indították, hogy áldozatokkal emelkedjék az Is-
ten trónja felé. – Az eltévelyedő felé ígéreteket tesz az Isten, hogy Megváltót küld. Sötét éjszakában
fény csillan, mely a jövő élet útját, Isten érkezésének csodáját hirdeti. „Miután többféleképpen és kü-
lönböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hoz-
zánk” (Zsid. 1,1-2). „Ó, napkelet, örök fény ragyogása, igazság Napja jöjj és világosíts meg minket,
akik sötétségben ülünk és a halálnak árnyékában” (ötödik Ó-antifona).

c) Majd így folytatódik az Isten jóságának kiáramlása: karácsony éjszakáján az Isten emberré lesz.
A csodák éjszakája nem tudja magába zárni az eget. Leereszkedik az ég gyermek alakjában és a meg-
váltás csodájával istenivé akarja teremteni a föld emberét: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn
1,14). – Krisztus arról szól ugyan, hogy: „Az én országom nem e világból való” (Jn 18,36). De ez azt
jelenti, hogy ezen a világon kell és lehet kiérdemelni az örök ország ígéretét. Ezért van az, hogy az
ember munkájának kezdetét a földi élet területén indítja, de befejezését az örök élet teljesülésében ta-
lálja. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

d) Később a Golgota csodájában szól az Isten. Krisztus halálában, a föltámadás csodájában az tör-
ténik, hogy Isten szerető Atyaként ereszkedik az emberhez. Ennek nyomán a világból olyan élet fa-
kadhatott volna, amely a Szent Család meleg területén Isten – és emberszeretet csodáját váltotta volna
életre. Az isteni természet földre ereszkedése csodáját követve az isteni életet keresték, és az élet igazi
boldogságát az isteni alapon álló emberek találják. „Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr, az a
nép, melyet tulajdonául kiválasztott!” (Zsolt. 32,12). „Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hi-
vatalosak!” (Jel. 39,9).

2. Mit tett az ember? – kell kérdeznünk tovább.
Bár a lélek áldott szemével észrevehetem, hogy Isten a jóság áradásával túlömlesztette a világot,

mégis meg kell állapítanom, hogy a gonoszság előretöréseivel, a bűn szennyével a szenvedést zúdítot-
ta a világra.

a) Csodálatos tény, hogy már az első testvérpár gyilkot kínál. A gyűlölet lelke az első család életé-
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nek emberi terméke. A bírvágy lelke, hogy a föld kincseiből többet merítsek és azt birtokomban tart-
sam, végigkíséri az embert. Igaza van Izaiás prófétának, aki azt mondja: „Jaj nektek, kik házat házhoz
raktok, szántóföldet szántóföldhöz ragasztotok, míg csak hely vagyon” (Iz. 5,8). Ezt erősíti Szt. Pál,
midőn így szól: „Minden baj gyökere ugyanis a pénz vágya. Néhányan törik magukat utána, ezért a
hittől elpártoltak és sok bajba keveredtek” (1Tim. 6,9-10). – Az élet sodrában igaz lesz a költő átka,
amelyet a „Rajna kincsében” mond: vér tapadjon ahhoz a kincshez, amelyet aranynak hívsz. Ezért a
csillogó fényért mindent áldozni tudsz! Nem azt a fényt adja az arany, amely az élet útjára szórja su-
gárkévéjét, hanem azt a bűnös utat világítja, mely mások vagyonának jogtalan elrablására vezet… De
megelégszik-e az elkápráztatott ember a maga birtokrészével? Nem! Mert arra tör, hogy másokéból
valamit megszerezzen. „Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik, (az ördög) kelepcéjébe, és sok ok-
talan meg káros kívánságba, mely romlásba és kárhozatba dönti az embert” (1Tim. 6,9). – Vajon a
szétáradó adakozás, vagy pedig a kapzsi birtokbavétel egyezik-e az Isten lelkével? Isten gazdagságá-
nak ömlesztő erejével látjuk, hogy az isteni gesztus a jóság szórásában jelentkezik. A teremtő Atya ezt
tette, a tanító Mester is ezt követeli követőitől: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el amid van és
árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben” (Mt 19,21). Az első és legfőbb parancs:
„Szeresd Uradat, Istenedet… Szeresd felebarátodat…” (Mk 12,30 és 31). Nem a tárgyak adnak az Is-
ten terve szerint tartalmat az életnek, hanem a szórás és az ajándékozás. Ez volna tehát a helyes, az Is-
ten terve szerinti közeledés az ember felé.

b) Mit csodálkozunk azon, ha felborul az élet rendje? Ne csodálkozzunk rajta! Mi vagyunk azok,
akik az isteni tervvel ellentétes eljárással felforgatjuk az élet rendjét. A habzsoló, a harácsoló gesztus
Istennel ellentétes irányt követ. – Mi lenne, ha a vizek visszafelé forduló úton száguldanának a hegyek
felé? Fölborulna a természet és a világ rendje. Vagy ha a csillagok nem az Istentől kijelölt pályán fut-
nának, hanem összevissza száguldanának? Micsoda zűrzavar uralkodnék! A gyönyörűséges Isten pa-
radicsoma nem tud élni csak a békés lelkekben és tönkremegy, ha minden isteni gesztust fordítva gya-
korol. A világ rendjét az adakozó isteni szeretet determinálja, és a habzsoló önzés teszi tönkre. Nem
szabad felednünk Mesterünk szavát: „Arról ismertük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta értünk.
Tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1Jn. 3,16).

Bef.: Miért nézi Isten mindezt? – kérdezhetem befejezésül. Azért, mert szabaddá teremtette az em-
bert. Azért, mert fiúi jogokkal ruházta fel. De a kérdés lényege ez: miért van ez így? Azért, mert a sze-
retet áradásával szemben Isten-fiúi a hivatása. Annak ellenére, hogy szembefordul az ember. Nem Is-
ten keze van itt. Itt azonban tettei uralkodnak. – Akkor fordul meg a világ, ha azt tudjuk tenni, hogy
odaülünk az Úr lábai közelébe, imádkozó lélekkel kérjük az egek Urát. Csatlakozzunk imával a Szent
Szűzhöz, az apostolokkal együtt könyörögjünk hozzá, aki az égi Atya közelében kérésünk közvetítője
tud lenni. „Lépjünk tehát bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet ta-
láljunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid. 4,16). Azért imádkozzunk, hogy a béke olyan for-
dulatát adja a Mindenható, mely megvilágítja az emberi lelket. Észreveszi Isten csodálatos földre
ereszkedésének tényében azt a gesztust, hogy a szeretet szórásával ömleszti el a világot. Önéletünket
tekintve a jobbá levés, a jót cselekvés, az áldozatos szenvedés útján kell életutunkat vezetni. Így tu-
dunk reá találni arra az életre, mely a földön megnyugvást hoz, az örök életben teljes kifejlődést bizto-
sít. „Örömöt és vidámságot érnek, és megfut a fájdalom és a sóhaj” (Iz. 51,11). „Örüljetek és ujjongja-
tok: nagy lesz jutalmatok a mennyben” (Mt 5,12). – A lélekerőt kell kérni, a megvilágító kegyelmet
leesdeni, a Lélek fényét, mely nélkül ember-éjszakát megvilágítani nem tudunk. Ha föllobban a szent
fény, a tiszta látás kegyelme, akkor az élet jellegzetes értékét adó szeretet kiáradását adja, akkor érke-
zik el az az idő, amikor az areopág emberei ítéletet tudnak mondani önmagukról és embertestvérek
millióiról. Le tudnak mondani előretörő emberek túlzó igényeskedéséről, a lenyűgöző hatalomról.
Reádöbben az ember, hogy a világnak akkor lesz boldog élete, ha a teremtő, szerető, megváltó, megér-
tő Isten gesztusa szerint a kiáradó, áldozatos, lemondó szeretet alkotja az élet vezető gondolatát. Le-
gyen jelszavunk Szt. Pál mondása: „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel,
mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt” (Róm. 13,8). – Így győz a jó, és a diadalmas szeretet
csodájával boldog otthonban él az Úr földi házanépe.

2. beszéd: A béke Királynője
(Erkölcsi beszéd: A béke értelme)

Bev.: Háború és béke gyakran egymást váltó állapota az emberi társadalomnak. Nem tudni miért,
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de valami „ősi rossz” miatt vergődik ebben a végzetes tragédiában az emberiség… Próbálkoznak a pa-
cifisták, de diadalt arat a gyűlölködő haszonlesés. Mintha minden szál odavezetne: a bűn lappang az
emberi tragédiának legeslegmélyén. – Mi teremthetne tehát mégis békét a nagy világnak? Talán az kö-
zelíti meg legjobban az igazságot, ha azt mondjuk: belső békét kell teremteni az egyes ember lelkében,
és egyesek lélekbékéje megteremti az együttes boldog békességét. – A belső békét teremtő lélek há-
rom vonalon dolgozik a lélek életén.

1. Békét teremt Istennel szemben.
Röviden ez azt jelenti: tartsd meg a Mindenható parancsait! Vedd fontolóra: Ő a te Teremtőd,

Megváltód, Megszentelőd! – Mikor tekint reád atyai megelégedéssel? Ha hűséges vagy Hozzá életed-
del. – Mikor tekinthetsz Reá boldog vágyakozással? Ha nem terhel Vele szemben súlyos felelősség.
Azért mondom: lélekbékéd alapfeltétele az Istennel való együttélés szent kapcsolata. – De ezt az éle-
tet, a bűntelent, nem szabad egyszerű negatívumnak nézni. A bűntelenség csak alapfeltétel. A lényeg:
a pozitív erényes élet. Ezt kell kidolgozni. Ennek útja pedig az Istenhez könyörgés, hogy az ég ke-
gyelme járja át lelkünket és indítsa a természetfeletti erőfeszítésekre. Jól jegyezd meg: csak az Isten
kegyelmének birtokában élhetsz isteni életet. Ez azután az igazi béke alapja.

2. Békét teremt felebaráttal szemben.
Valami csodálatos az isteni élettervben, hogy a vérség, majd a szolgálat és végül a szeretet kapcsa-

ival egybefonódik az egész emberiség. Aki ezt nem érzi, az szomorúan énekelheti: „Elfordultak mind-
annyian, megromlottak valamennyien” (Zsolt. 13,3). – Nem lehet eléggé hangsúlyozni ezt a szent té-
telt: Isten atyaságában testvérek vagyunk. Ennek azután gyakorlatilag ez a feltétele: „Mindazt, amit
akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12). Ez pedig röviden azt je-
lenti: sugározz jót és szeretetet és így magadhoz vonzod az embereket! – Mindenki úgy áll és él, hogy
a világból, emberektől és Istentől vár. Légy tehát olyan, aki embertestvérének ad! Lehet ez a fizikai
élet területén, de lehet lelki, sőt lehet szellemi adás is. Amit Isten neked adott, azt ne zárd el mások
elől. Legyen lelked kincses zsákja nyitott szájú tarisznya, amelynek bőségéből bőven adódik a szűköl-
ködőknek. – Hidd meg, békét teremtesz magad és mások lelkében!

3. Békét teremt önmagával szemben.
Mert ez is kell ám! – Igen sok bennünk az alsóbb, az ösztönösebb, az anyagiasabb. Szt. Pál szerint

azért van állandó harc bennünk: „…más törvényt tapasztalok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye
ellen és a bűn törvényének rabjává tesz, amely tagjaimban van” (Róm. 7,23). Belső önfegyelem és ön-
uralom kell! Ennek értéke nagyobb a hódítók erejénél! „Többet ér a türelem a hősnél, s aki uralkodik
önmagán, különb annál, ki városokat hódít” (Péld. 16,32). – Miért születik meg az önfegyelmező ura-
lomban a béke? Azért, mert a szélsőséges kilengések hullámzását elcsendesíti az uralkodó parancs:
tégy mindent a teljes élet szolgálatára. „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok” (Mt
5,48). És pedig az Isten teremtette, gondolta, áldotta élet keretén belül tartja a természetes és termé-
szetfeletti erők feszülését. A végletek veszélyesek és zavart okoznak. Az erény a középen pihen. A
belső béke is a kiegyensúlyozott igények teljesülése nyomán születik a lélekben.

Bef.: A „béke Királynője” szent titulus imádkozásakor erre a békére, a lélek békéjét teremtő mun-
kára gondoljunk és erre kérjük az egek áldását. Ez nem áhítozó vágyakozás, hanem teremtő erőfeszí-
tés. Egyesek életét átnemesíti, mások életére szeretettel kisugárzik és végül az egész életet átteremti.
Ne félj attól, hogy ez parányi kicsiség! Hidd azt, hogy a parányok alkotják a nagy egyetemet! Ez a te-
remtő munka béketeremtő erőfeszítés!

3. beszéd: A föld embere égre nézzen és egek békéjében éljen!
(Erkölcsi beszéd: Az isteni béke)

Bev.: Május elsejének előestéjén megnyílnak a templomok, hogy a Szent Szűz tisztelői gyülekez-
zenek Isten csendes otthonában. Mindez pedig azért történik, hogy hódoló imával emeljék szívüket az
egekhez, hogy alázkodó kéréseiket eljuttassák Isten színe elé. – A mostani zivataros idők viharai kö-
zepette emelt lélekkel imádkozzunk, és esténként csendüljön ajkunkon a fohász: „Béke Királynője!
Könyörögj érettünk!” – Azért könyörgünk, hogy a szenvedő emberiségnek békét áhítozó vágya elér-
kezzék, és hogy e csodás világ megteremtésében az Istentől kért kegyelmi erő legyen az emberiség
békéjét teremtő égi ajándék. – E gondolatcsoport megindítása szólni akar arról a csendről, amely nem
e szent falak lakója, nem sugároz a templom szentélyéből, hanem a lélek mélyén pihen. Úgy szeret-
ném, ha erre mindenki rátalálna; e nagy csend kegyét fölértékelve, a Mindenható szent kegyével áldva,
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a templom csendjéből az élet zsivajába lépve, az Istentől vett csend és béke kegyelmének vételével a
béke teremtője legyen.

1. A lélek csendjét keresve – az egekbe száll az ember.
Bár itt némának látszik minden, valójában egekbe zarándokol az ember. Az ének elhal, az orgona

búgó hangja elcsendesül... De az áhítatos ember lelke is elpihenő. Isten felé emelkedik, mégpedig
azért, mert csodás törtetéssel – amint a virágok harmatot, esőt várva bontakoznak pompás szirmokká –
telíteni akarja lelkét az ég ajándékával.

a) E szent helyen megjelennek azok, akik a küzdelmes életből jönnek, az áldozatos munka terhét
viselik és akik nemcsak a külső szenvedés terheit hordják, hanem akik a lélek terhét viselik. Kinyílik
ezek lelke s a leborulás percében egek felé tárul. Térdelő alakkal lelkük az Istenhez száll, hogy ami te-
her, bűn, az temettessék el. Genezáret tavának vihara elcsendesül... Az Úr szavára békesség teremte-
tik.

b) Aki a sodró világban hányódik és e szent helyen kopogtat, az előtt a kapuk megnyílnak. Min-
denki  beléphet,  mert  itt  a  csend Mestere kitárt  karokkal  fogadja.  Aki  azért  kopogtat,  hogy elfáradt  a
nehéz életküzdelemben, az megtalálja nyugalmát a templom csendjében. Repülni kezd. Egek világá-
hoz jut. Isten színe elé emelkedik. E szent helynek az a jelentősége is van, hogy a zűrzavart, amit az
élet világából hozott, azt itt ki tudja vetni magából. A Mindenhatótól kikönyörögve, a Szent Szűz sze-
retetétől támogatva megnyerem azt a szent békét, amely csodás kegyelmével telíti lelkemet.

2. A lélek csendjében – békében éljen az ember.
E hely nem az elnémító, tompító, életerőt megölő elernyedés otthona.
a) A lélek békéjének az az ereje, hogy Krisztus jelenlétéből tehető önéletünkbe. A néma Mester át-

alakít, és a béke otthonából életútra térő ember az élet csodájával gazdagodva távozik. Akinek lelke az
egekbe száll, az áhítat csodájával békéssé változik, békét teremteni tudó emberré varázsolódik. –
Munkás testvér elhagyva a béke helyét, kezében keményen perdül a pöröly; dolgozni tud, hogy szebb
otthont teremtsen. Aki ekét fog, magot szór, azért dolgozik, hogy földi otthona gyönyörűségét teremt-
se. Aki földi életének jobb viszonylatát akarja teremteni, az békét szolgáló ember. A békétlen alaptéte-
le: kicsi a kenyér, rossz a föld. Ha a lélek békéjét hordozod, a föld szebbé teremtésével a lelkek meg-
békélésén fáradozol.

b) Majd tovább kell menni és a lélek szépségének kidolgozásán kell fáradozni. Szebb életformákra
ránevelni, a lélekszentélyt Isten házává finomítani annyi, mint a földön a mennyország megteremtésén
fáradozni. Nem lakik más a földön, mint embertestvér. Érte tehát dolgozni kell. Megtanuljuk a béke
Urától, hogy az ellenséget is szeretni kell. Vele jót tenni kötelesség: „Szeressétek ellenségeiteket, (te-
gyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért)” (Mt 5,44). Aki így
nézi az embert, az az emberiség között a szerető megértés lelkét hirdeti. Ez a békét teremtő ember. Az
ilyen békés lelket szerető ember értelmezheti az Úr szavait: „Boldogok a békességesek: ők Isten fiai”
(Mt 5,9). Próbáld a gyűlölködés lelkét kioltani és a szeretet lelkét gyújtani. Annak élete közeledés, aki
a béke Urától így lép más ember felé, hogy annak lelkét szeretettel telítse. Kevés neki a föld, az élet
hegyén jár fölfelé, kevés, hogy testvér minden ember. Az ő lelkisége igénye azt szolgálja, hogy az Is-
ten atyaságában találjon valóságos tartalmat a testvériség szélesen fogott kerete. Ez a földi béke csoda-
teremtője. Aki pedig ezen a magaslaton jár, az tovább lendíti, hogy az ég Urával boldogító lélekott-
hont találjon. Ez a munka azután azt eredményezi, hogy a világ életét paradicsommá változtatja. Rá-
döbben, hogy a földi élet küzdelmeit az Atyához térő lélek örökkévaló koronázása követi. Így azután
az élet küzdelme semmivé válik. Az élet trubadúrjaként járok a nagy világban, mert nekem kevés a
föld és igényem az ég! – Az ilyen lelkek Isten házából, e szent helyről Isten közeléből kilépve az em-
beriség, a világ békéjének teremtői lesznek. Egekhez fordulnak, hogy a béke néma áhítozóivá legye-
nek. Az egekből szálló lelki béke kegyelméért fohászkodnak. Így tehát békét kereső, békét szolgáló és
békét esdő áldozatokká nemesednek.

Bef.: Amikor ma békét kereső lélekkel a Szent Szűz tiszteletére siettek, akkor a lélek békéjének
csendes megteremtésén fáradoztok. A lélek a Szent Szűzhöz fordul; adja meg a mindenki által áhíto-
zott békét. Ti, a Szent Szűz hódolói jól tanultátok, hogy a béke Krisztusának Anyjához fordultok, kér-
ve, hogy Fiának békét ígérő lelkét sugároztassa az emberekre. Imátok tartalma az is, hogy űzessék el a
félelem lelke, az éhség és a háború szörnyűsége. Legyen valóság a szent krisztusi béke, amely az
egymást szerető emberek igazi közösségének megvalósulása. Ha ez a lelkület eltölt, akkor virágzik él-
tetekben az a lélekerő, amely az áldozatos szellem erőfeszítésével magasrangú életet teremt, és így Is-
ten atyaságának tudatában egymást szerető, minden emberben testvért látó közösséget alakít. Akkor
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lesz uralkodó az igazi béke, ha a földi élet fenséges Isten kertjében tevékenykedő ember nem élveze-
tekre, haszonlesésre és önzésre jelentkezik, hanem szolgálatra. Legyen mindenki szolgálója másnak!
Így azután elhihető, hogy teremtője lészen az emberek, a népek békéjének.

4. beszéd: A népek nagy családjának békéjét ápolja a világbéke Királynője
(Erkölcsi beszéd: A Szent Szűz békéje)

Bev.: Ez a kérdés mered a lelkem elé: miért zarándokol május utolsó estéjén annyi hívő lélek a
templom csendes szentélyébe?... Miért siet a Szűz Anya lábaihoz az emberiségnek az a tömege, amely
valóban a világ zajos forgatagában küszködők csoportjából tevődik össze? Vajon a megrettent emberi-
ség a világ forrongó hevétől menekül-e a templom csendjébe és borul a Szűz Anya lábai elé?... Talán
csak a veszélyekbe menekülő ember keres védelmet a templom falai között?... Komolyan, követelődz-
ve lépnek az ember elé ezek a kérdések: nem gyengeség-e ez? A katolikus léleknek gyarlósága, hogy
az Egyház a templom csendjét kínálja védelmül híveinek?... Erre akar feleletet adni a mai beszéd,
amelynek tartalma fel fogja vetni a kérdést, vajon az egyéni családi és egyetemes emberéletet mérhe-
tetlen más erők irányítják-e, vagy pedig láthatatlan, Isten lelkéből ember életébe szálló égi erő, a sze-
retet lelke mozgatja, izzítja és irányítja. Ha a második lesz a felelet, akkor a Szent Szűz, az Istenanya
az égi Szeretet földreszállásának élő forrása is szerepet talál az emberi élet csodálatos forgatagában.

1. A látszat szerint a hatalmi erők az irányítók.
Mikor arról gondolkodunk, hogy a zajos világ alakulását milyen erők irányítják, azt látjuk, hogy a

fizikai vonalon a víz és tűz ereje teszi mássá a világot. A pogány elgondolás azt tanította, hogy a vizek
zuhatagozó ereje, gátakat szakító, romboló ereje teszi mássá a világot. A tüzek istene, a Vulkán föl-
hozza a hegyek mélyéből az acélt, Plutó legényei kikopácsolják a fegyvereket, Achilles népe elkészíti
a háború szörnyetegeit. Mindezt Mars lábaihoz fekteti, hogy ezzel megtörje a világ ellenállását és így
a gőgös hatalmaskodónak lábai zsámolyává tegye a letört népeket.

a) Pedig tudni illenék, hogy a förgeteges hatalomnak van világot átjáró, szebb életet teremtő ereje,
ha a kardpengéből eke, ágyúgolyóból pöröly, a vasból kohó és a kohóból békés életeszköz alakul. Erő-
szaknak hangja és fegyvere nem életet teremtő, hanem életet torpantó hatalom. A pusztító seregeknek
meg kell torpanniuk, hogy az eke vasa ágyat vethessen a búzaszemnek. Olyan életágyat teremtsen,
amely a puha kenyeret termeli a föld dolgozó és erőket váró emberiségének.

b) Régi latinok mondása: szolgáld Marsot, készíts háborút, ha békét akarsz! – Mars szolgálatából
robbanjon ki a béke, a nyomor temetője! Az életkultúrát eltemette Mars hatalma. Aki ezt a csendet bé-
kének hirdeti, az nem a Mars, hanem a Mors, a halál szolgája. Béke az élettel, a sodródó, mozgó, az
előretörő tevékenységgel egyenlő.

2. Valóságban az „anima materna” a mozgató életerő.
Az új életet hozó szülés az emberiség életének, belső békéjének hirdetése. – A kicsi gyermek isteni

követ, aki a család körzetében növekedik, család öröme és boldogsága. Az élet törvényei szerint áldást
és terhet hoz a múltból. De lássuk a fejlődő életben lévő súlyos terheket, számoljunk velük.

a) A család szentélyében ki alkotja a legnagyobb erőt? Az erős atyai kéz, vagy a szeretet sugárzó
anyai lélek? Tapasztalatból adjuk a feleletet: az anya lelke nyom örök pecsétet a gyermek életére.
Szent Mónika fia nem lehetett más, mint szent Ágoston. Járhatott vizetlen sivatagon, fecsérelhetett ér-
tékeket, az imádkozó anyai szív áhítata Isten elé jut, és a vándor, a törött lelkű Ágostonból szentet ne-
vel.

b) Az anyai szív ereje nemcsak a kisgyermek lelkét fogja. Amíg fölserdül, gyakran nem akarja
hallgatni. De ha fölserdült és maga is mint családapaként lép ki az életbe, akkor az ő ajka is hódolato-
san csókolja az édesanya kezét. Ez a szent kéz a gloriola fényében tündöklik előtte. Mégpedig azért,
mert érzi, hogy az érette végzett áldozatosság tette reszketővé és vonta ráncokba üde simaságát... Az
édesanya életéből kisugárzó erények a férfi életében teremtő erővé lesznek, mégpedig olyan erőkké,
amelyek belső békét teremtenek a család tagjai lelkében, és az ezen keresztül kiáradó szeretet sugárzá-
sával békét visznek az embercsaládok egyetemes életébe. Ne felejtsétek, amit az Írásban olvastok:
„Boldogok a békességesek...” (Mt 5,48). A békességet szerzők... Kik ezek? Áldott lelkű nemzedék,
névtelen szent lények, édesanyák, akik gyermekeik lelkébe, a család életébe felállítják a lélek békéjét
élő embert. Ezek a békét szerzők. A névtelen erők a legnagyobbak! – Ha ez igaz, akkor siessen a
templomba a katolikus hívő és boruljon a Szent Szűz lábaihoz, hogy míg az emberiség nagyjai a béké-
ről tanácskoznak, addig a hívő lelkek Isten szentélyében, az Istenanya lábaihoz borulva alázkodó sze-
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retettel a lelkek békéjének megteremtésén áldozatoskodjanak.
Bef.: Miért a Szent Szűz lábaihoz alázkodnak a hívők? Ha az emberélet kis és nagy közösségében

majdnem minden teremtő hatalom az édesanya kezében pihen, akkor az emberiség életében lelket
szolgálóan mindnyájunk Édesanyjának a lelke. A lorettói litániában úgy szerepel, mint a béke Király-
nője. Jelenései között több a világ Királynőjének mondja a Szent Szüzet, aki békét hirdet és a békét
áhítozó világot lábai zsámolyává teszi. A királynői erőt nem kormánypálca jellemzi, hanem a szeretet
sugárkévéje, amely elömleszti az egész világot. Büszkén emeljük meg a fejünket. Tagadjuk, hogy a fé-
lelem hoz az Úr szentélyébe, de hirdetjük, hogy a Szűz Anyának anyai lelkét, békét teremtő hatalmát
akarjuk leesdeni, mert közbenjáró imádsága békés szeretetet hoz a földre. Azt a békét, amelyet Isten
szeretete kínál. – Így az „Isten áldotta embernép” olyan nemzedékké válik, amely a testvéri szeretet
egy-befonódásával az igaz béke élvezőivé teremtődik. – Imádkozó lelkünk tehát a béke igazi megte-
remtője.

5. beszéd: Az igazság és a szeretet kivirágzása
(Erkölcsi beszéd: Az igazság és a szeretet békéje)

Bev.: Aki az életben csak a jelent mérlegeli, az emberi mércékkel dolgozik. Aki a távolba tekint, a
jövőbe néz, az átvesz valamit Istenatyánk nézéséből. Ha a háborút és békét a távlatokba látó mélysé-
gekbe tekintő szemszög szerint ítéljük meg, akkor valamit Istenatyánk ítéletéből vettünk... Ha a jövőt
akarom megjeleníteni, akkor később kialakuló szépségek képében gyönyörködöm... Világégés köze-
pette pedig magunk elé rajzoljuk azokat a nemzetek felett ítélkező „hivatottakat”, akik ítéletet hoznak,
térképeken határokat rajzolnak, szerződésekben újabb életformákat jelölnek. Ezek a képek a jövő elő-
redobott vetületét akarják elénk állítani... De mit hirdet és csendít elénk a Mester földi helytartója,
amikor a világ népeinek békéjét akarja szorgalmazni? Szavai ezt hirdetik: adjon az Úr égből szálló bé-
két és adjon nyugalmat és szabad életet biztosító békét a küzdő emberek számára.

1. Szálljon égből a béke.
Tökéletes békét emberi kezek teremteni nem tudnak. Erő adatott az embereknek, hogy a földet bir-

tokukba vegyék. Erő adatott az emberi karnak, hogy a kardot forgassa. Erő adatott a léleknek, hogy
győzelmesen uralkodjék a földön.

a) Ne higgyétek azonban, hogy amikor csak emberi elgondolás szerint ítélet hangzik, ez a tökéle-
tes megbékélés alapföltétele. Szent határokat – a természet szavának csengésével egekből húzták. Bi-
lincs, amit emberi kezek raktak, lehull, és áldozatos élet eleven sodra árad, átlép a korláton, amelyet
emberi kezek húzni akarnak. Nem szabad azt hinni, hogy életbékék úgy teremtődnek, hogy földi el-
gondolással határok jelöltetnek és ezeken belül, mint csendes kikötőben, boldog élet kezdődik. Döntő-
en az illetékes hangok Rómából csengenek: égből kell szállni az imádság lélekcsengésének, amely
emberek világában az ellentétet megszünteti. Tehát nem pusztán az a fontos, hogy milyen határokat
húzunk… Nagy kérdés ez is, de a lényeg ez: minden ember testvérnek küldetett a földre; számára az
Isten a világ gyönyörűséges kertjében helyet és jogot biztosít és lelkében a fejlődés szent muzsikáját
dalolja az Úr.

b) Ez azután kötelességet ró az emberre. Mindenkiben testvért keress, mint akit vér szerint annak
tekintesz. – Ez a hang az égből szállt, nem ösztönös beszéd, hanem a lélek egyensúlyozottságának
alaptónusa. Nem az segít, amit csak emberi ajkakon kiáltanak: szabadság, testvériség! Ez igen köny-
nyen jelszó marad. Emberek egyenlősége Istenatyánkban való testvériség megsejtése. Ez a hang égből
szállt, és az egyedüli alap, amely a békét biztosítja. – Családi otthonban is akkor van egyenetlenség, ha
az ösztön, a bírvágy, a kegyetlenség az irányító, mert akkor a családi érzéssel szemben az állati ösztön
diadalát látjuk. Embereket kielégíteni alig lehetséges. Föl kell emelni őket arra a magaslatra, ahol biz-
tatóan cseng az az isteni hang: Isten fiai vagytok, akármilyen nemzet tagjává formált is a történelem.
Egek követei vagytok, hogy a földi élet után Istenatyánkhoz visszatérjetek. Valóságban tehát olyan
békéért kell imádkozni, amely az égből szállt alá… Ezt pedig így kell értelmezni: érkezzék el az em-
berek lelkében az a változás, amely a nagy közösség minden egyes tagját Isten fiának magaslatán érzi,
szereti és szeretettel szolgálja.

2. Hogy nyugodt és szabad legyen az ember élete.
Nem a jelzőkön van itt a hangsúly, hanem a főnéven pihen a döntő értelem. Az életért imádkozza-

tok! Ottokár püspök itt az Egyetem templomban mondta egyszer: „aki az örök nyugalmat, a
„Requiem”-et úgy értené, hogy az mozdulatlan nyugalom, az hindu. Az élet kiteljesülése – a teljes
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élet”.
a) Mi az élet? Biztos célok felé sodródó fejlődés. A háború szétrombolja azt, ami csendes, tönkre-

teszi, ami gyönyörűség. Paloták lesznek rommá, hajók lesznek tenger fenekére húzódó roncsok… Ut-
cák lesznek romhalmazzá!

Borzasztó életkép: az ember annak örül, ha százak és ezrek pusztulnak… Így rosszabbak lettek a
vadállatnál… Hol itt az élet, amelyet szolgálni kell? Hol a fejlődés csendes üteme, mely a jövő élet
alapját adná? Minden szakad, pusztul és ami érték, az tönkremegy… Nem érdekel ez minket most kül-
sőségben, de érdekel az, hogy lelkek ezrei pusztulnak a gyűlölködés szörnyűségével. Hol van itt az a
gondolkodás, amely az élet fejlődését szolgálja?… Erkölcsi gátak robbannak, értékek vesznek el, lel-
kek pusztulnak, mert az emberek az élet szolgálata helyett az élet belső, erkölcsi értékek kötelékei
szaggatásával vitézkednek.

b) Milyen a békés élet? Az isteni kegyelmen épülő szent közösség, amely az emberben a szentebb,
jobb élet bontakozását szorgalmazza. Ennek ezer ága van, és aki ebben akar szolgálatot teljesíteni, an-
nak élete a messzebbi jövőbe tekint. Ahol elpusztulnak az erkölcsi erők, összeroppan az ember, ahol
áldozatos lelkek dolgoznak az erkölcs kifejlesztésén, ott diadalt mutat az élet. Ne az elnyugvás békéje
jöjjön el, hanem a dolgos munka kivirágoztatása köszöntsön be! Ne várjátok, hogy az élet asztalánál
nektek ízletesebb falatot terítsenek! Ne hidd, hogy a nagy birtokállomány megszerzésében, a földi kin-
csek habzsolásában rejtőzik a béke. Túltömöttség a pusztulás kezdete. Életet úgy kezdjen az új világ
embere, hogy kifejti erőit és nyugodtan végzi kötelességét. Ha ezért imádkozik, akkor ez az ima a szép
jövő fejlődését biztosítja.

Bef.: Gyakran halljuk, hogy a Szent Szüzet az ég Királynőjének mondják és oltárához így május
hóban a kertek minden virágát hordják. Szeretném átvarázsolni ezt a képet és emberalakban látni eze-
ket a virágokat, akik életükkel akarják hódolva tisztelni a Szűz Anyát, s ami lelkük szépsége, embervi-
rágokban mutatni az Úr felé. Próbálják eltakarni, ami bűn és kivirágoztatni, ami erény, körülgyűrűz-
tetvén sűrű sorokban a Szent Szüzet ezt imádkozva: Ez az Isten virágos kertje életet kér! Ha ezt a han-
got zúgó fergetegként kiáltjuk az egek felé, és a Szent Szűz közbenjárása azt az Úr elé terjeszti, akkor
az emberlelkeket áthangolja az Úr kegyelme és a békét szeretők, a föld küzdői, fejlődni akarók számá-
ra békét adni kegyeskedik. Ebben bízzék és erősödjék a magyar nemzet!

6. beszéd: Az isteni élet „békéje”
(Erkölcsi beszéd: Az igazi béke)

Bev.: XII. Pius pápa első szavainak egyike, amit az emberiséghez intézett ez volt: „imádkozzatok
a békéért!” – Intő szó, amelyet mi úgy próbálunk követni, hogy a május hónapi ájtatosságokon a béke
Királynőjéhez fordulunk, hogy szerető lelkével imádkozza ki számunkra az élet békéjét. – Ha békét
akarunk teremteni, akkor induljunk azzal, hogy magunkban teremtsünk békét. Bennünk az ellenségek,
vágyak, törtségek Isten áldása folytán békébe csendülnek. A világ legnagyobb értéke én magam va-
gyok. Az sem békét hordozó, sem békét szolgáló, hanem belső életet zavaró, aki békét teremteni ma-
gában sem tud… A lélek Genezáret tavának, önmagának lecsillapításához Isten jelenléte kell, hogy
vágyaink, törtetéseink békébe csendüljenek. – Milyen béke teremthető az emberek világában?

1. Az egyik béke az elnyugvás, az elpihenés békéje.
Ez az adott világok békéje. A statika békéje. A tehetetlenség és a fatalizmus békéje. Megpihenés

abban a tudatban, hogy a megpróbáltatást kapta az ember, és azt viselni kell… Ez a teherhordozás
gondolatából megteremti a nyomorúságok békéjét. Mohamedán elgondolás, aki megnyugszik a titkos
kéz munkájában. Úgy nézek a jövőbe, hogy nem nézem, mi az Isten terve, hanem összetört lélekkel és
összetört térddel a lelki sötétség elé borulok. A fátum, az elködösödés, az elsötétedés gondolata ez.

2. A második béke: az erők elnyomatásának békéje.
Nem lehet tagadni, a végső békétlenség akkor tör ki a lélekből, ha nagy törtetés, emberi értékek át-

törését követelve – tilalomfák kemény kapuján kopog. Belső zavarok világa ez, mely minden nagyság
letörését hozza. Ha kiöl az emberből minden vágyat, törtetést, akkor a hinduk lelkét oltja belé! Rossz-
nak minősíti, ami vágy, előretörés, és nyomortanyát teremt. Ha kiöli a lélek vágyait, azt hiszi, megte-
remti a békét. Pedig ez csak a halál békéje, a temető világa, ahol csendben pihen minden. Kihalt, ami
élet; itt a halál nyugalma lakik. – Isten felé fordulva én a „libera nos”-t mondom és ennek az elnyugvó,
statikai békének temetését kérem.

3. A harmadik béke – a vitális lendület érvényének békéje.
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Röviden: ez az életlendület lehetőségi szférájának lesz a biztosítása. Az életben egy pillanat sincs,
ami nyugalom lenne. Az élet állandó tevékenység. Az embert vitális ereje – az eredet kapcsán – szü-
lőkhöz, testvérekhez fűz, és célját tekintve Istenhez kapcsol. Az első béke az édesanya ölén pihenő
gyermek békéje, melynek alapját az Atya szeretete támasztja alá és állandóságát az Atya ereje biztosít-
ja. Kongasd lelkedbe, csendes harangszó hirdesse: van Atyánk az egek világában, és Krisztus a Ke-
reszten megtörten testvérévé fogadott e szavakkal: „Nézd, ő a te anyád!” (Jn 19,27). Így mutat Krisz-
tus arra, hogyan lehet a földi életben az égi Anyához kapcsolódni. Ebben az elgondolásban mennyei
Atyánk örök ereje és égi Anyánk segítő szeretete úgy övez, mint gyermeket. Ennek a csodálatos öve-
zésnek életet formáló belső béke az eredménye. – Ha baj fenyeget, az atyai ház védelme, az anyai kar
szerető ölelése a kívánatos. Ne higgyétek, hogy az az igazi megemelés, ha az atyai kéz segít és kézfo-
gásban érzed melegét, vagy az anyai kar ölelését a fejeden érzed. Messzeségből is pihen áldó kar nya-
kad körül. Lelki jelenlétek vannak. Nem emberi, ahogyan lát, hanem mert a lelkek összetartoznak.
Sokszor beszélnek telepátiáról, ez pedig a lelkek találkozását jelenti. Földi kéz fogását elveszti az em-
ber, de a lelkek érintkezése örök világokba kísér. Nincs temetés a lelkek világában. Egek Anyjának
erejét, égi Anya szent közelségét mindenki mindig érezheti, az, aki az élet vitalitásával fűződik meny-
nyei Atyjához, szeretettel menekül égi Anyjához. Ennek a békének világát semmi le nem töri. Aki bi-
zalommal fordul a mindig segítő Szent Szűzhöz, anyai segítségében részesül. Erők nem azt jelentik,
hogy elnyomják ami test, hanem föltámasztás munkája Istenhez közeledés kivirágzásában életté ne-
mesedik. Rendszeres életben lélek békéje születik.

Bef.: Azért fohászkodjunk, hogy a harmadik békét tudjuk teremteni. És akkor megnyugvó lelketek
munkás elpihenést fog találni, ha önmagatok teremtésében Istenatyánk tervét, lendületben lélek erejét,
törtségben, küzdelemben Atyánk próbatevését, bukásban gyengeséget, de a fölemelkedés lehetőségét
látjátok, a lélekbontásban a Szent Szűz anyai szeretetét érzitek. Az Istentől áldott szem az ég felé for-
dul, rajta megpihen az Isten lelke. Küzdelme nem az élet elcsendesedésével, hanem Istent, a Legszen-
tebbet igénylő törtetéssel teremti a békét. – Imánk égi Atyánkhoz ez legyen: a Te szent ölelésedben
érezzük otthonunkat és Szűz Anyánk szent kezét érezzük fejünk felett! Úgy legyen!

7. beszéd: A szóró szeretet égbetörése
(1944)

Bev.: Az a gondolat foglalkoztat bennünket, hogy nézheti Isten a szörnyűségeket, amik történnek
és miért nem száll a földre szent kegyelme, hogy színében változtatná meg a világot? – Korábban azt
mondottuk: ne emelj zúgolódó szót Isten ellen, hanem figyelj arra, mit adott Isten a földnek és figyeld
magadat, mit adtál te önmagadnak, embertestvérnek és Istennek? Áradó jóság és szeretet az Isten, és
mindent birtokba venni akar az ember. – A másik alkalommal arról szóltunk: nézz a lelkedbe, próbálj
reá döbbenni arra, hogy magad felelős vagy tetteidért, az azokból származó terhekért, gyötrelmekért,
szenvedésekért. És arra is, hogy amikor egekbe emelted elítélő, zúgó szavadat, mellverés gesztusával
bűnbánatot tartanod és élettevékenységet változtatnod kell, mert az ember nem méltó részese Isten ál-
dó keze gyümölcsének. – Oktató szavak hangzanak, hangszórók csendülnek, felhívni akarják az ember
figyelmét arra, hogy mit tesz a bőségesen szóró emberi kéz és a világ szörnyűségeit jóváteremtő is-
teni áldás.  –  Szóró  kéz,  amely  a föld javait szórja; szóró kéz, amely a lélek javait adja; szóró kéz,
amely az örök élet kincseit szórja.

1. Ha a mindenható Isten elé engesztelő lélekkel akartok lépni, nem elég, ha imádkozó szóval
néznél az ég felé, a teremtő Istenhez tettek útján kell közeledni.

Engesztelés nemcsak engesztelő imákban, szavakban csendül, a tettek ténye olyanformán is
engesztelés, ha a lelkekbe vésik, más lelkét ébresztik és

Isten áldó kezeivel a jót szóró ember felé szeretet bőségét árasztják. És ha úgy tud nyúlni a föld
vagyonához, kincseihez, hogy azokat az élet használati tárgyainak tudja, és áll az Írás szava: „Mit ér
az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke azonban kárt szenved?” (Mk 8,36). Cseng a lélekben
a szó, ami koldustestvérünk ajkán hangzik: adjatok, adjatok, amit Isten adott… Tudjon az ember bele-
vágni, hogy földi vagyonállagát másnak, elhagyatottnak adni tudja. – Nem tudom elfelejteni a jó csal-
lóközi magyar nép szokását: minden szegény szombatonként azért indult útra, hogy a hét eleségét
megkeresse. Minden háznál állt egy zsák liszt, amelyik a szegényeké volt, és ebből mértek a zsákjuk-
ba. A kérésre csengett válasz: adunk szeretettel, amit Isten adott. – Él ez a mai ember lelkében? Ma
agyonszocializálják a világot, de a közvetlen szeretet, jóság kiáradása kihal a lelkekből. Szeretet lelké-
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vel, bőségből könnyedén adó kevés van. Az az engesztelő szeretet: úgy élni a föld kincseivel, hogy tu-
dom azt, amit birtokunkba adott Isten, azt használatra, kamatoztatásra adta, nem életcélnak! Tévedés
lenne azt hinni, hogy ha a takarék nő, az ember gazdagsága kielégítést szerez. Föld kincsének harácso-
ló tartása emberlelket és a szeretet lelkét öli. Szép volna a világ, ha az ember a föld kincseit úgy hasz-
nálná, hogy a szent terített asztal bőségéből mindenki eledelt találna. Papírtétel nem elég, annak han-
goztatása sem, hogy egyenlők vagyunk. A szeretet lélekáradása elég: egyenlők vagyunk úgy, hogy
amit bírunk – anyagi és lelki értékek, készségek – szeretetben azt másnak örömmel nyújtjuk.

2. A földi kincs kevesebbet ér, a lélek kincse a fontos és ebben mindenki részesül.
Erények világa minden lélek szent kamarája. Akiben ilyen kincs lakik, jobban vágyakozik a zúgó,

fájdalmas sötétségben élő lelkeket az igazság fényével megvilágítani, adakozó fénnyel belátni Isten
terveibe; ez nagyobb kincs, mint földi kenyérből, aranyból birtokolni. Ki a boldoga az életnek? Nem
az, aki mondhatja: minden az enyém. Jusson eszébe a sátán szava, aki az Urat megkísértette. Krisztus
válasza pedig: „Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet!” (Mt 4,7). Ne tedd Isten elé a vagyont, a te szolgá-
dat. Vedd észre, hogy ennek hivatása nem az, hogy kielégítsen, hanem szolga módra segítsen. Aki
mással szellemi természetes élet tudását közli, az neki élet fényvetítését adja, megemeli lelkét és hinni
tud abban, hogy minden tragédia mögött a jót akaró Isten lelke pihen, a törtető ember lelke kiemelke-
dik és győzelmes tud lenni. Amikor adakozó vagyok, a lélek kincsét viszem.

3. A természetfölötti lelki kincsek.
Aki olyan törődöttségben él, amely erkölcsi élet romlásán épül, a múlt bűnéből fakad, összeomlás-

ból ered, azt erkölcsi pusztulás kíséri. Aki ezekhez az élet leprásaihoz le tud ereszkedni, jóság és sze-
retet erejével olajat önt sebeikre, megvilágító szó erejével a vakokat látókká teszi, az mint Krisztus
követője, ember alakban járva az elesetteket megemeli, a gyengéket erősekké teszi, a betegeket gyó-
gyítja, a bűnösöket megtisztítja, a vakokat látókká változtatja, – csodát tesz. Csodás ember, és zarán-
dokseregben jönnek mögötte mások Krisztus nyomában. Ilyen szóró emberek legyenek a tragédiákban
életet emelő lelkek. Kevés ilyen jár az emberek között. Zúgó, ítélkező, követelődző emberek hadsere-
ge, kifogásolók tömege a gyűlölködés lelkét lobbantja. – Ne zúgjatok Isten ellen, mert magatok szítjá-
tok a gyűlölet tüzét, ne szidjátok az Istent, hogy mi történik a világban. Isten napja, a megváltó szere-
tet mindenkire szertesugároz, nem kell arra törni, hogy földi érdekekkel, érzéki élvezetekkel tudjátok
élteteket telíteni. Így magatok ölitek az életet. Ahol egy tiszta gyermek lélek szavát csendíteni tudja,
ott a család elzárt világában a boldogság lakik. Rádöbben az ember, hogy aki gyűlöletet, ellenségeske-
dés szítását úgy fogadja, hogy azzal szemben az örök világra veti tekintetét, az lelki kegyek szórójává
változott, és környezetében szintén gyönyörűségessé változik a világ.

Bef.: Élet küzdelmei idején, szenvedések jelenében jövőt csak az tud megállni, aki imádó engesz-
telés mellett, békességszerzésen túl az adakozás engesztelő tényét próbálja belevinni a világ életébe:
ha készségesen adtok anyagiakat, nyújtani tudtok szellemieket és segítés szeretetét viszitek a termé-
szetfölötti életbe. Ezt a hármas gesztust a Szent Szűz életéből is levonhatjátok, saját élete példájából.
Amikor megjelenéseiről beszélt az Egyház, ott cseng, hogy betegek gyógyultak, szenvedők vigaszta-
lódtak, esettek megemeltettek, gyenge hitűek Istenhez térnek… Engesztelés gondolatából tanuljatok
tőle, hogy a ti életetek olyan szeretet és jóság szórása legyen, hogy érezni tudjátok: a magatok kis kö-
rén keresztül a társadalomban uralmat nyer a jóság, hatalmat a szeretet. Ahol pedig a jóság és szeretet
uralkodik, ott Isten boldogságot, békét teremt.

8. beszéd: Kitartóan békéért könyörgünk

Bev.: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves keresztény testvérek! Egybegyűltünk azért, hogy utol-
jára is elmondjuk a májusi fohászunkat: béke Királynője, könyörögj érettünk! – A lelki békéért, a csa-
ládi és a nemzeti békéért most térden állva fogunk könyörögni, hogy a nemzetek nagy békéjét adomá-
nyozni kegyeskedjék.

1. Nehéz békéről beszélni, mikor távol áll a béke.
De könnyű, ha megsejti az ember, hogy Isten gyönyörű teremtése e világ. Nem az dönti el, hogy

mint él az ember, hanem az, hogy hogyan és mint ér haza a föld embere? E nagy világ gyönyörűséges
otthonában az embernek hivatást adott az Isten, gyönyörű otthont teremtett szent keze azzal a tervvel,
hogy e gyönyörű Isten kertjében bontakozzék az ember. Egymás mellett élnek a népek a nagy világon.
Úgy keresik boldogulásukat, hogy hivatásukat teljesítik. A béke ajándék. Isten verése égi Atyánktól a
béke felfordulása. Felfelé tekintő szemmel, az égtől várja az ember az áldást. Olyan alázkodó, szerény
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legyen, hogy bírjon egymás mellett más embert is. Isten küldöttét lássa minden emberben. Nem Isten
világa az önmagáról megfeledkezett ember, mert szembehelyezkedést jelent. „Aki magát felmagasz-
talja, azt megalázzák” (Lk 14,11). Aki az isteni küldetéssel nem él vagy visszaél, az Isten büntetését
érdemli. Az égi otthon hazaváró szent haza. Béke ott van, ahol a béke áthelyezése súlypontját és végső
célját nyeri, mert Istenatyánk kezébe helyeződik. Isten békéje a nemzetek és emberek között: ez a lé-
lek érvényesülése. Isten szent világához közeledjék az ember. Magadnak is teremtő kötelességed van,
ember! – Még ebben a büntető gesztusban is a Hozzá segítő kezet kell megérezned! Könnyű megérez-
ni, mert Isten szent keze.

2. Itt is Isten dolgozik.
A feladat nehéz. Az élet nagy orgonáján Isten keze játszik. Haragvó isteni kézzel a fugák büntető

muzsikája szól. Hozzávezető szent kézzel, kemény csapással akar Hozzá közelebb vonni. A
Getszemáni kert Krisztusa gyönyörű fohászát ismételjük: „Ha lehet, múljék el e pohár” (Lásd: Lk
22,42)… Őszentsége ma keresztes hadjáratot hirdet s az élet Getszemáni kertjébe vezet, hogy tudjatok
úgy imádkozni: ha lehet, múljék el a pohár… Róma világosabban úgy szólt, hogy a gyermekvilágból
szálljon az ima. Aki Istenhez emelkedik, az meghallgatást talál. A Szent Szűz szobránál esedezünk Is-
tenhez: a világ nagy békéjét add meg nekünk Isten! Legyen gyönyörű virágbabontakozó az egész vi-
lág… Ember-lelkekből kell koszorút fonni az Úr Jézus lábánál; a Szent Szűz szobránál a világ szent
békéjéért szent füzért fonjunk, mely megteremti a békét, s szebbé alakulhat minden egyes ember.

Bef.: A béke Királynőjéhez könyörgünk lélekimádsággal s áhítatos érzülettel, lélekben térden állva
és fohászkodva, hogy e gyönyörű világot ne engedje a gonosz békétlenségek martalékául omlani. Ha
büntetésből reánk nehezedik Atyánk sújtó karja, – sejtsük meg: Isten a földi hazával szemben az örök
szent hazát állítja elénk. Ha így imádkoztok, lehetetlen messze tudtok nézni, alázkodva tudtok békéért
imádkozni, s Ő megemeli a lelket Isten felé. – Isten keze úgy nehezedik az emberi életre, hogy tör-zúz,
– ez is Isten szent keze… Amit lesújtónak sejtek, azt emelőnek tudom, mert az isteni kéz teremtette
szent világból örök otthonába térít. Úgy legyen!

*

e) alcsoport: A Szent Szűz magyar vonatkozásai

Ez a tétel bővebb kifejtést kínál az „Assumptio” (aug.15.), a „Magna Domina Hungariae” (okt.8.)
és „Szent István” (aug.20.) ünnepeknél. – Itt csupán példát adunk, hogy ilyen formában keressük az
igényelt gondolatokat.

1. beszéd: Lélekszigetek
(Erkölcsi beszéd: A Szent Szűz szentélyei) – (1945.V.5.)

Bev.: A földtannal foglalkozó tudósok sokat beszélnek a tengerek rengéséről, régi világok elsüly-
lyedéséről és újak kiemelkedéséről. Mindezek a változások régi munkaterek leállása és újabbak elő-
robbanása… A mindenható Isten ereje a természet szaván keresztül szól, kiemeli a mélyből azt a teret,
amely szigetként otthont nyújt az ég madarainak, és munkalehetőséget kínál a föld emberének. A ter-
mészet munkájának tere a Föld-glóbusz területe. A reáhelyezett ember teremtő erejével szigeteket te-
remt, hogy életfergetegekben e szent helyeken találjon menedéket, ahol szenvedéssel, küzdéssel teli
élete közepette megpihenjen és ahol teremtő munkával új életet tudjon varázsolni. – E szent helyeket,
ezt az Egyetemi templomot, a szentélyt és az udvaron álló Szent Szűz szobrot a szeretet és a hála al-
kotta szigetnek nézem. Emelte a szentélyt a Magyarok Nagyasszonyába vetett csodás hit hálája jeléül
a magyar kereszténység, és ugyancsak a hála nyelve szólal meg a jövőt építeni akaró lélek mélyéről,
mert múltunk teremtésében érezzük az anyai kéz erejét.

1. Pesten nem lehet találni több ilyen templomot, mint ez a templom.
Főoltárán a Szent Szűz képe, a körülötte álló szobrok, a legparányibb faragványok is, a templom-

ban álló többi oltár, minden parány a Szent Szűz tiszteletéről szól. – Emelte a Pálos rend azért, hogy
a töröktől szabaduló nemzet hálaként vegye körül e helyet, és a templommá magasztosított kövekkel
köszönetet mondjon azért, hogy a Magyarok Nagyasszonya segítőjévé alázkodott. – Fölemelkedik te-
hát ez a szentély mint sziget, melyet azért látogat a hívő, mert biztonságot érez zárt világában és biza-
kodó segítséget vár jövő életére.
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A főoltár képét Czestochowa eredetijéről másolta a mester. Az udvaron álló szobor pedig ugyan-
csak annak a képnek kőbe faragott alakja. Érdekes igazság: amikor e házat és templomot 40 légibom-
ba és 140 belövés érte és a ház romban feküdt, ez a kép és ez a szobor volt egyedül, amely sértetlen
maradt a templom törmelékei közt. Azt hittük, minden elpusztult, amikor az óvóhelyen hallottuk, hogy
ropogva dőltek a falak, és megrendülve láttuk, hogy érintetlen maradt a szentély, mint a hála szigete,
meg a kép, mint emlék, a jövő felé utaló szent kegyeleti tárgy. Aki itt ismerős volt, mind azt mondta:
amiközben körül minden elpusztult, a hála szentélyének jelképe áll, szól, biztat és bátorít. – Jól tudom,
hogy Budapest templomai, szentélyei, szobrai a hívek lelkét ihletre, lelkiségre hangolják. De szinte
kongatva kell hirdetni, hogy ez a szentély – az összes templom közt – az egyetlen, amelyet minden
legkisebb részletében is a Szent Szűz tiszteletére emeltek. És ugyancsak reá kell döbbenni arra,
hogy a kegyelet emelte szentélyt, oltárképet és szobrot sértetlennek őrizte az Isten kegye. Reá döb-
ben az ember arra, hogy ez a hálasziget az Isten és a Szent Szűz iránti szeretetből emeltetett, de felfi-
gyel arra is, hogy ezt a szigetet még most is védelmezte az Istenanya! A magyar nemzet életének tra-
gikus sorsában a végveszély rettenetessége még sohasem fenyegette ilyen nagyon keményen a magyar
nemzetet.

2. Vizsgáló lélekkel azt lehet megállapítani, hogy ilyen életrend mellett, ahol csak pusztulás, rom
néz felénk, ebből az új élet fölcsiholását csak az tudja hinni, aki az Istentől kapott hivatásban tud
bizakodni.

Az ilyen lélek kegyeletes az ég felé és áldozatos önmaga felé. – Szólaljanak meg e szentély kövei,
legyenek beszédesek az oltárok, szóljon a Czestochowa-i kép és hangoskodó ajakkal hirdessék: ne
inogjon hitetek, midőn e szörnyű világrengésben pusztulás fenyeget. Támadjon fel a múlt lelke a
fennmaradás csodájába vetett hittel! Ne zárt kapu maradjon az utca forgatagában, hanem két szárnyra
nyíljék a portale, hogy szinte idekényszerítsék a hívő sereget. – E templom harangja volt az, amely az
ostrom után elsőnek szólalt meg, hogy bizakodó imára hívja az összeroppant lelkeket… Az egyik to-
rony ledőlt, de a harang tornya épen maradt. Szent jelek ezek, melyek arról szólnak, hogy az életszige-
teken a harangok nyelve a jövő építésében hangot követelnek. Nem elnémult harangok ezek: nyomo-
rult ember az, aki gyáva bizalmatlanságban összecsuklik.

3. A harangok hívják, a Szent Szűz szobra világító toronyként követeli, hogy a nép e szent
helyeken gyülekezzék és a Szent Szűz anyai segítségében bizakodva áldozatos munkával szolgá-
latra jelentkezzék!

Miért omlanak össze az életek? Miért van annyi tragédia? Mert nem tudtok bízni, hogy az életszi-
getek éltetek újjáépítésében segítenek. Ki kellene dönteni a kaput, hogy a hívek beözönölhessenek a
Szent Szűz tiszteletére. Nem igazi életet teremtő emberek azok, akik letéptek minden húrt lantjukról
vagy a prófétával hárfájukat a folyó mentén a fűzfára akasztják, hanem azok, akik a lantot megragad-
ni, a húrokat felszerelni és a dalok szerszámát új életmelódiák játszására tudják kényszeríteni. Ez
azonban csak annak lelke előtt lehetséges, aki a szentélyek megőrzésének tényében meghallotta az Is-
ten szavát, és így a küzdelmek, szenvedések elvonulása után idezarándokolván erőt merít a jövő fel-
építéséhez. Boldog az, aki hinni tud abban, hogy a Krisztussal egyesült lélek a szebb jövő hordozója.
Mennyi ember van tele új életet teremteni kívánó jóakarattal és nem hordozza ezt a hitet. Ha az emberi
erőfeszítéshez lélekkel is csatlakozunk, akkor Isten erejével új életet teremtő munkára jelentkezünk és
új életmelódiát zsongó emberré nemesülünk. Ez a hit azután arra segít, hogy a nagy élettragédiát szen-
vedő nemzet újjáteremtő munkásai leszünk.

Bef.: Mindenki ismeri Robinson történetét. Most arra a szigetre gondolok, ahol kifosztva találja
magát. A szegény hajótörött körül elpusztul minden, és már-már azt lehetne hinni, hogy elveszett…
De lelkét az a gondolat ragadja meg, hogy élete Istentől jött és szolgálni kötelessége. Páratlan teremtő
erővel kultúréletet teremt maga körül. – A tanulság ebből: ne inogjon a romok láttára lelketek. Legye-
tek csodálatosan látók, legyetek a Szűz Anya védelmét látók, akinek hálás szigetet emelt a múlt, aki-
nek szeretete megmentette a jelent és meg fogja segíteni a jövőt. Legyetek életmelódiát hallók, akik
hallják, hogy a szentély, a képek, a szobrok nem csendesek, hanem beszédesek, az életnek buzdítói.
Harangnyelven vagy a színek nyelvén, szobrokon és muzsikán keresztül hirdetik, hogy amint a múlt-
ban a Szent Szűz ereje mentette, védte, erősítette e nemzetet, a mostani küzdelmes életben is Isten ke-
gyelmével segíteni, gyarapítani, edzeni fogja. – Ha így jöttök erre az életszigetre, akkor megemelke-
dett lelketeket az újjáteremtés vágya fogja betölteni, és a Szent Szűz tiszteletével a magyar nemzet te-
remtőivé, új honfoglalóivá és honalapítóivá, a jövő élet nemesítőivé nemesít az ég Ura.
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2. beszéd: A csodák világában
(Erkölcsi beszéd: A lelkek átváltozása)

Bev.: Aki a szent helyet Budán régebben ismerte, a régi sziklabarlang képét idézi. Elmondhatjuk:
csoda történt, megváltozott színében a barlang. Ez a hely, ahol régebben a hatóságok üldözésétől félő,
nem Istent imádó szegény elesettek gyülekeztek, most Isten háza, a Szent Szűz csodatevő otthona lett.
– De megváltozott a híd képe, mely eddig roncsolt alakját mutatta, így meredt a pesti partra, most ün-
nepi köntöst öltött. – És megváltozott Pest lelke is. Azt, amiről még álmodni sem mertek, szent tény-
ként hirdetik, mindenütt bátran hitvallást tesznek, és még a hidak oszlopain is az Eucharisztia szent
jelképét tiszteljük. Lélekváltozás történt a világban, melynek múltját sötétség, baj, bűn fedi. Pici
gyermekek kezet nyújtanak anyáknak, az apákat vezetik Isten felé, kis kezek vezetik a szülőket Jézus
Krisztus oltára elé. – Régi időkben ez ismeretlen világ volt. Elsőáldozáshoz magunk mentünk. Ma a
szülők és rokonság kíséri a gyermeket, és ártatlan gyermeklelkek imája megváltja, megtéríti az öregek
tört  lelkét… Ne  tűnjék  fel  a  túlzó  hang.  Nem az  a  csoda,  hogy  tört  csontból  ép  lesz,  merev  karból
mozgékony. Nagyobb csoda, hogy az élet színében megváltozik, és a lelkek ugarából Isten szent veté-
se sarjad. Törtlelkű emberek világából Isten temploma épül. Krisztustól távol levő lelkek oltárt és
templomot építenek önlelkükben.

A lélek a Szent Szűzhöz száll, a térd meghajlik, az ember alázkodik. Ave Patrona Hungariae! – ezt
súgja a lélek. Magyarok Nagyasszonya tiszteletére megy, és élete nyomán szent, nemes életzsendülés
támad. Nincs nagyobb örömdiadal, mint az a tudat: nemcsak az apró gyermeknép keresi fel a Szűz
Anyát, hanem munkában megkeményedett férfi kezek is imára kulcsolódnak. Aki Krisztust váró lé-
lekkel egek felé jár, az hálát ad a Magyarok Nagyasszonyának és e kápolnából kiindulva megy lélek-
ugarokra Isten szent veteményének zsengéjét teremteni… Hálatelt szívvel ezt a Szent Szűznek kö-
szönjük, imánk ez legyen: teljesedjék, szélesedjék a csoda, hogy akik még messze élnek az Úrtól, az
Úr közelségében élő gyermekkéz vezetése mellett Isten szent országába térjenek. – Ma a reformok vi-
lágát éljük, de kevés ember kezdi azon, hogy magamat akarom reformálni; mindenki mást akar… Az
életet magunkon kezdjük megújítani. Aki hivatást érez, hogy vezér legyen, annak lélekvilágában belső
átalakuláson, átszülésen kell átmennie, hogy hivatását teljesíteni tudja. A kis gyermek, a kis unoka
ilyen belső reformra segíti a szülőt, a rokont, a felnőtt embert. Isteni követ ő, aki nagy cselekedeteket
végez szeretetével, és amit nem tud elérni emberi szó, kemény beszéd, diadalmasan eléri a pici gyer-
mek bájos könyörgő szava. Egy alkalommal egy előkelő úr, tábornok jött hozzám, gyónni akart. És aki
eddig keményen állt szemben még a világháborúban is minden szónak, papok beszédjének, most az
ártatlan unoka kérő szava megtörte az ellenállást. Azt mondta: kis unokám azt kérte tőlem elsőáldozási
emlékül, hogy én is vele együtt áldozzam meg. Hát lehet ennek ellenállni? – Hogy ezt az élet-felújítást
általánossá teremtse a Mindenható, a Szent Szűz közbenjárását kell kérnünk, hogy ezt a belső átneme-
sedést kiesdje. Ezt tesszük, akik idejövünk és imádkozunk a Szent Szűz előtt. Megtelik lelkünk kegye-
lemmel, varázslatos világot látunk, előttünk Istennek tetsző világ bontakozik ki. Embervilág, lélek vi-
lága Isten háza lesz, ahol Jézus Krisztus diadalmas otthont talál.

Bef.: A Patrona Hungariae lábainál leborulva befejező imádságunk ez legyen: Add Uram, a ma-
gyar nemzet újjászületésének csodáját! – Pici gyermeknép Isten angyalaként jelentkező serege ezt úgy
valósítja, hogy kezét nyújtja, hogy vezesse az öregek törődött, bágyadt lelkét Istenhez…

* * *
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