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Szerkesztői megjegyzések

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

*

Ez a témakör, szélesebbre tekintvén, itt-ott helyet ad alapozó segédtudományágaknak (bölcselet,
dogmatika, pszichológia stb.) is.

*

Mint az egész mű kéziratának nagy része, ez is szenvedett háborús pusztulást. A hallgatóság által
lejegyzettek jelentős hányadának teljes és stílusban is pontos kidolgozására a szerző életéből már nem
futotta. Szentírási idézetek gazdag alkalmazásának nagy célkitűzése itt (s az egész V. sorozatban) nem
nyerhetett kivitelezést.

*

Erkölcsi szempontból fontos itt is hangsúlyozni: Dr. Marczell Mihály házassági vonatkozásában
az „élettárs” szép magyar kifejezést régi: kizárólag szentségi házasság értelmében használja!

* * *

rövidített neveléstörténelmi feljegyzések

KÖZLÉSTAN: katechetikai vonalvezetés
(1949-50, tematika-tervezet)

Bevezetés: A gondolatközlés problémája.
A) Általános közléstan
a) Tanítástan: 1) ki? – 2) kit? – és 3) mivel telít?
b) Módszertan: 1) alanyi feltételek és módok – 2) tárgyi módszerek
B) Katechetikai specializált közléstan
a) Tanítástan: 1) küldött – 2) üdvözítendő – 3) Krisztus tana és kegyelme b) Módszertan: 1) korok

szerint eltérő: kérdésre feleletismétlő; értelmi tanítás

A) Általános közléstan

a) Tanítástan:

1. A tanító személyisége
2. A tanító tudása
3. A tanító közlőképessége
4. A gyermekismeret
5. Az újabb tudományos ismeretek
6. A gyermektanulmányok
7. A kísérleti és lélektani laboratóriumok
8. A lélek analízise
9. Az ismeretek általában
10. Az elvont ismeretek
11. A konkrét ismeretek
12. Az erkölcs
13. A vallás
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14. A világszemlélet
15. A gyakorlat??

b) Módszertan:

16. Az értelem telítésének módszere
17. A történelmi áttekintés a tanításban
18. Analízis – szintézis (Herbart, Bacon)
19. A közlés
20. A kérdve kifejtés
21. Az együttműködés
22. A munkaiskola
23. Az „új” iskola

I) Iskolában:

1. A kisgyermek szolgálata
2. A serdülő segítője
3. A fényszóró
4. Az édesanya helyett
5. A szélsőségek fékezője
6. Az erények fejlesztője
7. Az áldozatos élettűz

II) Iskolán kívül:

1. Mindenki édesanyja
2. Minden nemes szolgálója
3. A kultúra szolgálója
4. Az élet örömeinek fokozója
5. Otthont teremtő
6. Egymást segítő
7. Áldozatos ember –a) hazában, b) hazán kívül
8. A végnélküli élet igényesítője
9. A bűnök ellensége
10. A szeretet örök szolgálatában

Befejezés:
1. Elmélet-e az élet? 2. Gyakorlat-e az élet? ……….

*

Pedagógiai fogalmak és magyarázatok (a nevelés eszközeiig) 1951-52.I. félévi kérdésanyaga

1. Mi a nevelés?
2. Hányféle a nevelés (családi – hivatásos)?
3. A nevelés lehetséges?
4. Szükséges-e a nevelés?
5. Mikor kezdődik a nevelés?
6. Van-e vége a nevelésnek?
7. A neveléstan kérdései
8. Mik a neveléstan forrásai?
9. Mik a neveléstan segédtudományai?
10. Mi a nevelés helye?
11. Művészet, vagy tudomány-e a nevelés?
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12. Mi szerint változik a nevelés?
13. Paed. perennis?…
14. Pad. christiana

X
1. A neveléstan felosztása
2. A nevelés alanya
3. A szülő (otthon)
4. A tanító (iskola)
5. A lelkiatya (templom)
6. Mindenki nevelő?
7. A nevelés köre
8. Az embernevelés és egyénnevelés
9. A nevelő önnevelése
10. A lelki értékek önnevelése
11. A lelki fegyelem és a nevelés
12. Önnevelés kérdései
13. A helyes arány: reáhatás és önértékelés között
14. A családi nevelés gyakorlata
15. Az iskolai nevelés jellemzői
16. A tanítás és nevelés aránya
17. A körülmények nevelő ereje
18. Az adott természet és a nevelés
19. Ismer-e nevelőket?
20. Milyen vonalvezetést diktáltak a történelmi korok?

*

1. Ki a nevelés tárgya és köre?
2. Kire hathat a nevelő és kire az élet?
3. Az igazi nevelés feltétele
4. Milyen módon ismerhetem meg a gyermekeket?
5. Bölcseleti módszer…
6. Érzelmi módszer (szimpatia – antipatia)…
7. „Osztályzó módszer” (jó – rossz)…
8. Tudományos módszerek:
9. Psychognostica
10. Frenologia
11. Behaviorizmus
12. Historologia
13. Psychoanalízis
14. Vitális kapcsolatok módszere
15. Kis „betekintések” (rajz, írás stb).
16. Lélekkapukon túl…
17. Tehetségvizsgálatok:
18. Binet féle módszer
19. „kampószög” és értelem
20. Élettani torzulások és lélek (Lombroso)
21. A terheltek és „nem terheltek”?
22. A kísérleti pedagógia
23. A gyógypedagógia
24. A játék és a megismerés
25. A helyes megfigyelő
26. Az „osztályzókönyv” szerepe
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*

1. A nevelés célja
2. Immanencia
3. Transcedencia
4. Personifica (Jung – Adler)
5. Sociolistica
6. „Homo faber”
7. „Homo divinans”
8. „Homo aeternus” –„indefinitum”
9. Nevelési anyag alkalmazása
10. Nevelési vonal szorgalmazása
11. A kisgyerek lélek-alaprajza
12. A jövő vonalai
13. Az élet kontúrjai

*

1. A nevelés módjai?
2. A tekintély elve
3. A személyiség ereje
4. Az élmények jellege
5. Az eszmények ereje
6. A vitális módszer
7. Elszigetelt, vagy kapcsolt?
8. Dominantia
9. Ezek gyakorlata
10. Quid tibi?

* *

Pedagógiai ÓRABEOSZTÁS és JEGYZETEK
1961-62. évi tananyaghoz, tanári példány

1961. XI. 9.:
1. óra: A pedagógia értelme és történelmi alakulása. – (Filozófiatört.)
2. óra: A pedagógia beosztása: I.: általános, II.: részletes és gyakorlati. – Az óra másik részében:
A nevelő.

1961. XI. 23.:
1. óra: A nevelés tárgya: a) gyermek; b) minden ember )anatómia – élettan. – Pedagógia – antro-

pológia).
2. óra.: A Nevelés célja: a) természetes ember; b) természetfeletti ember.

1961. XII. 7.:
1. óra: A nevelés módja.
2. óra: A nevelés eszközei.

1961. XII. 23.:
1. óra: Hogyan készüljön erre a papi ember?
2. óra: Mit eredményezzen a „vallásos pedagógia”?

1961-62. második félév:

1962. II. 20.:
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1. óra: Az emberi „életsíkok” általában.
2. óra: A testi élet síkja.

1962. II. 27.:
1. óra: Az értelmi életsík.
2. óra: Az esztétikai életsík.

1962. ………..:
1. óra: Az erkölcsi életsík.
2. óra: A társadalmi életsík.

1962. ………..:
(Itt két óra a „társadalmi nevelés” problémájáról):
1. óra: A „népnevelés”.
2. óra: A „közösségi” nevelés.

1962. ………..:
1. óra: A vallásos nevelés.
2. óra: A valláserkölcsi nevelés.

1962. …………:
1. óra: A tiszta élet problémája.
2. óra: A „teljes élet” diadala.

*

Gondolatok néhány óra vázlatában: 1961-62. első félév:

1. óra: ……………

2. óra: A megismerés
Bev.: Ismerni kell – a hatókat.
1. A megismerés ténye.
a. Külsőleges megismerés (jó – rossz)
b. Anat.- és élettani (elm. és gyak.) megismerés (Kretschmer)
c. Lélektani és metafizikai megismerés (bölcselet és vallástud.).
2. A megismerés módjai
a. Elméleti (lélek – test)
b. Gyakorlati: – megfigyelés (tapasztalat) Psychognosztia: fiziognómiai, historológiai,

habituológiai, kísérleti módszerek… – Tud. megfigyelések: test és lélek?; psychoanalysis?; Lélekkap-
csolatok felvétele (kitárul a lélek!). – Ezek a Ped. Scientifica körébe tartoznak.

Bef.: Mindenki –egyed, sőt: persona.

3. óra: A nevelés célja

Bev.: ……….
1. Immanens
2. Transcendens
Bef.: ……….

4. óra: A nevelés módjai

Bev.: ……….
1. Szoktatás. –Személyes ráhatás.
2. Eszmények kiemelése.
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3. Élmények gyűjtése.
4. Psychoanalysis-es ráhatások.
5. „Lélekközösség” teremtés.
Bef.: ……….

5. (6.) óra: A nevelés eszközei

Bev.: ……….
1. Megszokott eszközök.
a. Büntetés – jutalom.
2. Valódi eszközök.
a. Az ébresztő szeretet.
b. A magvető szeretet.
c. Az arató szeretet.
Bef.: Kibontakozás –örök vonalakra…

1961-62. második félév:

1. óra: ……….

2. óra: Az anyagias életsík
Bev.: Itt is kereső az ember, mert ezt érzi önmagában és ezt várja a külvilágból. Alapcsengés:

„ura” vagy a világnak.
1. Hogyan ítélendő meg a testi élet?
a. Lakóháza – a léleknek.
b. Erőforrása – az anyagi életnek. Tehát: egészséges sport, higiénia, munka, szellemi erőfeszítés…

(Rousseau, görög tud. – „Fény”! – Epiktétosz, Marcus Aurelius, sztoikus eszt. – Ruskin, ……….,
Lucin)

2. Mit tegyen érdekében a nevelő?
a. Harmóniát keressen és teremtsen.
b. Alappá építse. – (Testi nevelés pedagógusai: rómaiak, lovagnevelés, rennaisance népei,

Prob.nev. ………. , jezsuiták – Pázmány, Pestalozzi, Herbart (orvos dolga), Ratio Educ., Freud, Ellen
Key…)

Bef.: Végkövetkeztetés: minden higiénia, sport, tanulmányi előretörés támogatandó.

3. óra: Az értelmi nevelés

Bev.: Test és lélek az ember, tehát a lakó szerepét és nevelési módozatát tanítsa ez az óra. –
Lényeg: neveltessék olyanná a lélek, hogy uralkodó legyen az anyag felett.

1. Mik a lélek tehetségei?
Ez bölcseleti és teológiai ismeret!
a. Erő kultusz (Cato, Cicero, sztoikusok, Quintilianus)
b. Szépség kultusz (Szókratész, Platón, Arisztotelész)
2. De mik a lélek tehetségének nevelési módozatai?
a. Az értelmi fejlesztés az első: a tehetségek leleplezése, az értelem telítése (tanítás, befogadás és

megőrzés), a mélységkutatás.
b. Az értelmi teremtő erő kifejlesztése: sokirányú tehetség kezelése, önálló működés teremtése

(család, iskola, életterület). – (Kereszténység: ad astra. Szentatyák! Kolostori iskolák, Alkuin, sko-
lasztika; Vives, Erasmus, Montaigne, Luther, Sturm, Trotzendorf; jezsuiták,; Bacon, Comenius, Des-
cartes; Locke, Rousseau, filantropok; Pestalozzi, Herbart…). –

Bef.: Felületszemlélet után –mélységkutatás!! –Majd: kibontott értelem után –fénygyújtás és „te-
remtés”.

3. óra + 4. óra (átkapcsolás): Előhang: A test a „hárfa”, azért hangolandó; a lélek ismeretet szer-
ző és igazságot kutató. Hangszere: a test idegzete, stb., dala – az égi igazság éneke. – Más hasonlat:
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köd a valóság: testben él a lélek, az ember arra fényt vet. Ez azután: a szerepét is keresi.

4. óra: Az esztétikai életsík

Bev.: A szép a második objektuma a lelki és szellemi embernek. Figyelem: unum, verum,
pulchrum et bonum!! Lényeg: harmónia! Szellemi szép: poézis, zene, építészet, festészet (képkölté-
szet)… (Múzsák!!)… Mi tehát itt a cél?

1. Élvezni tanítani és ezzel reflectando nevelni.
a. Külső szép észlelése és teremtése.
b. Belső szép élvezése és teremtése.
2. Kifelé teremteni.
a. Tehetségek kibontása (szivárvány színpompája…)
b. A művészi szép teremtése. –Kicsi dolgokból –nagyot (Finyné Mária: a „tésztagyúró”!…).
Bef.: De öncél ez? Nem! A főcél –az „Isten képe ember” tökéletesebb kialakítása. Végül: az Isten

tervének szolgálata.

5. óra: Erkölcsi életsík

Bev.: Harmonia aestetica – harmonia personocentrica. –Sok igény… anyag… titok…, morale…,
sociale… Isten! –Quid faciendum?

1. Immanens törtetés. Attól függ: ki az ember?
a. Ha „csak” –a föld lénye és „legfelsőbb önura”, akkor jó. De igaz-e ez?…
b. Ha pedig –szellemi és „isteni függvény”? akkor ez kevés.
2. Valóban transcendens életre alakítás a kötelesség.
a. Nem „magas”-e ez? Relatio kérdése az egész.
b. Evangéliumi tanítás, isteni szó: in natura – in revelatione… Tehát erre nevelendő!
(Herbertianus: Willmann, Fináncy E. – Személyiség ped.: Hildebrand, Linde E. – Közösségi nev.:

Imre S. – Kik az „élenjárók”?: Foerster, Tóth T., Koszter. – Összes aszkéte –de valláserkölcstannal ki-
egészítve tanítandó!…).

Bef.: Transcendens a cél és immanenter dolgozzuk fel az égiek kegyét.

6. óra: Az erkölcsi nevelés gyakorlati módszerei

Bev.: Quomodo?…
1. Értékskálák megállapítása után a felsőbbekért kell áldozatot hozni. Diktálja a természet, tanít-

ja az Evangélium. Ezért:
a. Önfegyelem.
b. Céltudatos áldozat.
c. Küzdelmes munka, szenvedés vállalandó! Mert a cél: a tökéletesebb ember.
2. Az eszközök használatában: a helyes önszeretettel kell munkába állni.
Eszköze az aszkézis. Hindu? Nem! Miért? Mert: élet!… Tehát: keresztény aszkézis (Foerster, Tóth

T. stb.).
a. Diktálja – az élet lendülete! (Ad altio – ad altiorum)
b. Éli – a „szentek” földi serege.
3. Szórással kell szolgálatba szegődni.
……….
Bef.: Az emberiség életvonala ezt a hullámvonalat mutatja az emelkedésben… „Isten hátra húz…

Isten közelebb lép…”…

7. óra: A szexuális élet etikája

Bev.: „Generatio vitae naturalis et generatio vitae supernaturalis”… (Szülők jellege és hivatá-
sa!)…

1. Naturális életteremtés.
a. Szent a hivatása…
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b. Érzéshullám a mellékzöreje…
2. Szupernaturális – „lelkiélet” teremtése.
a. Felsőbbrendű a hivatása.
b. Kivételes a meghívottsága.
Bef.: Könnyű a belépés, nehéz a szolgálat, teher a kilépés, öröm a kiteljesülés.

8. óra: A társadalmi életsík

Bev.: Mi a társadalomtudomány és mi a társadalmi neveléstan?
Marx és Lenin szerint a fejlődés végső állomása. Ez a tudomány. Ennek valósulása a politika. – De

a neveléstani kérdés így szól: legyen nevelendő erre az ember.
1. Elméletileg tanítandó: testvéri közösség az emberiség.
a. Tehát ebben élni kell. –Egyéni és egyenlő jog értelmezése, közös előretörés hangoztatása.
b. Ezt gyümölcsözően értelmezni kell. –Jog: szabadság. Kultúra: életnívó emelés.
2. Gyakorlatilag erre a szolgálatra nevelendő az emberiség.
a. A távolság növekedésével a szolgálat ereje fogyó (szülő – község – nemzet – népek…).
b. Az áldozatosság az elesettekkel emelkedő (öregek, betegek… Irgalmasság testi cselekedetei,

társadalombiztosítás stb…)
Bef.: De hát hol marad az Isten? Őseredet az Isten, tehát mindent Tőle, mindent Érte és Hozzá;

így mindent az Ő tervének megfelelően magának szerez az ember!

9. óra: Quae sunt nomina?

Bev.: Hogyan fejlődött a szociális élet?
1. Szociális törtetés.
Több az egyéni hedonizmus…
a. Ember – rabszolga. – Itt Krisztus a határkő, tanító irányadó!
b. Valóság: együttes éltet adó. Nehézség: hát a középkor?… Elv és valóság – kettő. De a vezető

irány mindig egy volt (Piaristák iskolái, De Paul Szt. Vince stb. Redemtoristák… Női rendek…)
2. Újkor.
Erőteljes emberi élet. (… Legújabb: Marx, Engels, Lenin…).
a. Ezek pedagógiája – nehezen bontakozik, mert erős a kiindulás (ember-állat: Darwin; kapitale-

szociale…).
b. Előzmény (Natorp: szoc., Kerschensteiner: állampolgár; Foerster: etika, Imre S.: szolgai

családped.)
c. A kommunizmus pedagógiája (Makarenko, Krupszkaja, Karpov stb.). Ideológia szerint: „törté-

nelmi sodródás az etikai tételek szülője”…
Bef.: Omnia probate et quod boniam et tenete! Non verba, sed vita! – Ősigazság: az egyenlő ne-

vezőre hozás… Legyen Isten a közös nevező: Atyánk, Belőle vegyünk a differenciált számlálókba, az
egyedekbe kegyelmi isteni természetet. – És így Atyánkban testvérek lesznek a szeretet kapcsával
az emberek.

10. óra: A szociális nevelés gyakorlata

Bev.: Ismétlésként, tudnunk kell: az erkölcsi kiteljesülés (egyéni!) az alap, a társadalmi értékesí-
tés a természetes folytatás (embertestvériség!) és végül az Isten felé forduló szolgálat – az élettökéle-
tesség egésze. Tétel: az erkölcsös ember szociális és a „személyes viszonyt keresi”, és a Végtelenben
is találó – az: vallásos ember. Lényeg tehát: az isteni követ hármas irányú bontakozása – isteni élet-
hivatás teljesítése. – Ma a másodiknak – gyakorlati részével foglalkozunk, miután elméleti részét az
előző órán ismertettük. – Mi tehát a gyakorlat?

1. Az egységes emberi – látása.
Látni, hinni! Majd tanítani! – Kis példák: gyerekek együttese… Lényeg: ledönteni az ellentéteket,

válaszfalakat!
2. Az egységes emberi –szolgálata.
Otthon, iskola, társadalom. A veszély idején ezt teszi az ember: mindig tenni!!! Szórni a kincse-
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ket…
3. Az egységes testvéri közösség birtoklása.
Megbocsátó szeretet, irgalmas szeretet, lélekszeretet… Békében élni a testvéri keretben!
Bef.: Sok szociális tanítás kell, de a szociális élet a megoldás.

11. óra: A vallásos nevelés

12. óra: Mi a nevelés csúcspontja?

* *

Három hittanóra-helyettesítés – töredékekben, 1934. III. 10, 15, 17.
Angolkisasszonyok Tanárképzője, Budapest)
Három óránk lesz, három kérdést fogunk megbeszélni.

I. óra (1934. III. 14.)

Isten az élet törvénye. – Mit jelent ez? Isten nem kívülálló valaki, hanem a világ személyes lelke,
Akihez ível vissza az élet, Akiben él, fordul az élet. Isten és ember oly kapcsolatban van egymással,
hogy egyik a másik nélkül el sem képzelhető. Nem kegy, hogy elhiggyem, hogy van Isten.

Ha Isten ilyen központ, akkor magam életének hogyan lesz mindig irányító tétele? Mint abszolút
irányítója, hogy áll Isten az én életemben? Úgy lesz egyéniségem vezetője, ha lelkemnek belülről
hangzó igénye s Istennek messziről szóló hangja egybecseng! Autonomia vitae ……….. , heteronomia
legis: kívülálló, Isten szava.

Autonómia annyit jelent, hogy magam vagyok magam törvénye. Az egyéniség annyira eseng,
hogy magunk akarunk vonalhúzást, célkitűzést meghatározni. Magamban csengő törvény szól ben-
nem.

1. Első jelentkezése ennek: élettani működésem, pl. szív, tüdő, hajnövés… Keresem, hogy ho-
gyan tudok az élettani törvényekben egyéniséget közelebb találni. Az emberek keresik lelki készségei-
ket. Aszerint tanulnak, választanak pályát vagy szakot a főiskolán. S kezdődik az autonómia a szellemi
élet terén s morális és lelki téren is. Pl. Juci megteszi ezt vagy azt, mert azt mondja, hogy ezt magam is
belátom. A magam életének megsejtése ez. Ha az ember elgondolkozik a maga életéről, cselekedetei-
ről, akár egész életéről, azt nézi mindig: mi jobb nekem? Személyiségének hatalmas erejével még a te-
remtő Istennel is szembeszáll.

2. Kell, hogy az ember tudomásul vegye az abszolút függést szellemi, erkölcsi és vallási élet-
ben. A gondolkozás és emlékezés törvénye köti az embert. Benned cseng valami messziről jövő hang:
tedd a jót! Kerüld a rosszat! Kívülről csengő törvények ezek.

Hogyan oldódik az élet úgy meg, hogy bennem a kívülről csengő törvények összhangba kerülje-
nek az én egyéniségemmel? Az igaz ember életigénye teljesen egybecseng a törvény szavával. A lelki
életben örök igények vágyódása és keresése ez.

Az ember földön jár, de szellemével égig jár, s ez Istennek belépése az én életembe. Nem lehet
megoldani az életet úgy, hogy mélységeit ne ismerje valaki. Az életrealitásokat ismerni kell, hogy ve-
zetni tudja a leányokat. – Az egoizmus a férfit jellemzi, az altruizmus pedig a nőt. Próbálom szignálni
a női nem első jegyét, mely a Márták lelkének vonása, – azt a belső irányt, célt, lendületet, mely a női
lelket viszi. Mi adja meg lelkük legbensőbb tartalmát? Abban a nagy szolgálatkészségben találom ezt
meg, mellyel a környezethez otthon fordul. Belső életre is gondolok. Jövő élete párjának, jövendő élet
kezdetének lényegét mi jellemzi? Lélek-kiáramlás, mellyel próbál boldogabb, kedvezőbb területet te-
remteni. Ha a nő keresi lelkének legbensőbb dinamizmusát: itt is a szolgálat, a karitász, a jóság
kiárasztása jelentkezik. Az élet áldozatos munkaterületén lemondó ember a női psziché. Isteni szent
gondolat, hogy a gyermek köszönt be, mint abszolút irány. A szent harmadiknak, a gyermeknek az
igénye készíti önnön életét, hogy a jövő életnek legyen éltetője. Isten alázatos szolgája. Az élet igazi
elhivatottságát megérezve a jövő élet szent szolgálója lesz. Tovább fejlődés ez. Az édesanyák lelke az
élet önfeláldozásának a példája. Nincs igény, ha megszólal a gyermek síró hangja. A női léleknek
alapvonása, hogy minden rezdülésben egyet keres, hogy mind a földi, mind az égi életben Mártává le-
hessen.
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Isten zenéjének mondható az élet. A világ orgonáján Isten keze játszik; annak lelkében lesz finom
zene, akinek lelkét finomabbra teremtette az Isten. A női lélek világához tartozik, hogy Isten csodás
életszimfóniáját jobban megérti. Az ilyen élethárfa Isten örök művészetének szent melódiáit fogadja.

Járom a földet, de keresem az eget. Hallgatom Istenatyám szent beszédét. A női lélek az Úr szent
lábánál ül, hallgatván hallgat. A női psziché megérzi, hogy járja Istentől jelzett örök szent útját. De
nemcsak önnönmagát igyekszik erre a magaslatra juttatni, hanem másokat is: Isten országa felé vezet-
ni. Akiben a lelket sikerült megemelni, azt lehet Isten országa elfoglalására bírni. Hogy a lélek az örök
hazáig eljusson, ahhoz sok lépcső kell, az egyetlen cél – Istenatyánk felé! A teocentrikus élet Isten
szent világa felé tör, önnön élete kidolgozásával. A Szent Szűz legszentebb szava: íme, az Úr szolgá-
lóleánya… Ez cseng ki a nő minden tettéből. Aki ezt analizálja ki a nő lelkéből, az megtalálta azt a
gondolatot, amelyre Isten a nőt teremtette. Ahova az Úr állította, ott keresse meg a küldetését. A jövő
gyermek életének szolgálata ez, s hogy őt az örök életre előkészítse, mely szent vágyat a teremtő Isten
alkotta.

II. óra (1934. III. 15.)

Hogyan és mint áll elénk Isten törvénye? – Belsőm diktálja, hogy magam legyek életem irányí-
tója. Akkor lesz helyes életem iránya, ha Isten törvénye pontozza. Az az isteni ember, aki belül érzi Is-
ten szavát.

Másik probléma életemben: Jézus Krisztus. Fogunk megvilágítás útján problémákat megsejteni.
Eszerint rendezi be életét az ember? Hogyan tudod, hogy vagy?! Az élet a legnagyobb misztérium.
Rajta keresztül meglátom a lélekét; a szememen keresztül revelálja a lélek az életét.

III. óra (1934. III. 17.)

Mi az emberi élet értelme? –Minket Istenatyánk hazavár! Kivillan a szeméből a testvér, a szent
Testvér… Ebben az elgondolásban problémák, küzdelmek nullává süllyednek. Mit törődöm, ha engem
bántanak!…

Amit tanultál, gondoltál, az élmény. Az élmények halmozódnak. Amely percben ez a tudat eszed-
be jut, hogy az örök élet várományosa vagyok, akkor rögtön tisztult, szent a világ előttünk! – Lépcső-
vé tegyétek ezt a tudatot s rajta keresztül járjátok az örök élet utait. Csodálatos, hogy nem ébredünk
magunk tudatára annak, hogy rokonunk az Isten! Az éghez közünk van. Lélekmivoltom az isteni!!
Nekem minden kicsi, ami kisebb, mint isteni. Én hordom magamban az Urat. Én nem halok meg soha;
életem végnélküli. Halált nem látok mindörökké. Az Úr házanépét látom minden embertestvérben. Is-
tenatyánk egységében testvérem minden ember. Egy a mi Atyánk, egy a mi hazánk, egy a mi törteté-
sünk. A kegyelemtől átitatott szem másképp lát! Emlékeztek?: reggel egyszer a föld zsámolyom lesz
csupán; aki ezt mondja, abban van erő. Legyen a ti drága lelketek messze néző, nagyot váró. Lassan
léptek, nem roppan a föld, ti szálltok! – Igényelted-e a természetfölötti életet? Lelkek! Menjetek ki ti,
kiknek lelkében él Krisztus, hogy mások lelkébe is belelépjen Krisztus!

Hagyjátok a vetést felnőni, míg felnő minden! Gyűjtsétek külön a konkolyt, hogy tűzre vessék s a
gabonát, hogy csűrbe gyűjtessék. E beszédnek az értelme a következő: van az életben egy titkos erő: a
búza oly erővel tör elő, hogy el tudja nyomni a konkolyt. A bizakodó ember csendes lépésével menje-
tek előre. Égi Atyátok veletek lesz.

Hogyan tudja az ember önnön életének optimizmusát revelálni? Hogyan tudja az ember tisztaságát
megőrizni előszörre? – Meg ne ijedjetek a nehézségektől, amiket látunk. Istenatyád Fiát küldi érted,
hogy Magához vigyen. Ez az evangéliumi latin: magyar értelme (jó hír). Ennek az embernek a lelke
mindig derűs, nem támadhatják kísértések, amelyekről Isten ne tudna. Istenatyám hoz és ad mindent.
Istenatyám vezet engem és Magához visz: így életem már könnyű. Az élet teher, amíg nem tudom az
élet értelmét. Életszirmaitokat Isten őrzi: küldelek titeket, mint bárányokat…

Önnön életetek értékét és nagyságát egy másik probléma adja: az ember, a teljes egyéniségű em-
ber, az élet alázkodó báránya hogyan tud elhelyezkedni az élet farkasai között? Hogyan tud olyan mi-
liőben élni, amely homlokegyenest ellenkezik felfogásával? Az emberi élet mélye Isten felé gravitál.
Ne legyünk ítélkező emberek! Azok között járunk, akiknek élete nehéz, nem napfény. Atyánk szeme
örök. –Ha nem értenek meg, akkor összepakolom könyveimet, áthurcolkodom az első templomba s
csonkig koptatom térdeimet (az ország legelső filozófusa ma, aki mondta ezt). –Legyetek isteni kül-
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dött lelkek, hogy a szegény, nem látó embereknek mécsét gyújtsátok meg és kezét fogjátok. Ha Krisz-
tustól jövő emberekkel többet találkoznának, akkor más lenne a világ!

Hogyan lett életem jobb? Egy lélek, egy édesanya, egy lelkiatya, vagy egy barátnő által. –De van-
nak az életnek nagyító körei is: a megvetés, a rágalmazás, a megszólás. Mondjuk ilyenkor: ne bántsá-
tok, én tudok róla valami jót. Megemelni a rászoruló embertársamat: kezet nyújtani, amit megérint,
egy tekintet, ami simít! Jót tesz neki!

Krisztus nevében bárányokkal el lehet indulni embertestvérek közé akár úgy is, hogy a bárány a
farkasok közé megy, de azzal a tudattal megy, hogy: én ezeknek segítségére megyek. –A legenda sze-
rint szt.Ferenc a farkassal szövetséget kötött… Minden ellenállás durvaság és keménység; nem ítélni
kell, hanem segítő kezet nyújtani!! ……….

* * *

neveléstanhoz „tengelygondolatok”

A LÉLEK LÉTEZÉSE, MIBENLÉTE ÉS ÉRTÉKE
pedagógia szemszögéből, I. rész, kb. 1957

Előszó

Rövid, néhány kérdés megvilágosítását szolgálja ez a jegyzet. A lélektan széles területére csupán
ráutal, de a vallásos élettel és vallásos neveléssel kapcsolatos kérdéseket világosabban akarja tárgyal-
ni.

Lényeges szempontja az, hogy a lélek létezését, értelmi, akarati, érzelmi erejének értékét, továbbá
a végnélküli élethez való tartozandóságát megvilágítsa és így a magasabb rendű gyakorlati nevelés
vonalvezetését irányítsa.

Előfutamozza a lélek értelmét, értékét, történelmi kialakulását és elágazódását is érinti; de csak rö-
viden és a tárgy ismeretének egybefogó szükségessége miatt. – A főcél: a helyes lélektani nevelés tu-
dományos megalapozása.

Bevezető rész

1. A lélektan neve
A magyar név a lélek és a tan fogalmát foglalja egybe. A „pszichológia” név görög eredetű és

ugyancsak lélekről szóló tanítást jelent (psziché = lélek, logosz = beszéd, szó, tan).
Tehát a lélekről fogunk tanulni, de olyan módon, hogy annak lénytani (statika), tevékenységtani

(dinamika) és értéktani, igazság-megközelítés, életfejlesztő értékesítés tételeivel gazdagodjunk.
2. A lélektan kerete

Amint jeleztük: a lélektan a lélek kérdéseivel foglalkozó tudomány.
a. Szélesen fogva lehet beszélni kozmológiai lélektanról és akkor az összes élőlények életjelen-

ségeit vizsgáljuk.
b. Majd lehetne szűkíteni a területet és csak az ember életnyilvánulásaival kellene foglalkoznunk,

és akkor az antropológiai (embertani) lélektant tanítanánk.
c. De a tiszta lélektan még szűkebb keretekre szorítkozik és csupán az ember lelki megnyilvánu-

lásait tárgyalja.
Mi viszont a legutóbbit tárgyaljuk, de neveléstani szempontokat is figyelembe veszünk. Kiterjesz-

kedünk itt-ott az ember élettani, idegtani és tudatalatti tevékenységét érintő kérdésekre is. Így vala-
miképpen az antropológiai lélektant is figyelembe vesszük.
3. A lélektan helye a bölcseletben

A bölcselet – általánosan szólva – a létezők megismerésének tudománya – a legelső okok és hatá-
sok figyelembevételével.

Ennek a szerteágazó tudománynak eszköze az ész, eredménye az igazságok leleplezése, értéke a
valóságok megismerése és gyakorlati következménye a világ adatainak szélesebb értékesítése.

A bölcselet ágai különböző bölcselők tanítása szerint mások és mások. Arisztotelész, Platón, Szent
Tamás, Szent Ágoston, Kant, Kornis, Pauler,… elgondolásai a következő és szélesen fogott beosztást
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eredményezik:
– Ontológia: a lélek eredetével és jelenségeivel foglalkozik.
– Theodicea: a teremtő Istent vizsgálja.
– Logika: a helyes gondolkodás törvényeit ismerteti.
– Etika: az emberi élet erkölcsi vonatkozásait értelmezi.
– Esztétika: a szépről szóló tant akarja megvilágítani.
– Kritika: az ellenőrzés tudománya.
– Szociológia: a társadalom viszonylatait vizsgálja.
– Metafizika: ennek tárgya a tudás alapjainak és fizikai világon túl levő okainak tanul-
mányozása.
A lélektan úgy kapcsolódik a bölcselettanba, hogy a létezők köréből kiemeli a lelket és kizáróla-

gosan annak kérdéseivel foglalkozik. Érinti az ontológiát, theodiceát, metafizikát és a bölcselet többi
ágát is.

Lényeg: a lélektan kizárólagos tárgya a lélek, de annak mindezen fenti kapcsolatainak tanulmá-
nyozásával. – Fontos: mi a metafizikai lélektannal fogunk foglalkozni, mert a lélek eredetét és tárgyi
mibenlétét a világon túl levő ok (Isten) figyelembevételével fogjuk tárgyalni.
4. A lélektan tárgyi tartalma: a lélektan a lélekről szóló tudomány.

Wundt (berlini tanár) szerint a lélektan a közvetlen tapasztalás tudománya. Tárgya tehát a köz-
vetlen tapasztalásból átélt jelenségek együttese.

Nagy József (pécsi egyetemi tanár) szerint a lélektan az élőlények külső és belső viselkedéséről
szóló tudomány. Tárgya tehát az élőlények tevékenysége.

Kornis (budapesti egyetemi tanár) felfogása értelmében a tudatalatti jelenségek alkotják a lé-
lektan tárgyát. Lényeges tanítása ez: a tudat az a közös mozzanat, amely az észrevevés, gondolkodás,
érzés és akarás folyamatait egymással egybeköti és minden fizikai folyamattól megkülönbözteti (Solt
F.).  Így:  a  lélektan tárgyi  tartalma a tudatjelenségek ismertetése. – Horváth Sándor, Erdey Ferenc,
Kecskés Pál, Bognár Cecília, Solt Ferenc az összes lélekjelenségeket (metafizikusok) sorolja a lélek-
tanba.

Feuerbach, Marx, Lenin az anyagi eredetű, anyagi tartalmú, de kevésbé kinyomozható jelensége-
ket osztja a lélektan körébe.

Milyen tartalmat tulajdonítunk mi a lélektannak? Első feladatunk a pszichológiai irányok tudomá-
nyos vizsgálata, második feladatunk a határvonalaknak megvonása.

Előzetesen jelezhetjük, hogy álláspontunk szerint a lélektan metafizikai tartalmú, sőt transzcen-
dens jellegű, azaz esszencialiter fennálló szellemi valóságot mutató léleknek jelenségeit és működését
foglalja magába.
5. A lélektan problematikája és gyakorlati vonatkozásai

A lélektan tanulmányozása alapvető tárgyi kérdéseket és igen sok gyakorlati következtetést, to-
vábbá neveléstani eljárások mikéntjét veti fel.

a. A lényegbeli kérdések elseje: a lélek létének, belső valóságának problematikája.
A bölcselettel foglalkozók nagy tábora ugyanis két lényeges irányra: a szellemi világot (Isten, lé-

lek) hívőkre és csak az anyag valóságát (materialisták) vallókra oszlik. – Természetesen a nagy tábo-
rok tudósai részleteiben eltéréseket mutatnak, de a leglényegesebb pont mégis az Isten és a lélek, il-
letve az anyag értelmezésének kérdése.

Az első tábor legnagyobbjai: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Albertus Magnus, Szt. Tamás,
Duns Scotus, Descartes, Kant, Planck, Jeans, Eddington stb.

A másik tábor kiváló tudósai: Empedoklész, Häckel, Marx, Lenin, Heidegger stb.
Az első kérdés tehát: a lélek létének kérdése. Hozzátartozik még a lélek tárgyi valóságának (tar-

talom) és tevékenységének (merre terjed ki és átjut-e a transzcendens világba?) problematikája.
b. Ezek alapján indulhatunk a második feladat vizsgálatába, illetve a lélektan gyakorlati kérdései-

nek értékesítéséhez.
Ezek a kérdések:
– Hogyan lép a külvilág a lélekbe?
– Miként születik meg a gondolat? Azaz: hogyan közölhetünk tudást? (Lám! Gyakorlati tanítási

kérdés)
– Hogyan nevelhető az ember? (erkölcsi és neveléstani vonatkozások…)
– Milyen mélységek, titkos tartalmak (pl. traumák – Freud szerint – élnek a lélekben? – Ezek az
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eltorzult lelki életre is értelmezhetők…) – Végül milyen transzcendens tartalmú a lélek, és így milyen
vallási vonatkozások mondhatók ősi és így isteni eredetűnek? Így idekapcsolódik a vallás kérdései-
nek nagy mennyiségű gyakorlati vonatkozása is. Íme: olyan problémák tömegét veti fel a lélekben a
fenti kérdések sora is, amely indokolttá teszi és szükségessé, hogy a tanítás mesterei alaposan foglal-
kozzanak vele.
6. A lélektan tanulmányozásának gyakorlati értéke

Röviden ennyi: az emberi életet legközvetlenebbül érintő tudomány, mert az élet értékét, a taní-
tás kérdését, a nevelés mikéntjét és az élet végkifejlődését ismerteti, értékeli és közli.

Tegyük vizsgálat tárgyává egy-két területen ezt a kérdést.
a. A család és  a lélektan. – A kisgyermek a test és lélek hordozója, tehát olyan szolgálatot igé-

nyel, amely az ember összetevőinek nevelő támogatását előmozdítja. – A lélektan végül is lélek isme-
rete és így a nevelő családban igen nagy jelentőségű. – A test fejlődése jórészt automatikus tör-
vényszerűség, de még annak fejlesztése is sok anatómiai, élettani ismeretet tételez fel. – A lélek átfo-
gó, éltető és szellemi tevékenysége ugyan alapvetésben szintén a Teremtő adta önkénytelen tartalom-
ból indul ki, mégis leszögezhető, hogy a tervszerű ráállás igen nagy változást eredményezhet.

A lélektan alaptörvényeinek nem ismerése, illetve tudatos megsértése a gyermek életét eltorzíthat-
ja (pl.: ösztönéletének felszabadítása, egyéniségének elnyomása, lélektartalmának nem ismerése, túl-
ságos szigor, vagy túlságos elkényeztetés stb.). Viszont a helyesen kezelt lélekértékek a harmonikus
kibontakozást eredményezik (gondoljunk a fenti példák ellenkezőire. Sőt gondolhatunk a vallás
transzcendenciája vonalán való értékesítésére. Milyen más az ilyen gyermeklélek arca!).

Így tehát leszögezhetjük, hogy a lélektan alaptételeinek ismerete a családi élet nélkülözhetetlen
feladata.

b. A lélektan és az iskola. – Mi az iskola? „A múzsák otthona”, ahol a gyermek a tudását sajátítja
el. De igen fontos megállapítás: nemcsak a tapasztalat végtelen közlésével, hanem tervszerű és rend-
szeres módszerek segítségével. – Ámde min épül a tanítási anyag választása és közlési módszere?
Röviden: a lélektanon. Ugyanis ez a tudomány alapozza meg a gyermek valóságos értékét: anyagi,
szellemi lény-e? Ez a tudomány állapítja meg a korok szerinti értelmességi fokot, így szabályozza,
hogy mit és milyen korban tanuljon….

Továbbá: azt is vizsgálja, hogy mennyit tud emlékezetében tartani stb. Végül ez a tudomány teszi
lehetővé a tanítási módszerek helyes alkalmazását (hogyan vésődik, hogyan marad, hogy idézhető
vissza az ismeret a gyermeklélekben?).

A tanítás anyagválasztás, iskolatípusok, fejlődést mutató eltérések, végül a tanító-nevelő módsze-
rek különféleségei a lélektanban való előrehaladásnak eredményei. – Gondoljunk csak az iskolaügy
fejlődésének történetére! (Lásd: neveléstan, tanítástan, iskolaszervezéstan). Ez a szélesen terülő tudo-
mány rávilágít arra, hogy a lélektan mélyebb ismerete és figyelemreméltatása volt az újabb és újabb,
előrejutottabb irányzatnak mozgatója.

Ismét ez a tanulság: a lélektan nélkül az iskola szellemi élete elmarad.
c. A lélektan és a pedagógia. – Amint jól tudjuk, a neveléstan nagy része a tanításra (tudás, szép,

jó, igaz közlésére) és ezek életté alakítandó módszerére, azaz gyakorlati nevelésre vonatkozik. – Már
ez a legszélesebben fogott tartalmi egybefogás is azt mutatja, hogy az egyéniség kifejlesztése szoros
kapcsolatban van a lélektan ismeretével. Vegyük csak figyelembe a tanítás tárgyát (tananyag), befo-
gadó alanyát (a gyermek), végül a közlési módszert.

A közlendő anyag alapjában tudományos ismeret. Annak összegyűjtése azonban lélektani ismere-
teken alapszik. De kidolgozása, átértékelése, megőrzése és különösen átadása a lélektani ismeretek
nélkül szintén elképzelhetetlenek. Mennyi elvonás (absztrakció) van a matematikában, logikában, ol-
vasásban, sőt a tapasztalati tudományokban is! Ide kapcsolhatjuk az értelem kifejlesztését, az emléke-
zetet, a múltban szerzett ismeretek felelevenítését, felidézését stb…. Ezek mind lélektani ismeretet té-
teleznek fel.

De lehetséges-e az igazságra, a szépre és az erkölcsi – vallási jóra való nevelés lélektani ismeretek
nélkül? Először is csak a lélektanból sajátítjuk el a lélek tehetségeinek ismeretét, működésük moz-
zanatát, a ráható fejlesztés módszerét és a lélek kialakulásának területét, határait (véges-e, örök?
Természetes-e, természetfeletti?).

Másodszor az egészen gyakorlati eszközök használatának módjait is a lélektan tanítja. Így pl. a
jó jutalmazásának és a rossz büntetésének jelentőségét és helyes alkalmazását csak a lélektanból sajá-
títjuk el. – Ugyancsak ebből tanulhatjuk meg az egyéniség kialakulásának sajátos törvényeit és ennek
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szolgálatát. – A lélektan vezet rá a testi – lelki kapcsolatnak helyes, harmonikus kidolgozására (ösz-
tönélet rendezése, a „lélekmélységek” traumáinak kezelése és gyógyítása, az öntudat, önérzet, jellem
stb. kialakulása, a „típusok”, schisoid, cycloid értelmezése, a beteges lelki jelenségek figyelemre mél-
tatása stb.).

Ma különösen fontos ennek a tudománynak ismerete, mert a nevelés újabb irányai erősen ráhango-
lódtak a „léleknélküli lélektan” hangjaira és a Freud-féle „pánszexualista” elméletre, továbbá a
Heidegger-féle semmibe torkolló életbeállításba.

Mindent ismerni – szent kötelesség, mindennemű iránnyal foglalkozni –a tudós hivatása, az irány-
zatok higgadt mérlegelése – a komoly ember lélekfeladata.

d. A lélektan és a katechetika. – Ha a tanítás és nevelés feltételezi a lélektani ismereteket, akkor a
katechetika méginkább rá van erre utalva. – Mi ugyanis a katechetika hivatása? Valójában a tanítás, de
a legmagasabb, természetfeletti tanok tanítása. – Továbbá az a tanítás, amely nemcsak a „Credo”-ot
tanítja, hanem a „Tízparancsolat” betartását is követeli.

Így tehát a hitoktató nem maradhat az ismeretközlés határainál, hanem elemi kötelessége lészen,
hogy a tanultak életalappá, tevékeny erővé növekedjenek. – Ennek tudomásulvétele mellett világos,
hogy a hitoktató egész különös módon köteles a lélektan kérdéseibe elmerülni:

– A lélek létének és mibenlétének kérdése alapvető fontosságú az ő munkájában;
– A kinyilatkoztatás felfogásának lehetősége szintén az ő tanulmányaihoz tartozik;
– A kinyilatkoztatott igazságok közlési módszere (nem az ész érve, hanem Isten szavának csendü-

lése a döntő) szintén hozzá tartozik;
– Az általános tanítási elvek mellett a nevelő tanítás módszereit ugyancsak a lélektanra kell ala-

poznia;
– Végül az öröklét és a lélek igényeinek, harmóniájának megvilágítása ugyancsak az ő feladata

lészen.
Mindez olyan terület, amely teljes felelősséggel kötelezi a hitoktatót a lélektannal való foglalko-

zásra. – Figyeljük meg: a legjobb hitoktatót – a lelki odahangoltsága mellett- a lélektani módszerek al-
kalmazása avatja a hittantanítás, az erkölcsi nevelés mesterévé.
7. Bölcselettörténelmi áttekintés

Ezt a kérdést csak azért érintjük, hogy a legrövidebb áttekintésben lássuk azokat az irányzatokat,
amelyek a lélek kérdésével közvetlenül foglalkoznak. – Természetes, hogy a legszélsőségesebb felfo-
gások hullámzásával találkozunk, de még abból is levonhatjuk a következtetést, hogy örökké életvaló-
ságként él az ember lelkében az Isten, a lélek és vallás tárgyi értékelésének ködös sejtése, amely
végül is azt mutatja, hogy a „közös emberi természet… és a történelemben mutatkozó… természet-
feletti tényező (kinyilatkoztatás)… irányítja az emberiséget” (Nagy Lajos: „A katolikus kereszténység
szelleme”, Budapest, 1913). –Lássuk most a korok egymásutánját.

a. Ókor  – Anaximandrosz szerint a lélek levegő, Hérakleitosz és Parmenidész szerint tűz,
Empedoklész szerint pedig valamiképpen a vérrel kapcsolatos.

b. A kereszténységnek őskora és a skolasztika Itt igen röviden csak annyit mondhatunk, a Platón
elméletét érintve kiemelkedik Szt. Ágoston, és az arisztotelészi bölcseletre támaszkodva világnevet
nyer Albertus  Magnus,  Szt.  Tamás és Duns Scotus. – Bár sok vonalon és részletben eltérnek, de
minden „iskola” alapja a lélek szellemi léte és a lélek végnélküli fennmaradása. – Alaptanításuk:
az emberi lélek az Isten képe, akinek értelme és szabad akarata az isteni életkép tökéletesítését szol-
gálja. – Fontos tanításuk a kegyelem, amely az isteni természetben részesít a földön és az örök élet-
ben.

A skolasztikusok bölcselete a középkor szellemi áramlásának legmagasabb hullámzása és tudo-
mányos megállapításai, módszerei a mai kor keresztény bölcseletének alapjai.

c. Az újkor Három részre osztható:
– A felvilágosodás kora. Jellemző irányuk: a valóságok tökéletesebb megismerése. Descartes,

Spinoza, Leibniz. – Descartes szerint a lélek önálló, fennmaradó és szabad szellem. – Spinoza szerint
a lélek Istentől jön és hozzá tér vissza. Nem elvesző jelenség. – Leibniz szerint a lélek, mint egyálta-
lában az egész világ, a legjobb és halhatatlan (Monász-elmélet).

– A német idealizmus kora: Kant, Fichte, Hegel. Kant szerint a földi értékek legnagyobbja a
különvalóságot jelentő lélek. Erkölcsi élete van és örökké élő valóság. – Fichte szerint az örök „Én”
vetülete az „én”. A lélek visszatér az ős „Én”-be. – Hegel szerint az ember legbensőbb magva az ős-
valóval azonos (Az elvont fogalom – eszme – szelem – Isten-elmélet).
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– A realizmus kora. – Comte szerint nincs vallás, azaz Isten és lélek dinamikája. De hirdeti a „le
grand Etre” eszmét. Erkölcsi tétele: az altruizmus (másért dolgozás). –Személyes öröklét nincs, de él
az emberiség. – Spencer szerint az egész világ az anyagból magyarázandó, de meg nem érthető. – Va-
lami örök! De azt tanítja, hogy „ki nem kutatható, végtelen erőből vagyunk, tehát a vallás jogosult”.

d. A legújabb kor (Erről később jelenik meg a feljegyzés).
8. A lélektan tudományos felosztása és meghatározása

Mi a lélektan, és mi annak tárgyi felosztása?
a. A lélektan, amint már mondottuk, a lélekről szóló tudomány. Köre: leszűkül az emberi lélekre.

Területe: a lélek tevékenységének ismerete, kiterjedése: immanens és transzcendens, mert a léleknek a
látható és érzékelhető világon túli működését is vizsgálat tárgyává teszi. Végül kapcsolatait tekintve
a Végtelenhez fűződik, azért vallási és természetfölötti (kegyelem, öröklét) összefüggéseit is kutatja.

Így a lélektan igen rövid meghatározásában így fogalmazható: a lélektan az emberi lélekkel fog-
lalkozó tudomány, amely a lélek immanens (véges) és transzcendens kapcsolatainak vizsgálatára is ki-
terjeszkedik.

b. Ez a meghatározás magábazárja a lélektan tárgyi tartalmát és így az egész rendszeres felosztása
lesz a következő feladat. Ez pedig röviden így foglalható egybe:

A bevezető rész: általános és alapvető kérdéseket érint. Ilyenek: a név, a tárgy, a meghatározás, a
gyakorlati értékesítés, a történelmi megvilágítás és a bölcselettel való kapcsolat ismertetése.

Tartalmi szempontból azután három nagy kérdéscsoportot érint:
I. rész: A lélek létezését, lényegét és értékét (vagyis a lélek létezése, Isten képe, végnélküli vonat-

kozásai, a tudás alapja, az erkölcs feltétele és az állati ösztön feletti felsőbbrendűsége).
II. rész: Az emberi lélek tehetségei (főcsoportjai: az értelem, az akarat és az érzelem ismertetése.

Működésük mikéntje és eredménye. A tehetségek kifejlesztése és értékelése, értékesítése).
III. rész: Az emberi lélek mélységei (Mélység-pszichológia, freudizmus, Adler-Jung, Szondi,

Zempléni tanítása).
A befejező részek pedig egybefogják azokat a gyakorlati területeket, amelyek a lélektani tanul-

mányokból levezethetők.

*

A lehetőségek szerint (heti 1 óra) minden kérdést röviden érinteni fogunk.

*

I. rész: A lélek létezése, mibenléte és értéke

1. A lélek léte általában (Nagy Lajos alapján)

Mi áll közelebb az emberhez, mint önmaga? „Te ki vagy?” –mered felénk a kérdés. A világ pará-
nyi része-e, vagy a világ felett álló felsőbbrendű lény?

Azért kérdi Carrel, a nagy amerikai, vajon ismered-e már az embert? („Az ismeretlen ember”). –
Az egész kérdés tulajdonképpen akörül mozog: hová tudjuk önmagunkat elhelyezni a nagy min-
denség létsorozatában?

a. Legáltalánosabb megoldási módszerként kínálkozik, amely sorra venné a világ lényeit (élette-
lent és élőket) és sorban próbálná megállapítani, hogy mindeneknél magasabb rendű lény az ember!
– Nem tagadható, hogy az a tapasztalatinak induló szintetikus módszer (az egyesekből az általánosra
következtetve) nem érhető el a maga teljességében, épp azért mondjuk, hogy a bizonyító értelmezés-
nek ez csak előkészítő általános behangolása. – Az élettelen és ember összehasonlítása röviden átfut-
ható, és így a két végpont között (élettelen – élő) világos eltérés van (halmozódik – növekszik; utódról
nem gondoskodik – utódot szül; nem érez, nem cselekszik – érez, cselekszik stb….).

b. De az élő és az ember egybevetése – már a fentiekben jelezve – igen sok ellentétet hordoz, az
élő (nem emberre gondolunk) valójában vegetatív (növény) és szenzitív (állat) lélek létére utal. Ez a
többlet azt állítja, hogy az élettelenből hiányzik valamiféle befelétörő és felfogást igazoló belső elv. –
Ámde az élőlények és az ember különbsége még szembetűnőbb, és ezek a különbségek mutatják az
emberi lélek létezését és felsőbbrendű voltát.



24

c. Az ember testi, érző és gondolkodó életének nem lehetne gyökere a test, mert ezek többet mu-
tatnak, mint a test. Mivel pedig az ember tényleg végzi a jelzett tevékenységeket, azért a testen kívül
álló valóságra, a lélekre mint gyökérzetre kell gondolnunk (szellem!). – Fontos és döntő mozzanat a
fenti következtetés értékelésére: a gondolkozás az anyagtól elvonatkozó és anyagtalan világban
mozgó tevékenykedés. (Pl.: az „alma” és az alma „fogalom” nem egy, hanem valamiképpen más ren-
dű. Egyik tárgyi, a másik fogalmi. Egyik egyedi, a másik általános).

d. Az emberi életben az értelmes megismerés is lényeges jegy. Ez pedig nem az anyagnak termé-
szete, mint a megismerés jegyek észrevételének és elvonásának művelete. Ez a lélekfolyamat
(intellektív lélek).

e. Az emberi lélek lényeges jegye: az öntudat. Röviden így mondhatnók: tudja és birtokolja az
„én” tudatát. Ez egy állatban sem figyelhető meg. Ez a testtől függetlenül is fennálló lélek jele.

f. Sőt még tovább menve megállapítható, hogy az ember befelé tekintve önmagát megismeri. Ez
pedig csak úgy képzelhető, úgy érthető, ha a szellemi lélek létére következtetünk.

g. Végül az erkölcsi és vallási (jó és végtelen) vonalára kiható törekvés és igényeskedés is a lélek
létét igazolja.
2. A lélek mibenléte (Erdey Ferenc prof. alapján)

A lélek nem gyűjtőnév (Kretschmer), hanem valóság, amely forrása a belső és külső működésnek.
a. A lélek a pantheista felfogás szerint csak a végtelenben létezik, azért a lélek különvalósága le-

hetetlen; Spinoza szerint a lélek járuléka a végtelennek. Hegel szerint a lélek a végtelennek logikai
jelentkezése.

b. A lélek az empirista (tapasztalat) felfogása szerint valamiféle testi, vagy „lelki” (?) gyökérzet.
– Ennek hármas iránya közismert. Az első: a materializmus (a lélek a test járuléka); a második: a
phenomenalizmus (a lélek a jelenségek összefüggése) Taine, Huxley, Kretschmer); a harmadik: a pa-
rallelizmus pszichologikus. Így az ember kettős életjelenséget árul el, testit és lelkit. Egyik a másiktól
független, de egyik a másikat kiváltja. Pl.: a látás fizikai folyamata a látás lélektani érzés- és értésvi-
lágát adja (Fechner, Wundt, Höffding stb.).

c. A végső kérdés: mi tehát a lélek az idealista, a dualista (Isten – lélek) felfogása szerint? A lélek
különálló fennmaradó szellemi valóság (szubsztancia). Lényeges értelme: magában fennmaradhat!
Döntő érvelési elv: a lélek ősi és alanyi valóság. „Én”. – Nem tárgy, amivel valami történik, hanem
alany, aki kezdeményez, lefolytat és befejez.

A lélek egész tartalmát majd a most következő három fejezet letárgyalása után állapítjuk meg,
hogy következésként álljon elénk -a heurisztikus, feltaláló módszer alapján- az eredmény, a tételes fe-
lelet.
3. A lélek belső tartalmának megismerése (Nagy L.)

A lélek létezését és különálló valóságát a fentiek magyarázzák, de a lélek igazi és belső értékét a
következők fogják megvilágítani.

Itt négy nagy jelentőségű kérdést fogunk felvetni, és azokra adott felelet fog rámutatni arra, hogy a
lélek lénytanilag magasabb rendű a földi lények bármelyikénél és a Teremtő kivételes, megemelt te-
remtménye, sőt az ő hasonlatosságára teremtett szellemi lény. (Figyelem! Ez a négy fejezet is a lélek
létezésének, szellemiségének és Isten-képiségének bizonyítása).

A) Az ész és az ösztön
Az ösztön az állatvilág tevékenységének, az ész az ember erőfeszítésének forrása.
Mit mutat az ész és ösztön egybevetése? –Alapjában már tudjuk, hogy az állat valami (tárgy) és az

ember valaki (személy).
Vizsgáljuk most 1) az ösztönnek és az észnek viszonyait a testhez, majd kutassuk mind a kettőnek

2) eredetét, 3) tartalmát, 4) működését, 5) konkrét megjelenését és 6) expanzivitását (kiterjedő erejét).
–

1. Vizsgálódásunk első tétele legyen tehát: az ösztön és  az ész viszonya a testhez.  –  Az ösztön
szorosan kötött (pl. a kutya érzékszervei a hűség képességét tekintve teljesen szagláshoz, látáshoz stb.
kötött. Ezek megszűnésével a képességet is elveszti. – Az ész függetlenebb a testtől és így szubjektív
jellege feltűnő (pl. nincs érvünk arra, hogy az ész működése pl. a fajfenntartás-ösztön eredménye vol-
na… süketnémák – rossz fizikai eszközök – igen értelmesek!).

2. Vizsgáljuk most a képességek eredetét. Az ösztön mindig befejezett, magukkal hozott, kicsi
kortól készenálló tevékeny erő, így tehát objektív (pl. minden méh egyformán dolgozik, minden ván-
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dormadár útrakél…). Nincs személyes próbálkozásos tanulás, nekilendülés, csak utánzóképesség,
gyakorlat. – És az ész működése? Csak a lehetőségeket hordozza, de a fejlődés követelményét mint
lehetőséget tárja fel. Nem kész, hanem érvényesíthető és kifejleszthető lehetőség. Tehát: alanyi; te-
kintsük csak át egy-egy ember élettörténetét, mennyi tanulás és erőfeszítés (otthon, iskola, önképzés,
művészet… Mind képez és alakít).

3. Vegyük vizsgálat alá a képesség tartalmát. – Az ösztön mindig értelmes és célratörő. Sőt célt
érő. Továbbá: a legkisebb erőfeszítéssel érvényesülő. Tehát: tárgyi és más által kötöttnek, elrendezett-
nek mutatkozik (Isten –teremtve tervező). Hertwig (?) szerint az elméleti tudomány tételeit gyakorlat-
ban az állatok valósítják meg (méhek, pókok, vizicsigák, medvék…). Felfigyelhetünk arra is, hogy
tárgyi érdeklődéssel van dolgunk. – Az ész ellenben keresi a legjobbat. Meginduláskor „üres tábla”,
majd később írnak rá… Ő pedig kutatja és áhítozza a legjobb és igaz leleplezését és sokszor téved…
Sőt életútja: a tévedések vígjátéka. Az igaz tartalomszerzés óriási egyéni erőfeszítéssel megy végbe
(sok tanulás és elmélyedés fontossága)! Csak készséget öröklünk, tudást semmit.

4. És az ösztön és az ész működése?… Bossuet szerint: az ösztön egyenes sor. Mindig ugyanúgy
cselekszik (pl. tyúkok korai lefekvése… A pehelykacsa fészekrakása… Meleg tájakon pehelygyűj-
tés… stb.). Objektív! – De azért rendkívüli viszonyokat nem mérlegel. – Az ész ezzel ellentétben sza-
bad és meghatározhatatlan. Vagyis: alanyi jellegű. Pillanatról pillanatra változhat; belát, átlát, meg-
kerül, más útra tér stb. Mintha így volna fogalmazható Bossuet szava: az ész szaggatott sor.

5. Az ösztön és ész termékenységének konkrét megjelenése is nagy eltérést mutat. Az ösztön faj-
szerű, az ész egyénszerű. –Ez annyit jelent, hogy az ösztönös állat fajhoz köti egyes kiváltságát, míg
az ésszel áldott ember egyénileg éli életét (pl. kutyák, majmok, hangyák élete –az emberével szem-
ben…). Az állatnak természetrajza van. – Viszont az emberek élete -bizonyos szokástól eltekintve-
egészen egyéni. Az embereknek történelmük van.

6. Végül maradt az ösztön és az ész expanzivitásának (kifelé törő ereje) jelentősége.
a. Az ösztön: zártan hordozza saját képességeit. Annyi a kincs, amennyi!
Szoktatás csak tökéletesít és nem új képességeket szerez, gyarapít. A „van” fejlesztődik, a

„nincs” nem pótoltatik.  – Zárt a szellemi világot tekintve. Végrehajtja a legmagasabb matematikai
probléma megoldását, de nem tesz hozzá, sem kevesebbet nem tud (pl. méhek lépkészítése). – A val-
lás, erkölcs, tudomány, művészet idegen terület számára. – Zárt és elzárt a haladás. Minden állat – a
legrégibb feljegyzések szerint- olyan, mint ma; van keveredő alakulás, de nincs fejlődő kiszélesedés. –
Zárt a mesterséges eszközök készítése. Nincs benne az ilyen munkához szükséges absztrakció (elvo-
nás). Szerszámot néha használ a majom (dobálódzik), de eszközt nem készít. – Zárt az ajka a beszéd-
re! Csak hangot ad, de legfeljebb indulatszókat ad (Breton, Darwin, Büchner).

b. Az ész expanzivitása ezekkel szemben: nyílt és kiteljesülhet (táruló amfora, amely belülről tá-
rul és kívülről befogad…). – Nyílt a szellemi világ felé. Mindent befogad, feldolgoz és értékesít (iro-
dalom, tudomány, művészet stb.). – Nyílt a haladás felé; az egyéni ember, és különösen az emberiség
változik… Nyílt a tudás és érzés kifejlesztésére az érintkezés csodálatos formája, a nyelv útján. Min-
den nép a saját nyelvét tudja és a másik ember elsajátíthatja. Müller szerint „a nyelv a mi rubikonunk,
melyet semmiféle állat át nem léphet”.

Íme: rövid egybevetésben az ösztön és az ész. – Mit mutat ez? Azt a sokféle vonalon mutatható el-
térést, amely az állatra nézve objektivitást, az emberre nézve pedig szubjektivitást jelez. Ez pedig
olyan nagy jelentőségű jelzés, amely az embert felemeli a tárgyi világ fölé és szellemi létrendbe he-
lyezi.

De ha most azt kérdeznők, mi az eddigiek szellemi eredménye, akkor így kellene felelnünk: „az
emberi lélek felsőbb értelemben vett alany, azaz szellem” (Nagy L.: „A katolikus kereszténység
szelleme”).

B) A szellem lélek, akarat szabadsága
Ha a lélek szellem, azaz felsőbbrendű lény a létezők létráján, akkor jegyeinek is felsőbbrendűek-

nek kell lenniük a természetlényekkel szemben.
Amit sokszor hangsúlyoztunk, hogy a természetlények legjellemzőbb tulajdonsága a tárgyiasság:

azok mind külső – belső kényszer alatt állnak (Figyelem! Természetes fizikai és élettani, körülmény-
tani hatásokra és törvényekre gondolunk). Azt is hangsúlyoztuk, hogy az ember leglényegesebb jegye
az alanyiság, amely önálló kikezdéseket, tevékenységet és kidolgozást jelent.

Most tovább megyünk egy lépéssel. És azt kérdezzük: vajon megilleti-e az embert ez a kiemelő
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jegy, amelyet a lélek szabadságának, illetve röviden: szabadakaratnak nevezünk?
Ennek a kérdésnek megértéséhez bizonyos előfutamozás lesz szükséges, és csak azután térhetünk

az akaratszabadság kérdéséhez.
Az akaratról tudni kell – amint azt később részletesen tanulni fogjuk –, hogy szellemi

vágyótehetség. Valójában tehát a lélek kincse, amelynek segítségével a javak (jók) birtokához jut az
ember. – Miért van tehát az akarat? Az emberben az emberért. Azért, hogy segítségével az élet javait
vággyal megszerezzük és birtokba vegyük. Célja tehát az ember alanyi boldogságának elősegítése.
Most nagy figyelmet kérünk! A fentiek alapján tehát nem független a jótól és az ész indításaitól, ha-
nem az indítást figyelembe veszi. A figyelembevétel után azonban ő határoz. Ő az alany, aki dönt.
Ezért tanítja Szt. Tamás, hogy az akarat a választás képessége. – Hasonlót mond Arisztotelész is,
midőn így nyilatkozik: szabad az, ami önmagának oka.

Ilyenformán látjuk, hogy a szabadság nem mozdító okoktól való függetlenség, hanem a meg-
mozdítás utáni szabad, egyéni döntés.

Ezek figyelemre méltatása után próbáljunk három utat, vajon elvezet-e az akaratszabadság va-
lóságához? – Járjunk először elméleti utat, majd lépjünk rá a tapasztalat útjára és végül a gyakorla-
ti vizsgálatokat végezzük.

1. Az akaratszabadság elméleti vizsgálata. – Aki elméleti úton akarja megközelíteni az akarat-
szabadság problémáját, az vegye vizsgálat alá az akarat természetét.

Nagy figyelemre érdemes az a tény, amely szerint az ember, mint minden élő, a külvilág felé for-
dul. Onnét meríti kiteljesülésének anyagát.  –  Hogy ezt  elérhesse az ember,  azért  elsősorban látnia,
ismernie kell a szükséges jót (íme az értelem mint megismerő tehetség szerepel!). Majd az akarat
kell, amely megragadja a kívánatos jókat.

Ez a kettős szellemi működés természetes arányt mutat. Nagy kérdés tehát: milyen arányos ösz-
szeg jut egyiknek, másiknak?… Vajon az értelem megvilágító ereje kényszeríti-e az akaratot a megra-
gadásra, vagy csak indítja? Az egyetemes felelet helyett előbb vizsgáljuk meg: milyen jónak mutatja
az értelem a megvilágosítást? Figyeljük csak meg, hogy az igazság: reláció. Viszonylagos jónak tűnik
fel minden (még az Isten is), úgy tűnik fel, hogy valamiféle szempontból jó, de más szempont sze-
rint nem kívánatos. (Pl.: tegyek-e valamiféle bűnt, mondjuk tilos élvezetszerzést? – Az emberi ész
megvilágítja, hogy ezt Isten tiltja, és ennek ellenére… a kívánság erős, ami kísértésben a kisebb jót
nagyobbnak tünteti fel tárgyilag)…

De végtelen-e az ész megvilágító ereje? Nem, csak fényvetés és eltűnés. Tehát az is reláció felüle-
tet tár fel. Sok-sok tanulás után jut az igazabb birtokába. Azt tudnunk kell, hogy ha az ész a legtelje-
sebb megvilágítással állítaná elénk a legnagyobb jót, akkor arrafelé elemi lendülettel és szabadság
nélkül lendülne az akarat (pl. a mérleg nem dől egy oldalra, ha ingadozást okoz az egyenlő terhelés).
Kell valami többlet az egyik oldalon… Ez az akarat döntő ereje a cselekvésnél.

Mármost, ha az akarat elé állított jók egyikét belső ereje segítségével választja, akkor hozta azt a
döntést, amely a szabadság eredője.

De figyelem!!
a. Nincs ez az okság elve ellen? Nincs!!! Az indítás az értelemé, a döntés a szabad akaraté.
b. De hiszen nem az erősebben színezett jót ragadja-e meg az akarat?… És ha ez így van, akkor a

nagyobb jó döntő erő.
A megoldás ez: a nagyobb jó már az akarat befolyásoló ereje alapján születik meg és így a dön-

tő odahajlás. (Példák! – Kutya – ember választása. Aranyóra, vasóra stb.).
Az első eredmény tehát így szól: az akarat szabadon dönt mint „én”, de természetesen a reláció-

nak feltüntetett javak között…
De hozzáteendő: a választott nagyobb jót ő teszi nagyobbá. 2. A szabadakarat kérdésének vizs-

gálata a tapasztalat útján. Bevezetésül leszögezzük a három elemi tényt.
a.  A  megismerés  bizonyosságának  foka  attól  függ,  minél  inkább  összeesik  a  megismert  tárgy  a

megismerendő alannyal (pl. csillagok… saját gondolatom… kezem… életem…). Itt az öntudatban
megismerendő tárgy (akarat) egybeesik a megismerővel (én). Tehát…

b. Tagadhatatlan tény, hogy öntudatom sokszor mondja: azt szabadon teszem, azt nem szabadon
tettem (pl. reflexek, kényszerek).

c. Tény az, hogy a cselekvés születése alatt ingadozásokat érzek és a cselekvés után elismerő
hangot hallok, vagy lelkifurdalást érzek. Mit mutat mindez? Felelősséget a tetteinkért. Ha mármost
a fentiek érvvé kovácsolódnak, akkor így hangzik az öntudatból levont érv: lelkem hangja felelőssé-
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gemben erősíti, hogy ura vagyok tetteimnek.
Íme a szabadság második érve.
De ellentétes gondolatok is fellépnek az érveléssel szemben (determinizmus) – (Payot: a

szabadakarat).
Talán csak annyit mond az öntudat: a cselekvés az enyém! Nem! Nem! – Az öntudat különbséget

tesz, mondván: ezek kötötten az enyémek, amazok szabadon az enyémek (pl. kényszerített ember tet-
tei – szabad ember tettei).

De hogyan állíthat tagadást az öntudat?… Hiszen kötöttség! Az öntudat pozitívet állapít meg
mondván: én vagyok a döntő úr. Ez pedig megfigyelhető!

Nem csalódhat-e az öntudat? Szabadnak hiszi azt, ami szabályszerű és így kötött… Annál is in-
kább, mert szabályszerű arányossággal peregnek le a cselekedetek (kb. ugyanannyi jó, rossz, bűnös
volt és van…). Figyelem! Van nagyvonalú szabályszerűség, mert az emberért dolgozó akarat a jellem
vonalán belül tevékenykedik, de azt maga alakítja ki… – Van valamelyes szabályszerűség egyetemle-
gesen is, mert az akarat az emberért lévén, nagy átlagban hasonló helyzetekben élő emberek hason-
lóképpen döntenek saját javuk érdekében…

Az egész kérdéscsoportra pedig ez a komoly megjegyeznivaló: az akarat nem elszigetelt erő,
hanem más tényezőkkel együttműködő, de döntő tényező. Mindenekfelett szabadon döntő tényező.

Befejező kérdésként tódul az ajkunkra: milyen széles területen érvényesül a szabadakarat? –
Felelet: a természetes életkörülmények (szívverés stb.), továbbá reflexes cselekedetek, szokások, al-
vás, félalvás stb. idején tettei kötöttek. Ilyen állapotok eredménye tehát: nagyobb a kötöttek területe,
szűkebb a szabadoké. – A tudatos és megfontolt tettek azonban szabadok. De az utóbbi kiszélesíthető
(példák a nevelés köréből!).

Fontos következésként áll tehát elő: még a kötött cselekedetek területe is leszűkíthető, leszű-
külhető, ha az ember tudatossá és akarattal irányítottá akarja tenni azokat (lásd: tudatosítás, aka-
rás a gyógyítás terén… – Coué, Völgyessy).

3. A szabadakarat kérdésének vizsgálata a gyakorlat alapján.
Az akarat szabadságának harmadik érvét a gyakorlatból próbáljuk levezetni. – Alaptételünk ez:

igaznak kell lennie annak a tételnek, amelyen pihen az ember életének felsőbb, szellemi világa.
a. Az ember személy és nem tárgy. De ez csak akkor lehetséges, ha döntő erő ő, és nem a körül-

mények!
b. Az embert a nevelés emeli. – De ez csak úgy emelkedhet a szoktatás fölé (dresszúra), ha a hal-

lott, látott, tanult jót maga az ember akaratával fogadja és valósítja. (Pl.: kutya idomítás – ember
nevelés).

c. Az ember értékeinek értéke: az erkölcs. – Mikor lehetséges? Ha magam vagyok ura a cseleke-
deteimnek.

d. A földi élet viszonyai (jog, társadalmi egybecsendülés, közösségi élet) feltételezik, hogy ma-
gamat érettük értékesítsem, esetleg fel is áldozzam.

e. A legmagasabb értékünk: a vallás. Ez csak úgy virágzik ki, ha a szabad ember jutalma és bűn-
hődése érvényesül benne.

Mármost így építhető fel a következtetés: amin az emberi élet legnagyobb értékei pihennek, az va-
lóság. A szabadakaraton áll a fentiek együttese, tehát az akaratszabadság szent valóság.

Mindezzel szemben felemlíthető a következő nehézség:
– nem szebb rend épül-e a szükségszerű érvényében (pl. mozi, repülőgép)? Felelet: igen! De ez

tényleg gép és nem személy. A gépnek nincs öntudatos ismerete és eszköz – cél viszonyának egyes
esetekre szóló megállapítható hatalma. És kérdezem: mi a tökéletesebb? Vajon a gép, vagy az em-
ber, a személyes ember? – Az ember ugyanis teremti a harmóniát.

– Nem keverhet-e diszharmóniába nagy dolgokat az ember? Igen! Épp ez a fenséges benne, hogy
etikai szabadságával még innen is ki tudja magát szabadítani és csodálatos magaslatokra juthat (Pl.
Paulus, Augustinus s a többi megtérő)… Íme, a pszichikai szabadság felé emelkedő etikai szabadság.

Ne felejtsük el! Az akarat a legnagyobb földi jóért az erkölcsi magasratörés lehetősége miatt
szabad. És ez az út az, amely végezetül feljuttatja: ad montem sanctum Dei!

C) A szellem – lélek halhatatlansága
(Nagy L.: „A katolikus kereszténység szelleme” és Erdey F.: „Pszichológia” alapján)

1. A mulandóság és halhatatlanság. – Swift: Gulliverje találkozik meseországban olyan öregek-
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kel, akik sohasem halnak meg… Azt mondja róluk, hogy ezek a legszerencsétlenebb emberek, mert
életerejük állandó fogyása mellett végnélkül vonszolják magukat.

A bölcselet és teológiai elgondolás egész másképpen gondolkodik az elmúlásról és halhatatlanság-
ról.

a. Az elmúlás visszasüllyedés a nemlétbe! Ahonnan jött, oda tér vissza. De ez az elmúlás azt jelen-
ti, hogy a megjelenési cél nem öncél és gyökértelen „én” tudat, hanem csak szolgálati forma és öntu-
datnélküli tárgy (mint pl. alma, dió, fa stb.). Ezek és hasonló lények nem olyan erős, magában alapo-
zott valóságok, melyek természetük gyökérzetében és tevékeny bontakozásukban igényelnék a fenn-
maradást. – Szinte lényegük a bomlás, az oszlás, az elsüllyedés. Ez az elmúlás.

b. A halhatatlanság végnélküli élet és fennmaradás. – Nem Swift féle élettengetés és
halálravárás, hanem a kiteljesülés felé törő élet örök tavaszba fakadása. – Ez az élet magasabb rendű,
mint a földi, mert lehet a lélek különálló élete és a test dicsőült alakjával egyesült emberszemély lel-
ke. – Mit jelent tárgyi tartalomban?

– „Én” tudatot.
– „Én” boldogságot.
– „Én” életet.
– „Én” tökéletesedő életet.
– „Én” Istenhez tartozandóságot és Isten-dicsőség hirdetését.
– „Én” célbafutást. Ha pedig mindehhez hozzáadjuk, hogy mindez Isten végtelenségében törhetet-

len, eltűnhetetlen és végnélküli, akkor megértjük, hogy miért mondható a halhatatlanság az Úr adta
életkincsnek! – Az a nagy kérdés: birtokoljuk-e ezt a nagy ajándékot? Erre felelnek a következő fe-
jezetekben foglalt tételek.

2. Az emberi lélek gyökérzetének vizsgálata. – Azzal a ténnyel induljunk el, hogy az emberi lé-
lek gyökérzetében alany. Olyan szellemi lény, aki szabadon dönt életsorsa felett és szabadon alakítja
önmagát.

A test porhüvelye a léleknek, a test eszköze a léleknek, a test romlandó része az embernek. A test
tehát magán viseli a halál bélyegét. De kérdés: vajon a teljes alanyi jellegű lélek osztályos része-e
ebben a testnek?

a. Az ember lelke a maga teljes ténybeli és tartalmi tekintetében alany. Olyan alany, hogy ezt is
mondhatjuk róla: személy. Mit jelent ez a szó? Röviden ennyit: „én”-tudat hordozó és önmagát ki-
dolgozó. – Van ebben észbeli és akarati működés. Az értelem „kikerekített szigetnek”, különálló
„életoromnak” ismeri fel az embert; az akarat pedig minden történést szabad kezdéssel indít. Ez az
együttes működés jelenti az emberben a személyt. – Ez a személyi lét a földön csak az emberben je-
lentkezik és belső tartalma ki nem cserélhető (családi érzéseink, egyéni élményeink,… örök útitársa-
ink).

b. Ez az alanyiság azután olyan nagy méretűnek mutatkozik, hogy alanyiságát maga bontja ki és
sohasem meríti ki. – Van ugyan az emberi lélektartalomnak bizonyos adottsághoz kötött kerete, de
nincs betetőző vége. A halál felé való gyengülés a test eleste, és az eszköz gyarlósága miatt gyengül a
szellem ereje. – A lélek alanyisága azonban állandóan feszül és újabb tartalom után áhítozik, sohasem
tör betetőzés felé, hanem mindig nyíltabbá és többet akaróvá szélesedik. Ez az emberiség egyetemé-
ben lehetségesnek látszik. Egyszóval: a tökéletesedés.

Most már állítsuk fel a logikai következtetést. Ezt így kell fogalmazni:
semmi sem lesz azzá, amire nincs benne képesség; a lélekben nincs meg az elmúlás képessé-

gének jegykomplexuma, tehát a lélek halhatatlan.
3. Az emberi lélek tevékenységének vizsgálata. – Az előzőben gyökeres létről mondottuk: rá-

utalnak a fennmaradás lehetőségére. – Most ez a további kérdés: vajon érdemes-e az emberi lélek a
halhatatlanságra?

a. Nézzük először a határtalan fejlődőképesség szempontjából. – A teremtmények felfejlődnek,
azután összehullanak. Egyediek beleolvadnak az egészbe és ott lesüllyednek. Az emberi lélek – mint
annyiszor mondottuk – sehol sem mutat típust (karakterológiai típusok csak összefüggő elméleti kere-
tek). Még a szellemi működésnek területén sincs csúcspont (tudomány, művészet, erkölcs stb. mindig
előretörést parancsolnak). – Az alanyi birtokbavételnél pedig még kevésbé érhető el, hogy azt mond-
jam: „én már mindent kimerítettem”… Ugyanígy vagyunk a boldogság kérdésével. Ez sem érhető
el teljesen. „Ad astra” az élet jelszava. De hol a csúcspont? Az élet ködében, és földi ember sohasem
érheti lábával és súlyával… Minden lény betetőzi az életet. Az ember nyitva hagyja! Ő az örök
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„Solness építőmester”, aki nem zuhan a mélységbe a toronyra tűzendő „Kereszt ünnepélyen”. Ő az is-
teni és végnélküli felé törő lélekmunkás, akinek élethivatása a transzcendencia világába ível át. – Fog-
laljuk most ezt is a bölcselők ajánlotta következtetés alakjába. Ez pedig így szól: kell lennie arány-
nak képesség és érvény között. Az emberi lélek képes a végnélküli életre törésre. Tehát van olyan
érvény, amely ezt valóra váltja. Ez pedig az ember halhatatlansága. – Nem tagadom, hogy ennél a
következtetésnél ott settenkedik az a kérdés, vajon érvényre jut-e minden készség? Tagadhatatlan,
hogy nem, de itt arról van szó, hogy az emberi lélek diszpozíciókat hord, amelyek személyes ér-
vényt igényelnek. Ha ezek nem érvényesülnek, akkor a lélek élete értelmetlen. –A természetlények
tipikus életük alatti elpusztulása az egész fajt nem érinti (azért olyan buján bőséges a sejtek alakulása),
de az emberszemély egyedülálló világ, az ő lélektartalmával és diszpozíciójával elpusztulna az
egész! Ez pedig nem lehet az alanyi ember célja (csak a tárggyal és nem alannyal történik valami). – A
világegyetem lehet az élet hordozója, az élet a lélek hordozója. És a lélek? Önmaga célja – alanyi-
lag és Isten dicsőségének szolgája – tárgyilag.

b. A lélek működését vizsgálva – az expanzivitásnak végnélküli vonala után- kutassuk az emberi
lélek tartalmát. A kérdés így álljon elénk: mit hordoz a lélek? – Hordozza a nagy világot. De nem-
csak fogalomban, mégkevésbé anyagvalóságban, hanem annak felsőbbrendű értékeiben. Művész-
hangok, zenei akkordok, Michelangelo szobrai és építményei, Akropolisz gyönyörűsége, az igazságok
fejedelmi városa, a művészi szép tündérkertje, a természet gyönyörű lugasai, a tudomány Athénja, a
múzsák ligetei… mind az ember lelkén át élnek… Sőt! Maga a mindenható Isten is az emberi lélek
szemein át látható, az emberi lélek hárfáján át hallható és alanyi tudással csak az emberi lelken ke-
resztül magasztalható. (Az egész világ tárgyi voltával dicséri Istent, csak az ember magasztalja alanyi
megismerés és szabad akarás alapján. –Innen van az tovább, hogy a tárgyak nem bűnözhetnek, mert
kényszer alatt cselekszenek; az ember bűnözhet, mert szabadon cselekszik). – A következtetés így ál-
lítható fel bizonyító érvül: az egész világ belső értéke a Végtelenben pihen és az emberben jelent-
kezik. Ha az ember elpusztul, akkor a Teremtő gondolatainak megtagadása volna ez. Így tehát el kell
fogadnunk és örömmel kell hallanunk a lélek halhatatlanságának igazságát.

Végül foglaljuk egybe a mondottakat. Kicsoda tehát az ember? Lélekhordozó. És micsoda a  lé-
lek? (A meghatározást így fogjuk egybe Nagy L.: „A katolikus kereszténység szelleme” nyomán:) Az
emberi lélek „a Végtelen képét tükröző, a kozmoszban élő, metakozmikus eredetű és célú szel-
lemi lény”.

D) Az „ilyen tartalmú” lélek értékének neveléstani jelentősége
(Marczell: „Bontakozó élet” alapján)

1. Szellemi lény. – Mi következik ebből az első és legnagyobb értékből a neveléstan irányára?
Kettős gondolatot kell kiemelni: az első a gyermek felbecsülése és a második a nevelő ráhatás mi-
nőségi kiszélesítése.

a.  A gyermek tehát: szellemi lelket hordozó lény. Nem egyszerű darabja a földnek (materia),
nem egyszerűen felsőbbrendű, mégis teljesen egyenrangú jelentkezése az állatnak (majom, hal, gilisz-
ta…), hanem testi vonalon a meglevő élők jegyeit hordozó (esetleg fejlődés útján kialakítható:
Lamarck, Darwin, Häckel, Huxley), de – a lélek kiválóságait értékelve – Isten külön teremtménye
(Torschammer tana is  merész:  „Primo actu Deus in secundo actu parentes”).  –  Ez az alapleszögezés
annyit jelent neveléstanilag, hogy mind a gyermek, mind a nevelő ily felértékelt kincsnek tekintse ön-
magát és a gondjaira bízott növendékeket (itt szellemi lelket hordozó emberek ülnek!). – Ez a fölbe-
csülés lebecsüli a kisebbségi-érzést. Még akkor is, ha hibák vannak a gyermek lelkében. Fel kell
emelni őt arra az önbecsülő fokra, hogy magát kiemelt értéknek tartsa. – A nevelési és önértéke-
lési igazságot így kellene tételbe foglalni: a föld az anyánk, de az ég az Atyánk. A vallás pedig még
annyira felfokozza ezt a bölcseleten alapuló tételt, hogy az embert Isten fiának tartja.

b. A második mozzanat már erősebben köti a nevelőt és csak buzdítólag indítja a gyermeket. Ezt
pedig így lehet fogalmazni: a szellemi élet kiszélesítése a tanítónevelés feladata. – Elég-e tehát a tes-
ti nevelés? Nem! Azért, mert szellemi lélek hordozója az ember. – Elég-e a társadalmi nevelés? Nem!
Azért, mert csak szűkre szabja a kiterjedés lehetőségét. – Elég-e az esztétikai nevelés? Nem! Mert a
szép csak egy része az életnek… Még a szellemi (kultúra) és erkölcsi nevelés sem záró befejezés, mert
a szellem átlép a véges korlátokon. A fentiek mind kellenek, de nem elégségesek. Az ember több, és
így a szellemi valóságának megfelelő terület is kiművelendő (pl.: anyagi ember, művész, társadalmi
lény, író, jó–, szent ember… Ezek mind életszintájt mintázók). De kérdés: melyik a teljes ember? –
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Következtetés: gyermek és nevelő a szellemi lélek valóságából a szellemi élet kifejlesztésén fára-
dozzék!

2. Szabad lény. – Ez a tétel a szabadakarat birtoklásából fakad. Tartalmilag azt jelenti, hogy ön-
rendelkező vagy. A közismert angol mondás hirdeti: self-made man (magát teremtő ember). – Mire
vonatkozik az önrendelkezés és mi ennek a neveléstani értéke?

a. Nem jelent teremtést és így a Teremtő adományain túl terjedő kikezdést, hanem igenis jelenti
adott készségek kifejlesztésének szabadságát (talentumok). Azzá leszesz, amivé magadat teszed. – Je-
lent továbbá könnyed önátadást, vagy merev visszahúzódást (pl. viasz, márvány, sziklatalaj). – Je-
lenti azután a készséges munkát, amely a lélek döntése alapján indul és alakul. –Így azután a gyermek
saját kezébe veheti önmagát, a nevelő pedig a szállítómunkás példájára a lélek szentélyébe szállítja a
nevelési anyagot, ahonnan a szabad ember vagy behordja és felhasználja, vagy eltékozolja. Így
lesz a gyermekből jól nevelt, haladó, vagy halódó egyéniség…

b. Az önrendelkezésnek azután az a nagy fontosságú neveléstani jelentősége is kiemelendő, hogy
a gyermek nemcsak az oktató, vagy kikényszerítő módszerrel, hanem szerető ráhatással nevelendő.
Nem elég tudtára hozni a teendőt, hanem meg kell vele szerettetni a köteles teendőket. – Továbbá hin-
ni kell abban is, hogy nem a nevelő nevel, hanem az ember neveli önmagát. (Példák! Sok beszéd…
sok büntetés… a jó példa… a szerető szó… a bűnös emelése… „Te magad teszed magadat emberré”).
– Végül hinni kell abban is – pedagógiai optimizmus –, hogy az elvetett mag később kel ki. Sőt azt is
el kell fogadnunk, hogy a bűnösből is Isten embere lehet (Szt. Ágoston, Papini…) Még nem is járunk
a kegyelemnél, hiszen csak lélektani kérdéseket feszegetünk, mégis odakövetkeztettünk, hogy a sza-
bad ember nagyobb megfontolás után dönthet az életfordulat mellett (Pelagius, szemipelagianizmus
túlzásai kizárandók). – Íme: a szabadakaratú ember szabadon választhat a reávonatkozó nevelési
tényezők között és így szabadon alakíthatja ki önmagát!

3. A vég nélküli lény. – A nyelvhasználat igen gyakran zavarja és felcseréli ezeket a fogalmakat:
végtelen, örök, vég nélküli. Az első és a második a „teljes létet” jelenti, így csak az Istenről mond-
ható. Ezekkel ellentétben a vég nélküli a „szellemi lényről” állítható és tartalmilag azt jelenti: van
kezdete (teremtés) és nincs vége! Az ember lelke a halhatatlanság jegye miatt az utóbbiakhoz tartozik.
– Olyan kiváltság ez, amely Istenhez hasonlóvá teszi az embert. Az most a kérdés: milyen neveléstani
jelentősége van ennek a lélektani megállapításnak?

a. Először leszögezhetjük azt, hogy az ember lényét olyan magasra emeli, hogy hozzá hasonlót
még gondolni sem tudunk. Tételbe így foglalható: időben születünk, a halál után magasabb lét-
rendbe emelkedünk és vég nélkül élünk. – Ez a tény maga mélységes tiszteletre és önértékelésre
hangol. Ha pedig hozzávesszük azt a felelősséget is, amelyet önnön létünk fejlesztése miatt viselünk,
akkor arra sarkalltatunk, hogy a földi életünket a gyűjtő és értékesítő időszaknak tekintsük. Igaz ez
a megoldás: a vég nélküli élet a földi élet helyes irányításának kulcsa. Így is mondhatnók: nézz be a
vég nélkülibe, és szent lesz életed a végesnek látszó életben. – Így tehát a legnagyobb életsarkalló a
vég nélküliség, a halhatatlanság kincse. – Ha pedig még azt is hozzáfűzzük, hogy a földi érdem szerint
tökéletesedik ez a boldogság (ez már teológiai eszkatalógia), akkor az önnevelés és reáható nevelés
legerősebb ütemet tud nyerni!

b. De a második és igen jelentős neveléstani következmény az, hogy a végnélküli élet tartalmát
nem nyugalomban (requis aeterna, „pihenj áldott por”, „béke poraira”), hanem a végnélküli élésben ta-
láljuk. Így a vég nélküli élet kiteljesedő és állandó életvirágzás! – Az élet olyan csúcsra állított kúphoz
hasonlítható, amelynek oldalai széthúzódnak és mindig szélesednek. Az élet nem építkezés, amely te-
tő alá kerül, hanem bontakozás, amely mindig szebbé és tökéletesebbé lészen. Talán ez a hasonlat se-
gít: élő fája az Isten kertjének, mely a vég nélküli életben állandó virágzásban pompázik. – De azt is
mondhatnók, ha az esztétika területéről az eudaimonológia (boldogságtan) világába lépek, hogy a
vég nélküli élet az állandóan fokozódó boldogság világa. – De bármelyik mellé is szegődik a nevelő,
minden esetben azt a nagy lendítő erőt veszi, hogy ennek a vég nélküli életnek előjátékát kell him-
nuszossá kottáznia. –A gyermek és a nevelő reádöbben arra, hogy a vég nélküli életnek előcsarnoká-
ban szorgoskodik, ahol az ön-, az ember-, és az Isten szeretet munkájával kell fáradoznia. A szeretet
himnuszát zengi az az élet, amely a vég nélküli létbe igényeskedik. A „véges ember” (ilyen valójában
nincs is! Csak hiheti magáról a hitetlen) leívelő pályát mutatna, a „vég nélküli ember” pedig transz-
cendens ívelést árul el. Parabola az ember életíve, amely a Végtelen fókusztól függően indul és a vé-
ges fókusz, az „én” kihatásával alakítja égi pályaívét. – Így lesz a halhatatlanság a nevelés legmaga-
sabbra emelő indító oka és tartalma. Ilyen embert kell kinevelni és ilyen embert kell a világba állítani.
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Ez tevékeny, ez áldozatos, ez nemes, ez isteni, mert eredetben és végpontban Istenhez tartozik.
4. „Ilyen lényt” érdemes, kell és lehet nevelni (következmény). (Marczell M.: „Bontakozó élet”

alapján)
A nagy cím helyett ezt az egyetlen szót írhatnók a fejezet címéül: Következmény. Talán hozzáír-

hatnók ezt a jelzőt: neveléstani következmény.
Hármas következményt lehet levonni a fentiekből:
a. Az ember személy, tehát a nevelésnek perszonocentrikusnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy

mindent a személyre kell bízni és a nevelőnek csak segítő kezet kell nyújtania. – Legyen tehát az is
elve: mindenki más lesz az ő egyéniségéhez méretezetten!

b. Az ember szellemi központ, tehát a nevelésnek erőkifejlesztőnek, energetikainak kell lennie.
Ez azt jelenti: erőket kell közölnie, és a szunnyadó helyzeti energiákat aktuálni kell. Ebben a szál-
lítás és ébresztgető feladat a nevelőé, a tevékennyé levés pedig a gyermek kötelessége.

c. Az ember természetfeletti lény. Tehát arra kell törekednie, hogy azt a magaslatot valóban elér-
hesse. Ez azt jelenti, hogy az isteni eredet jegyét hordozza, az isteni kegyelem kincsét veszi és az Isten
vég nélküli boldogságát elérheti. – Ezért a gyermeknek ezt kell értékelnie, a nevelőnek pedig erre kell
őt segítenie.

Ezek a végső következtetések vonhatók le a lélek tartalmi ismertetéséből a neveléstan mesterei
számára.

5. Az örök kérdőjel. (Willmann: „Geschichte des Idealismus”; Lange: „Geschichte des
Materialismus”; Kecskés Pál: „A bölcselettörténet”)

Szinte elemi erővel robban az ember elé végezetül az a kérdés: ha a lélek léte, tartalma, vég nélkü-
lisége, a neveléstan értéke ilyen világos, miért nem látja ezt a tudományos élet gyakorlati életterüle-
tének annyi és annyi embere?

a. Az általános felelet nem volna megnyugtató: „quot sapientia, tot sententiae” (ahány fej, annyi
vélemény). Nem pedig azért, mert itt a leglényegesebb kérdésekről van szó, amelyekben -még a ter-
mészet szaván át is- kellett szólnia az Istennek.

Részleteiben a következő szempontok volnának figyelembe veendők: minden dolognak más az
alakja – más szemszögből… Így az igazságok soránál is (monizmus – dualizmus)!

b. Szembeszökő a sok ellentét és vitázhatatlan nehézség… (atomok, élők, ember… Jeans,
Eddigton, Darwin, Häckel) – A tudósok sok nehézséggel küzdenek.

c. De milyen nagy erkölcsi követelménnyel lép az ember élete elé a spiritualista álláspont!!
Nemcsak „credo” a fontos, hanem a velejáró „decalogus” (10 parancsolat).

d. Az is figyelembe veendő, hogy az emberek természetéhez tartozik: a gyermek dogmatikus, az
ifjú szkeptikus, a felnőtt kritikus!

e. De mennyi a felnőtt korban megtérő (Papini, Francois Coppée, Bourget, Claudel, Huysmans
…)…

f. Gondold hozzá az emberi természet elesettségét, majd a teljes hit szempontjából a kegyelem
szerepét… Így rádöbbensz arra, milyen nehéz eligazodni az élet nagy kérdéseiben…

g. Végeredményben azonban megnyugtató az eredmény. A szellemek forrásai, a tévedések fel-
lobbanásai izzítják a lelkeket és több és több áldozatos kutatásra hangolják. Ne felejtsd! A tunya „bir-
toklás” ellustít, a küzdelem felajz és szolgálatra indít. Lessing szerint inkább választom a küzdelmes
keresést, mint a békés birtoklást.

Az ember az élet hérosza. Ki kell küzdenie és szenvednie az igazságokat és így jutni az élet koro-
nájához (Szt. Pál).

*

II. rész: Az emberi lélek tehetségei
……….

*

III. rész: Az emberi lélek mélységei
……….
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* * *

A KATOLIKUS NEVELÉS TENGELYGONDOLATAI
(Szabadegyetemi előadások, 1943. X-XII.)

I. előadás: A természetes és természetfölötti tényezők egybefonódása

Az életet a katolikus tanítás úgy magyarázza, hogy van Istennek adottsága, ezt a természetes éle-
tet akarja fejleszteni a nevelés, és van természetfölötti kegyelem, Krisztusnak ember felé sugárzó is-
teni természete. A kettő kifejlesztése, együttes értékesítése hozza a teljes embert. „Übermersch”-nek
nevezi Nietsche, mi nem a német értelemben, de mi is így hívjuk, a hangsúly azonban azon van, hogy
ember van, akinek teljessége van és abban nyer csúcsszerű befejezést, hogy természetfölötti kegye-
lem érvényét beveti az életbe. Amikor a nevelés tengelygondolatairól szólni és az alaptételeket leve-
zetni akarjuk, azt mutatjuk ki, hogy a nevelés miért jár úgy el, hogy pl. lényegbevágónak tartja a vallá-
sos érzést. A katolikus ember nagy egybefonódásának egységproduktuma a teljes ember. Szent em-
ber. Ez annyit tesz, a földön harmóniát teremtő, örök igényekkel igényeskedő lény.

Bev.: Két mondat, amelyet így lehet egybefogni: 1) Isten az embert indítja, 2) Isten az embert indí-
tott úton segíti a személyiség szent erejével.

Ha egy cézár, hatalmat birtokolván alattvalói fölött, útnak indítja követeit, nemcsak személyes
kvalitásokat kíván tőlük, hanem kincseket is ad velük. A követ közembernél nagyobb kvalitással indul
útnak. Háborúban a követ sértetlenség erejével jelenik meg, királyi jogok képviselői presztizs erejével
tiszteltetnek, tárgyalásban a küldő hatalmak követeiknek segítő erejüket adják. A küldő a küldöttet se-
gíti személyiség erejével. Ez annyit tesz, a király személyi presztizsét veti latba, hogy küldöttjét dia-
dalhoz juttassa.

Isten, a Személy, az Én a kis én-t Személy és személy kapcsolatában gyámolítja. Nem a véletlen
küldi az embert, nem az élet sodra veti felszínre. A személyes Isten a küldő hatalom, küldi az ember
személyt, hogy életét kifejlessze és életét ilyen módon révbe juttassa. 1) Természetben adott élet-
erőkkel, azok kifejlesztésével segíti a cél felé, 2) az isteni természetben részesedéssel. –A kettő
együtt alkotja az élet televényét.

1. Ha az ember természetes életét vizsgálja, az alvó energiákat keresi, rádöbben, hogy ezeknek
nagy része: a) testi erők; b) szellemi erők, lelki erők értelem vonalán; c) a szép területe, az esztézis;
d) a jó az erkölcs vonalán; e) az örök kérdések, a vallás a metafizikához tartoznak. Látjuk, hogy min-
dig feljebb ívelő, magasabb skálázatú kincseket találunk. A test is Isten ajándéka, de vannak morális
értékei a dolgoknak.

A természetes erők kibontakozását figyelve, a testi erőkre ez a jelzés van ráütve: fejlődés. Nem
lehet megállítani, kibontakozásában nincs véletlen. De az anyagelvűek nem merik a kormányosnak
személyiségét vallani és elködösítik a természet, az élet sodra neve alatt. –Az élet ütemét személyi-
ség dirigálja: Isten. Nincs olyan ember, aki nem hinné, hogy ősi világ van: a Személy –Isten, vagy úgy
nevezi: vak erő, ősköd. Spencernek igaza van, vagy a mag van, vagy ami indítja, ő így nevezi: őster-
mészet. Ez csak kifejezés, de nincs belső ereje. A gyűjtőfogalom nem valóság. Az emberiséget egyé-
nek alkotják, a nyájban birkák vannak. Fák vannak, az erdő csak fogalom. Mi a valóság? A személyi-
ség.

A természetes erők a) csoportjának, a testi erőknek jelzése: a fejlődés; a b)-nek az értelmi erőké:
az igazságkeresés; a c)-é, az esztézisé: a szépségkeresés; a d)-é, az erkölcsé: a jóságkeresés, az e)-é,
a vallásé: az örökvilág-igénylés. –Megindul két akció, amely a személy igénye. Az egyik az értelem
kilépése, hogy lásson, megismerjen, helyesen értékeljen. Célja az életadatokat helyükre rendezni.
Készségek közt elsőségre tör, kiabál az értelem; a test csak tartály, eszköz, amelyben jelentkezni akar
a szellem. Az esztézis által kikívánkozik a gyönyörűség, a szépért, a jóért rohan. És ha valaki az élet
örökségének kincsét megtalálja, eladja mindenét. – Vannak szellemóriások, tudósok, az ember életé-
ben a természetes látás úgy robban, hogy tehetségét, kincsét rendezze: tantum – quantum, annyit,
amennyi szükséges. –A másik akció: nemcsak meglátni szeretné, hanem kidolgozni az erőket úgy,
hogy a benne meginduló készségeket letöréssel, vagy lendítéssel gyakorolni próbálja. Morális erőket
lemondással gyakorolja. Mind az értelem, mind az akarat lendülés útján próbálkozást tesz.

Hogyan ítélem az ember értékét, mi az, amit mint kincset csodálok? Aki úgy ítél, hogy kincs az,
ami föld – az naturalizmus, az esztézis – a szépségteremtés, az akarat – az életteremtés földi vona-
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lon, boldogság a harmonizmus; akarattréninggel az önmegtagadást hirdeti a katolicizmus. Az em-
berben készség van arra, hogy akaraterejét, belső energiáit kidolgozza. Az ember szellemének belső
lendülete, készsége van a jó kidolgozására. Istentől adott erők érvénye követelődzik és ha ezt keresi az
ember, rádöbben arra, hogy az erőknek egyetemleges arányát szolgálni kell. Nem katolikus az, amely
a testet elnyomja, vagy az értelem lelki erejét elnyomja, az esztézissel szembeszáll és az erkölcsöt ma-
gát hirdeti. Az erőknek Istentől elkülönítve nincs gyökérzete. Az katolikus, aki az Isten adta testi, lelki
erőket és készségeket szent együttesnek hirdeti; és ennek harmonikus kibontakozását keresi a katoli-
kus nevelés.

2. Az ember sokkal több, mint bármi más a világon. A katolikus gondolat olyan vakmerőségeket
mer hirdetni az emberről: Eritis sicut Dei… Krisztus tanításának alapja, hogy az ember a személyes
Isten alapján részese a kegyelemnek, az isteni természetben részesedésnek. Több, mint test és lélek,
földön lakó és örök életet váró, – isteni természetben részesedés alapján tudja Isten jegyeit kivetíteni a
világra. Így tanítja az Egyház. A gyenge ember megretten, talán túlzás, hogy Isten képe az ember? Ezt
a tanítást gyanakodva hallgatja. – És ha a múlt képeit lepergeti? Heidegger így szól: az ember semmi.
A katolicizmus: isteni ajándékkal induló és Isten természetében részesülő. – Trikál „A semmiből a
végtelenbe” című művében azt kérdi: hol vannak ma Isten képei? Ha a látszat ellene is szól, a termé-
szetfölötti kegyelmi élet valóság. Ripalda holland író „Természetfölötti lények” című könyvében leve-
zeti, hogy Isten kegyelme az emberben úgy jelenik meg, hogy ha birtokolja, más a látása, mások a vá-
gyak, az élet ütemezése. Az ember látása a természetes dolgok felületét, törvényszerűségét, szépségét
látja. Istenhez kapcsolódását csak mint messzi tájak felé kitekintését tárja elé. A természetes ember
csak azt a jót látja, ami pillanat alatt jó, a pillanatnyi jót fogja fel. A természetfölötti látással örök táv-
latokba lát és nem a pillanatnyi jó hatása alatt cselekszik. A szem nem természetesen látó marad, ha-
nem átnemesedik és örök szög alatt lát mindent. Úgy ítél, hogy örök élet szemszögéből lát mást.

A természetes ember vágya a beharácsolás, a természetfölöttié a szórás: szórni, ami földi, és cso-
dás munkával földi kincsekből örök élet kincseit tudja varázsolni. Az Írás szól: „Mit ér az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?” (Mt 16,26). Kegyelemben élő ember lelke vá-
gyakban, kitekintésben földiek szórását, az életnek örök arányúvá varázsolását akarja. De nemcsak
ebben jelenik meg természetfölöttisége, ott találni, ahol részes az isteni természetből: látás és ítélke-
zés, tevékenység vonalán Isten mindent jól tudó, tisztán cselekvő kegyelmében. A természetfölötti
ember az isteni természet erejével megismerheti Istent, természetfölötti közösségben érzi magát Isten-
nel, közreműködhet Istennel. Földön állunk, de égbe törünk. Égből kaptunk természetes erőket, csor-
dul az égi erő. Ha minden ember erre a magaslatra emelkednék, mennyország volna a földön. Miért
nem emelkednek ide? Azért, mert az emberi természet szabadságában rejtőzik a bűn, a közvetlen jó
élvezése, a zabolátlanság.

Összefoglalás: Krisztus tanítása szerint Isten életkincsekkel indít, Isten kegyelmével isteni termé-
szetben részesít, és ebből az élettelevényből kellene kinevelni a szent, isteni embert. Rezonál-e erre a
lélek? Első igazság a Könyv tanítása, erre felel az élet rezonanciája. Ez az igazság, amit belső, titkos
hang mond.

Befejezést e szóhoz fűzök: egybefonódás. A természetben nincsenek alja rétegek. E szó: vita és a
fogalom: ember, homo, mindennek nagy egységét mondja, ahol minden szerves kapcsolatban van
egymással. A vita fogalma egyetemleges átfogás, nincs rész benne. A lélekben is így van. Teleki Pál
gr. mondta: az a teljes ember, aki metafizikai magaslatra jut. –Ez belső átformálódás. Marad, aki volt,
de akiben természetfölötti kegyelemből ivakodik át isteni természet, lesz isteni ember, élő ember.

II. előadás: Az ember egyéniségének értékelése

Bev.: Tenger mélységére süllyed az egyén, ha egy szó dominál: közösség. Ma azt hangsúlyozzák,
hogy az egyén belesüllyed a mindenségbe, ez személyes létét és létének célját semmivé teszi, és csak
gyenge televénye a közösségnek, amelyben él, vagy amely utána jön. Halljuk, hogy a közösség abban
is kiemelendő, hogy az egyéni élet cselekvéseiben a felelősség sem egyéni, hanem a közösségé. – Is-
ten-Személy az ember személyét olyannak tanítja, hogy egész az összvilággal szemben, egyéni érté-
kek adják a benne rejtőző mindenek-felettiségét. A közösség azért domborodott ki, mert az ember
egyénisége torzalakká silányodott, minden folyam felé folyt, de belőle áradók nem öntözték a közös-
ség területét. Ha van is ebben az életben defekt, nem szabad szembemenni a gondolattal, hogy az em-
ber élete Istentől küldetés, és ennek földi vonatkozásban és metafizikai vonatkozásban végérvényt kell
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nyernie. Ez a katolikus gondolkodás. Felelőtlenséggel lehet vezetni az életet, de ez nem igazi élet.
1. Figyelni kell arra, hogy az Egyház gondolata szerint az egyén a földi élet alakulásában külön

adottságokkal, külön kvalitásokkal áldott valaki, akinek nagyszerűségét az adja, hogy nem darabja
a világnak, hanem magában hordja a világot. E gondolat alapjában az áll, hogy a Mindenható külön
életkincsekkel, lélektartalommal indít minden embert. A pogány bölcselet azt akarja bizonyítani, hogy
az ember értelmes állat, az egyetemlegességnek része, pedig áll az emberre az, hogy ezenfelül külön
életkincseket hordoz. Az Evangélium a talentumokról szól, amely minőség és mennyiség szerint más
és más egyéniséget termel.

Az előbbi elgondolás végpontja túlzásban eltolódó. Egyik vonalon a német filozófia Nietsche-ben
mutatja a csúcsembert, olyan különleges egyénnek hirdeti, az „Übermensch”-et olyan piedesztálra
emeli, aki mellett a többi semmivé devalválódik. Das Ich különálló világában a legnagyobb értékké
tud válni, az Ich területéből egyet tart kiemelendőnek és ez hatalmi tobzódássá válik. Nem azt hirdeti,
amit az Egyház, hogy minden ember különálló világ, hanem hogy a tömegből egy fölemelendő.

A második vonalon az embert elködösítik a közösség fantázia világában. – Az első erőteljes fejlő-
dést kapott, amelynek Kant a leghatalmasabb kifejezője, a második a szociálideológiában az emberek
egyenlőségét akarja kiharangozni. Közösségért dolgozik minden ember, ebben benne lappang, hogy az
anyagi élet élvezéséről van szó, arról, hogy az élet teljessége a földön nyer befejezést és az ember ér-
téke nem több, mint amennyire a földön dolgozó embernek jobb életfeltételt tud biztosítani. A szocio-
lógia úgy akarja beleégetni az emberbe a közösség gondolatát, hogy az egyéniséget leértékeli. Meg
kell figyelni, az emberről azt mondja, hogy hivatását úgy kell keresni, hogy próbálja szolgálni a kö-
zösség jólétét. –Azt nem lehet elfogadni, hogy az egyénnek célja csak a más. Olyan tudatbalépés ez,
amely tudja a maga értékét, de létét az lehatárolja, hogy a lendület nélküli szolgálat kizárólag abban
keres kiteljesülést, hogy mást szolgáljon. Így nem lesz más, mint lépcső, televény a jövő számára.
Szűk ez a léleknek. Belső lendület tagadja, hogy az ember nem több, mint tárgy. Az embernek alanyi-
ságát meg kell őriznie, más ellen tiltakozik a belső lendület, amely mindig a saját tökéletesítésére tör,
az egyént akarja szolgálni. Kész lesz más szolgálatára, az biztos, de tiltakozik önmaga megsemmisíté-
se ellen. Az, hogy csak a jövő kultúrtelevénye legyen, ez nem elég. Mit ér az erőm, ha csak a jövő
életben fog a más életében virágozni? Életnek beívelő vonala az életszolgálatot kifelé viszi, de a maga
tökéletesítését szolgálja. Olyan visszaható erő ez, hogyha magamból adtam gazdagítván mást, gazdag-
nak tudom magam. Nem lehet az egyént átszorítani más síkra, szellemi élet nemesítését szolgálónak
teremtetett. Az ember szellemi központja az Isten mindenhatóságát hívő, tiltakozik más ellen. Amazt
nem a szociális jólét mozgatja, hanem a materializmus. Szellemi életből, erőfeszítésből, áldozatból fa-
kad a jólét. Földi élet kifejlődése önélet gazdagítására tör, akármilyen akciót végez, központjává ön-
magát teszi. Ha időt, távolságot mérek, magamtól kezdem, az első én vagyok. Ez nem gőg, ez az ala-
nyiság szuverenitása. Az alany belső tartalommal áll a világ fölé, alakítja, az igazságokat rendszeresíti,
fölhasználja,  –  nem lesz tárgy.  Ha belép a  világba küldetés  erejével  a személy, kilép mint tárgy, az
egyéniség értékét univerzális közösségbe vonja. Katolikus gondolat az embert külön küldetéssel indít-
ja, hogy alanyiságát megőrizze.

2. Az alanyiság nagyszerűsége nagy értéknek tekintendő. Az ember skála szerint méri a világot.
Van anyagi világ, intellektuális, esztétikai, morális világ. A nagy öntudatlan világgal szemben megje-
lenik az ember, hogy ami tudattalan, a világra hozza. Ha szellemi lény nélkül képzelném a világot, ak-
kor az csak tükrözi Istent, de nincs, ami felfogja. Hiába van gép, ha nincs szellem, aki megérti. Isten
léte úgy lép a tudatba, hogy szellemi lény van a világon. Próbáljuk beleharangozni a világba, hogy
nagy az ember. Porszemek vagyunk, a senkinek senkije, e nagy ellentéttel szemben az ember szellemi-
sége, a megismerő erő, szellemi erő, akarat olyan naggyá teszi, hogy mellette a világ semmi; egy em-
ber mérhetetlenül több, mint az egész világ. Aki ide beköszönt, követeli a végnélküliséget. Ez olyan
hang, mely harsonázva hirdeti a gondolatot: akik itt járnak, isteni küldöttséggel jelentkeznek és
végnélküliség gondolatával követelődznek. Akik az életet így nézik, azok mindig fölfelé mennek. Ki
hozta ezt? Krisztus. Az Ószövetség azt tanítja: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű lehess a
földön! –Az áldás, melyet Izsák Jákobhoz intéz, így végződik: tied lesz a föld. – Krisztus azt mondja:
„Mit ér neked, ha az egész világot megnyered is, de lelked kárt szenved?” (Mt 16,26). Ez megemelés.
„Mit féltek kicsinyhitűek?” (Mt 8,26). Aki a világot teremtette, fönséges gyönyörűséggel megáldotta,
a nagy szent Személy, annak küldöttje a kis személy, az ember. Ami szépség van a világon, amit az
ember közvetlen szemlélettel megérez, kutató készséggel észrevesz, az mind semmiség ahhoz képest,
ami az öntudatos szellem hordozója. Küldetik az ember, hogy a világot birtokolja, leleplezze, élvezze,
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tudatra hozza, hogy van. A gyönyörűséges világot szabad élveznie annak, aki rádöbben, hogy a min-
denható Isten széppé teremtette és az embert e fölé emeli.

A földön hogyan élsz, a boldogságot keresed? Az Úr szava: „Boldogok a lelki szegények… Ez azt
jelenti a föld egyszerű népének: „Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet…” (Mt 5,3 és 5)… Nem
azok győzedelmeskednek, akik erőszakosak földi értelemben, hanem akik szelíden fölötte járnak. Ez a
harangszó azt csendíti: ne elégedj meg a földdel, nem férge vagy a sárgolyónak, hanem az örök élet
igényese. Ebből kell élni: ha birtokban tartod szellem erejével a földet, a magad életét örök élet vona-
lán fejleszted. – Ez a második vonal olyan, amelyen a fejlődés vonala örök. Egy tagadása van: nem le-
het elhinni, hogy az öreg ember fejlődő világ volna. Test vonalán nem, az biztos. Fizikai élet vonalán
alkony felé halad, de lélek vonalán előtte az örök tájakat bontják, az örök világba akar belépni. Akik
legmélyebben akarják megfogni az életet, Goethe, Madách, nem bírják az életet metafizikai gondolat
nélkül megoldani. Az ember kikél a sárból, amelybe belekényszerítették, és eget követel. Ezt kell a
lelkekből kihozni, az egyéniség nagyszerűségét, hogy: amit magamból kialakítok, az végnélküli. Kitel-
jesülő életed a léleknek állandó továbbfejlődése ahhoz a mértékhez, amit magadból kialakítottál. A vi-
ta az egyéni élet fönségét hordja. Születés és halál kérdésében minden részlet titok, csak az átívelő
híd, az élet világos. A pillér két támaszpontja ködbe vész, a híd fényben úszik.

Bef.: Akinek a lelke előtt az egyéniség így tud kibontakozni, az megérzi, hogy a katolikus nevelés
miért hangsúlyozza, hogy mindenkivel foglalkozni kell. Az ember isteni követ, akinek szent küldetése
van; ha valaki nyomorék, az lelket nemesít, szeretet tüze lobban, áldozatosság kötelességét hirdeti.
Más muzsika ez! Olyan fönségnek fönsége ez, amely előtt megtorpan a lélek. Aki e hitet birtokolja, az
belső lendületnek erejével egyéniségét szolgálja és annak a tartalomnak hitét tudja ajándékozni, hogy
a világ gyönyörűséges élet kifejlesztésének szent területe, önmaga szent lehetőségek hordozója. A kis
személy, aki az örök Személytől indul, magát tökéletesíti, hogy tökéletes személyiségét a vég nélküli
életben érvényesítse.

III. előadás: Az egyéni hivatottság ajándékát hordozó ember és a szociális élet

Milyen hivatottsága van az egyénnek és milyen szociális kötelessége?
Bev.: Szeretem a meseírót, mert a meseíró lelke közelíti meg, minden fantáziája mellett, legjobban

a valóságot. Robinson történetét gyermekeknek írták, de ha a felnőtt ember okoskodik életén, abban a
legszentebb igazságot találja: Robinson elvetődik egy magányos szigetre és rádöbben arra, hogy ada-
tott neki olyan kincs, hogy fizikai és szellemi életterületen ki tudja dolgozni az elhivatottságot, melyet
életnek neveznek. – Az újságok hoztak mostanában olyan hírt, hogy most találtak egy olyan szigetet,
ahol emberek hajótöröttként éltek, akik nemcsak a maguk életét rendezték Robinsonként, hanem
együttes életet élve, 18-an voltak, szociális államfélét képeztek és egy 6 éves kis leányt tettek meg
kiránynőnek. – Szép a mese és azt próbálj levezetni, hogy mesék fantáziavilága akar rámutatni az élet
igazi tartalmára, fönséges elhivatottság erejére. Együttélő embertársaság az együttlét szolgálatában je-
lentkezik. – Itt két pontról szóljunk: 1) az egyéni élet kifejlődése elhivatottság, 2) a szociális élet ki-
fejlődése elkötelezettség.

1. Az ember adottságokat hoz Istentől, és az a nevelés feladata, hogy meglássa az egyénben, ho-
gyan tud ez az adottság virágba szökkenni. Minden ember életében az egyéniséget kell észrevenni
és annak fejlődését megindítani. Adottságok kifejlődését hogyan lehet szorgalmazni? Kit milyen belső
tartalommal indít a Mindenható, az nagy vizsgálódás eredménye. Hogy mit tartok értékesnek, az vi-
lágnézet kérdése. Vannak, akik a legnagyobb értéknek az egészséget tartják. Emberek élettartalmát
nézve, az egészséget csak feltételnek tartom, amiben fejlődik belső élete. Nagyobb kincsek vannak.
Testi élet belső keretein belül lelki világ él. Szellemi élet úgy jelentkezik, hogy a világ gondolatait tu-
dósoktól átvenni és magamban továbbfejleszteni próbálom. A szellemi élet nagyobb igény. Lélekből
kutatás szelleme tör elő, ráereszkedik a dolgokra, hogy azok rejtett világát felfedezze.

Szellemi adottság terén olyan eltolódottságok vannak, hogy egyik kevés, másik sok adottsággal
indul. A nevelés célja, hogy mindenkit kvalitásainak legmegfelelőbb céljaira előkészítse. Egyéni
adottsággal induló ember saját életének kidolgozására indul meg. Az embert úgy beleágyazza az élet
fejlődésének sodrába, hogy azt követeli, hogy kényszer-nehezedéssel bontakozzék ki. Kényszerít arra,
hogy elérje, hogy a belső lelkisége, értelmi ereje, akaratereje kifejlődjék, amelynek nyomán fejlett
egyéniség alakul ki.

Vajon az élő, szent élettartály miben találja lelki tartalmát? Elég-e, ha kidolgoz szép életkeretet?
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Vagy egyéniségének tehetségeit fokozatosan virágba bontja? – Rádöbbenünk, hogy az emberek kü-
lönböző típusa különféleképpen gondolkodik. Sokan azt hiszik, hogy a boldogságot kívülről hozzák.
Ez a szellemi élet megölője. Ezek úgy értelmezik az életet, hogy a világ jön felém termelt gyümölcsé-
vel, aranyával, életkehelybe csordított italával, hogy mindent beleömlesszen lelkembe; minél többet
veszek, annál boldogabb vagyok. Ebben az elgondolásban arról van szó, hogy az élet olyan üres tar-
tály, melybe sodratja az élet javait, hogy őt tegyék boldoggá. A valóság az, az életben nem az történik,
hogy az ember a maga számára csak kívülről kapna, hanem belső tartalmát kell életté tenni.

Aki értelmi úton keresi a szépet, az belső tehetségéből tudjon kifelé teremteni azzal, hogy belső
kvalitást, tudás kincsét, értelmi erőt életté változtatott. Ez az intelligens embernek szellemi kiteljesü-
lése.

És ha tovább megyek, a moralitást mivé értékeli az ember, összehasonlítva külső dolgokkal? Sze-
retném megharangozni az Evangélium tanítását, hogy az ember életében egy érték van: ami lelki
kincs. Ami a lélekben van, az az érték. A nyolc boldogság a földiekkel szemben azt hirdeti, az egyéni
élet belső világa, a föld feletti győzelem, ez az értékek értéke.

Tizenkét halász áll a Mester körül, egyszerű, tudatlan emberek, de erős a hitük, és így szól hozzá-
juk az Úr: ti vagytok a világ meghódítására. Az igazság az, hogy Isten a belső értékre néz, a hitet látja,
a világ meghódítására áldozatot kíván, – „és ott is hagyták a háló és csatlakoztak hozzá (Mesterhez)”
(Mt 4,20). Ezeknek a szegény halászoknak a hálójuk volt egyetlen vagyonuk; aki azt elhagyta, min-
dent otthagyott. Ez belső, morális érték. – Az Evangélium szerint: aki megtalálta az elrejtett kincset,
eladja mindenét és megveszi a földet, ahol a kincs el van rejtve (lásd: Mt 13,44). Mi ez a kincs? A
boldogság, -az élet boldogsága benned van. Ez azt akarja kiemelni, belső élettartalom adja az elhiva-
tott ember örömét, élete kiteljesülését. A krisztusi tengelygondolat szerinti egyén életének belső tar-
talmát a moralitásban lehet megtalálni.

Belső kincseidet nincs hatalom, mely elvegye. Halál sem! Kedves halottja sírjánál az ember köny-
nyeket hullat; de ami érték, azt magaddal viszed. Az élet tartalma ott van: amilyen belső tehetséget
hordasz, azt valóra váltsd! Aki kis hivatottságot jól teljesít, az lehet az élet hérosza. Az a kérdés, belső
elhivatottság teljesítésében a hűség, kitartás jellemzői-e életednek? Mit szól a lelked? Ha igen, úgy jön
feléd a világ, hogy minden örömet fakasszon.

Beleállítja  Isten az embert  az élet  sodrába,  és  viszi  a  víz,  a  tenger  –az Isten felé.  Minden élet  az
örök világ felé halad, és ez a sodródás koptatja, finomítja, simítja. Isten eleven sodra, az élet úgy állít-
ja, hogy kincsek, adottságok szerint mindenkit a maga vonalán visz.

Élet csordulásába beállítom a fejlődés vonalát. Tömjént szórok a parázsra, hogy Isten előtt áldoza-
tot mutassak. Ez szent szimbólum, de nem az Egyház találta ki, az ősember csodás szent jele ez, hódo-
lata Isten előtt és visszamegy a legősibb korig. – Tudósok kérdő vizsgálódásában, kutatásában eleven
lendület van, amely termeli az egyéniség csodás nagy kinövekedését és belső élet kiteljesülésével te-
remti az élet boldogságát.

2. Nőnek-e jegenyék azért, hogy magánosan, külön álljanak? Nőnek-e füvek, virágok azért,
hogy maguk meredjenek az égre? Fák erdőkké társulnak, füvek rétekké szélesednek, virágok gyönyö-
rűségessé válnak, a madarak színes hímmé nemesednek, – egymagában nem él semmi. Állat egymás-
nak eleséget kínál, növény televényül szolgál, vasban energiák halmozását találom. Mindez szolgálat,
egymást szolgálják. Az ember sem kiálthatja: non serviam, nem szolgálok. A csillagvilágok csodái is
azt mondják: serviam. A csillagok mozgásának törvényszerűsége a szolgálat csodás mechanizmusa. –
És az ember? Az sem olyan sziget, melynek sziklaformái egyenként meredeznek ég felé. Nincs ki-
emelkedett ember. Ha genezice nézzük, mindenki apától, anyától származik. Ha fejlődés vonalán néz-
zük, fönséges gyönyörűség tárul elénk. Ember és közösség szolgálati viszonyban áll egymással. Ez
nem a rabszolgaság szolgálata, sem katonai szolgálat rendkérdése, ez egyéni élet felfokozása, amely
szociális szolgálatban találja boldogság teljességét. – Ennek a szolgálatnak 3 fokozata van: a) a csa-
lád, b) a karitász, c) Istennek különleges szolgálata. Mind a három életteremtés, egyéniség sokszo-
rosítás, teljességre törő embernek másokban megszületése.

a. Családi élet az első keret, ahol olyan szent területre jutok, ahol az egyén életelégés keretében
olyan égő főnix lészen, melynek hamujából kilép, állandóan jelentkezik új élet. Olyan szociális szol-
gálat, amelyben jövő élet emelésére adja önéletét az ember. – Szeretném dübörögve követelni, hogy a
házasság nem rév, kikötő, hanem szolgálati terület, egy ifjú ember és egy leány szent közössége, akik-
nek önélete elég, és ahol lélek belső világából új életek lobbannak. Lobbanásban az édesanya a leg-
szentebb áldozat hozója az egész földön. Ez a legelső szolgálat. A család-szolgálat olyan köznapi,
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egyszerű, megszokott, pedig Istennek mindennél nagyszerűbb tervében a legősibb szolgálat kifelé.
Hogy az apa dolgozik a családért, az természetes, az kötelesség. Minden folyónak van sodra, mely a
hordalékot kidobja a partra, ebben belső tartalom nincs.

Az első szolgálat, családi élet szentélyében: életmécsek elégő tüzében áldozatos munka folyik,
ahol megjelennek új élet követei és adják az örömet, amit fölmérni nem lehet, ami az áldozatból visz-
szatérő szent öröm. Fönséges muzsika ez, a szférák zenéje, csak hallani kell tudni. Családi élet fönsé-
ges muzsikája életteremtésről dalol, akkordját ez adja: „Meg is teremté Isten az embert: a maga képé-
re, az Isten képére teremtette…” (1Móz. 1,27). – Igazság az, hogy életteremtés csodás, nagy, búgó or-
gonája muzsikál. Ha pusztítja is az élet – mint most a háborúban – a családi szentélyeket, az emberek
új szentélyeket építenek. Ezt a szolgálatot nem lehet kiölni. Ez nem emberi próbálkozás, ez a szent
szolgálat követelő muzsikája. Életet nem lehet meggátolni, sodra elevenségét Isten adja.

b. A szociális szolgálat földi kincsekből, lélek adományaiból szóró kézzel ad másnak.  Egyik  a
tudás kincsét osztja mindenkinek. Életkincseket gyűjtök és kezdem az adást. Föld kincseit nem behatá-
roló mozdulattal sajátommá teszem, hanem ami életé, léleké, azt szórom. A szóró gesztusú ember a
minta! Ez is teremtés: a tudást fejleszteni, akit lelki törés ért, azt megemelni. Teremtő Isten csodás má-
sának munkája emberéletben új életet teremt. Az életben kétvonalú a teremtés: genesis vitae naturalis
és genesis vitae supernaturalis, spiritualis. Az új ember, a nova creatura nem a külső átformálásával,
hanem a belső életben mástól vett kincsekkel teremtődik át.

Trikál értékes munkájában: „Az új ember”-ben azt írja, hogy állandó átépítkezés folyik. Akik kife-
lé segédkeznek, azok generátorok, akiknek az élet belső lélekszülése legszentebb produktumuk Isten
segítsége mellett, amikor lelki átteremtés történik. Legszebb példa erre szent Mária Magdolna, aki
nagy bűnösként az Úr lábainál könyörögve tart bűnbánatot és Isten angyalaként áll fel. – De Paul Szt.
Vince azt írta, nem az a szociális munka, ha sok pénze van valakinek és abból ad, a szeretet, egyéni
odamenés a szegényhez, jó szóval: ez több, mint kenyér, ez mindennél több. Szociális szolgálat lénye-
ge a perszonális, személyes szolgálat.

c. Lélekszolgálat azok munkálata, akiket a hivatás más életkeretbe állít, hogy élő méccsé lenni
tudjanak Isten oltára körül. Amikor a lélek beleáztatva van a földbe, életkanóc vastagon körülvéve sár-
ral, hogyan bírna égni tudni? Ezt Szabó Dezső író mondja. – Az az ember tudja fönségesnek gondolni
ezt a hivatást, aki szent életolajjal telíttetett, amely csordíttatik az égből. Ezek életet tudnak szentelni,
Isten országának szolgálni, akik lélekből születtek. Úgy tudnak nézni más emberre: ez testvéred Isten
atyaságában. – Nem mint a forradalmárok hirdetik a testvériséget. Az Evangélium szerinti testvériség
az, hogy Istenatyánkban minden ember testvér. Lehet köztük Káin is! De azon kell dolgozni, hogy
ezeknek megtérő lelki emelését keressük. Ez szociális szolgálat. – Erre nem alkalmasak a szülők –
ezeknek lelki gondja a családi tűzhely ápolása-, sem a szociális munkások – ezeknek elég fizikai mun-
kájuk van, a szegények látogatása, gondozása. Ezt a munkát azok bírják végezni, akik Isten országá-
nak áldozatosai, akik e földön zarándokúton járnak egek felé. Káinokat Ábelekké változtatni, lelkeket
Isten kegyelmével átalakítani, ezt kell hirdetni. Aki ezt teszi, az az élet legnagyobb piedesztálján áll.
Méccsé lenni, ez szerénység. Fényt sugározni, útmutatást adni, élet olaját égetni – ez elszerényedést
jelent és Isten felé emelkedést, kegyelmi ömlést eredményez. Olyan átalakulást hoz, amely nem a pia-
con történik. Élettérőnél, az élet nemesebbé alakuló fordulását nézve azt látjuk, hogy megindulásában
isteni követek segítették, de Isten kegyelme hozta az átalakulást, nemesedést. Hol van ez? A lélek bel-
ső világában. Hallgasd lelkedet, mely azt súgja, hogy átalakítói tényleg voltak. Mindenkinek életében
voltak szent percek, amikor az Úr szavát meghallották, isteni követek, Isten szolgái, akik élő mécsek
lettek, akik életüket látszólag Istennek adják; de valójában az isteni követ nemesítésre szenteli szolgá-
latát.

Bef.: Van kiteljesülés azon a vonalon, amely egyéni készségnek kifejlesztése, hogy a kincseket
hordó ember kibontani tudja életvirágait. Egyéni élet teljesülése nem abban várandó, hogy sok lett va-
laki, hanem abban, hogy szent szolgálatban a jövő életnek szolgál a család keretében, szociális tevé-
kenységben dolgozik mások emelésén, vagy Isten-szolgálat keretében életváltoztatás szent követévé
nemesedik. – Hol a boldogság? Élet kiteljesülésében, élet szolgálatában.

IV. előadás: A tekintély elvének érvényesülése

Bár a bizonyító elmélet szükséges, az alapvető igazságok közlése a tekintély elvére támaszkodik.
Bev.: Amerikában elterjedt közmondás, hogy az egész világon 3 nagyhatalom van: Pensilvania
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vasúttársasága, mert övé a föld útja; az olaj-társaság, mert övé a motorok ereje is; a római katolikus
Egyház, mert övé a lelkek hatalma. – Ez az általános felfogás, pedig a 180 millió lakos közül csak 20
millió a katolikus. A sorrend is fontos, mert ez nem fogyatkozó, hanem emelkedő irányt jelez. Van ha-
talom, amellyel egész Amerikában az utat mutatják és biztosítják; van hatalom, amely a motorokat
erőkhöz juttatja; és van mindennél fölségesebb hatalom, amely a lelkek fölött uralkodik. Azért érdekes
ez a gondolat, mert embereknek tőlünk távol álló együttese is úgy gondolkodik, hogy minden hata-
lomnál nagyobb az a hatalom, amely belső világban tud imperatíve föllépni.

Ha ezt egyházi formába öltöztetjük, ez azt jelenti, az Egyház meri vállalni a szörnyű tételt: nincs
lelkiismereti szabadság, – azzal a fölényes öntudattal, hogy ő ennek a hivatott, Istentől küldött hirdető-
je. Annak megtagadása, hogy az ember Istennel lelkiismeret kapcsán él, protestáns létok volt. Az em-
ber Istennel az Egyházon keresztül él. Vakmerő megállapítás ez, úgyhogy az élet kisebb harangján
nem merik hirdetni ellentétes véleménnyel szemben. Megtagadja a lelkiismereti szabadságnak neve-
zett jogállományt: aki földi életében autonómos, célbafutásban is autonómos. Az Egyház eredetében
Istentől determinált, utadban Isten vezet az Egyházon keresztül, célbafutásban Isten döntő szava
célhoz juttat. Nincs lelkiismereti szabadság!

Három tényt szögezzünk le, amely igazolni fogja, hogy az Egyház elgondolása szerint a lelkiisme-
reti szabadságtól megfosztott embert tekintély alapján irányítanak: 1) kötött adottságok vannak a
természetben, 2) kötött adottságok vannak az isteni kinyilatkoztatásban, 3) kötött irányítások van-
nak a Krisztustól indított Egyház tanításában. – Befejezés az lesz, miképpen alakul az Istentől adott
életkötöttség olyanformán, hogy az a tekintély elvében kijegecesedik és a nevelésben erre a princípi-
umra döntően támaszkodik. Keressük ezt az egyénben, a családban, a társadalomban. Minden terü-
leten kibontakozik, hogy az Isten szent életterve az ember kifejlődésében a tekintély előtt való szent
behódolás. Nem disputáció, hanem meghódolás. Ha nevelés szempontjából nézzük, keressük egyéni
kifejlődésben, családi életben, társadalmi beilleszkedés szolgálatára vonatkozóan.

1. A természet úgy nézendő mint Isten szava tényein keresztül. Verbum factum. És ez – a van.
Nem lehetőség, – ahogyan én szeretném. Ez volna a szabadság. Van! Az emberek minden szabadság
nélkül születnek, mindenkinek Isten adta életútja van, a fejlődésnek adott törvényei vannak, élettanilag
és lélekben. A serdülésnek van törvénye, az ember lelkiségének, az érzékszerveknek, mindenütt van
kötöttség. Tárgyi megismerésen keresztül az okokhoz jutok, természeten keresztül a metafizikához ju-
tok. Ha az élettani belső adottságot meg akarod ismerni, mikroszkópra van szükség. Hogy az ember
adott és adottsága fejlődésnek indul, ezt belső élettani törvénysor követeli. – Erkölcsi élet kötöttségei
ugyanilyenek, itt is: van. Lelkiismeret szava nem ingadozó, nagy tételben jót tenni kell, – adva van.
Van persze kilengés erkölcsi lazaságom folytán, jónak magyarázom, ami jó, elcsendesítem, amit hit-
ványul cselekedtem. – Érzelmi élet fejlődésében erkölcsi vonalon – életkiteljesülés érzéshullámára
gondolok-, ha életaratásnál korát megelőzőleg habzsoló munkát végez, a természet bosszuló kezét ve-
szi. Lelki szabadság hirdetői egyéni ösztönök kielégítését követelik. Mesék ezek, és kik szokták éne-
kelni? Venus kulijai, élet bosszultjai.

Családi élet fejlődésében is a természetnek törvényei vannak. Ez serdíti a gyermekembert, tereli
arra, hogy törjön a szent kör felé, amit új családnak nevezünk. Isten törvénye, hogy kort előzőleg nincs
aratás, – bosszú van. Életfolyók összefolyva új tűzhellyé nemesülnek. Manicheusi tévedés az, hogy az
életben család szentségi alakulása bűnös ösztönök tobzódása. Kötöttség, törvény, szent lendület van,
mely az életszolgálat felé sodorja az embert.

Közösség törvénye az, hogy nem tudunk élni egyedül. Nincs olyan elhagyatott férge a világnak,
mint az ember. Szent közösség, család melege nélkülözhetetlen létfeltétele. Ez nem szabad elhatáro-
zás. Élet vonalán él-e az ember maga? Nem lehet, az ember függvény mind geneológiailag, mind az
élet minden vonalán. – A természet egyéni élet adottságában, családi élet keretében és közösség vona-
lán a kötöttség törvényével áll elénk.

2. A kinyilatkoztatás is ezt mondja, megerősíti, hirdeti. Isten tette a factum, az adott természetben
jelentkezik, Isten személyes jelentkezése a kinyilatkoztatás. Az Ószövetség az előkészület, az Újszö-
vetség a beteljesülés. Fejlődő skáláját nézvén, az Egyháznak Isten és Krisztus szerinti gondolata a
krisztusi megemelés életfejlődés vonalán. Az ember életét a világ fölé emelvén, hirdeti: másik világ
van, az örök élet. Másik feladata, hogy az egyéni életnek adott erőket bontsa ki. A kinyilatkoztatás
hozza a keresztet: nem azért jöttetek a földre, hogy itt éljetek, hanem hogy Istentől küldetvén, Isten-
atyátokhoz hazatérjetek. – A Mester elítélőleg abban lép föl, mikor így szól: „…vedd úgy, mintha po-
gány volna vagy vámos” (Mt 18,17). –Az isteni kinyilatkoztatás tételhirdetés: szóla az Úr, mint hatal-
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mas bíró… Az Eucharisztiáról: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital…” (Jn 6,55)…
És sokan elmenének: „Kemény beszéd ez! Ki fogadhatja el?” (Jn 6,60)… „Jézus akkor megkérdezte a
tizenkettőt: „Csak nem akartok ti is elmenni?” Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez menjünk? Neked
örök életet adó igéid vannak” (Jn 6,68)… Pilátus kérdezte, mikor Isten Fiát halál elé állítják: „Tehát
király vagy te?”. Jézus ráhagyta: „Igen, király vagyok… Az én országom azonban nem e világból va-
ló…” (Jn 18,37 és 36). –Borzasztó erőt lehet ebben érezni, hogy hatalom belső szent tudatával Isten
nevében beszél. Mit hirdet ez? A kinyilatkoztató Krisztus az Evangélium szerint az életről úgy beszél,
hogy az életnek nem az a sodra, hogy csak a földnek élj, hanem az ég felé kibontakozást kövess. Az
ember a földi élet keretében úgy éljen, hogy szeretetcselekvések tarisznyáját jól töltve Isten elé vigye.
–Miért nehezményezik ezt? Mert a gonosznak büntetését hirdeti. Az Egyház azt tanítja, hogy aki
Krisztus szerint élő, annak az örök életet áldozatos tevékenységgel, törvény betartásával, szeretet gya-
korlásával kiérdemelnie kell. Az Evangélium tanítása szent törvény: az egyéni élet fejlesztését nem
szabad megállítani, hanem földi élet útján az örök élet felé kell feszíteni. – Kérlelhetetlenül áll az
Egyház minden társadalmi elmozdulás ellen. Nincsen válás. Amit Isten összekötött, ember szét ne
bontsa. – Az ember szolgálatra teremtetett. Anglia, mikor elszakad az Egyháztól, a házasság törvényén
szakadt el, mivel emberek ítélkezésére bízták a dolgot. Legtöbb támadás e ponton éri az Egyházat.
Hogyan kellene ezt érteni? Az ember nem értésre van teremtve, – én alázatos, szegény útjáró va-
gyok…

3. A társadalmi élet szent törvénye az Egyház tanítása szerint: „Szeresd felebarátoda!” (Mk
12,31). Istenatyánkban mindnyájan testvérek vagyunk. Legközelebb az Egyház áll az Úr tanításához,
mikor azt hirdeti, hogy testvérek vagyunk. – Hol van itt a nemzeti keret? Mi nem engedünk abból,
hogy Istenatyánkban mindnyájan testvérek vagyunk. E mellett kitart az Egyház, ez szikla. Emiatt sok-
szor támadásokat kell érnie, de az Egyház vörös színt csak akkor ölt magára, amikor vérbe öltözik. A
kereszténység az első 3 században vértanú köntöst viselt, – ez erő, hatalom! Spanyolország 12.000 pap
vérével öltözött pirosba. Azért kell imádkozni, hogy az emberiség megértse, hogy Isten tanítása sze-
rint, Isten atyaságában mindenki testvér.

Az Egyház közlésében az egyén élete: Isten fiai vagytok! Ezt a pápa is hirdeti. Nagy megemelés
ez: ha el is tévedtek, utánatok megy Krisztus. Példabeszéde szerint 99 igazat otthagy, hogy a 100. hit-
ványt keresse. A pápa is mindenkit olyannak néz, hogy az Isten fia. XV. Benedek szavát nem értik,
ami isteni hang, nem hallják. – Hol a szabadság? Van-e a világon valaki, aki szabadon cselekedhet?
Diktátori hatalom van, pedig ez ellen beszélünk. Az embertömegből kinő egy ember és ez parancsol. –
Az Egyház ki meri mondani, nincs szabadság, életkötöttség van, az ember függvénye másnak.

Isteni természet, Isten kinyilatkoztatása és Egyház hatalma alapján van szabadság, van tekin-
tély szabadsága. Alárendeltség van isteni tekintély előtt. Tekintély akkor igaz, ha az belső, lelki alap-
odahajlás nyomán intézkedik. Egyéni élet kifejlődésének sodra, közösség felé törés, a nagy egyetembe
beállás szent terv szerint történik, hogy az ember isteni ember legyen és szeretet vonalán szolgáljon
másokat, így Isten házanépévé legyen. Minden hívő lélek mondja: jöjjön el Isten országa! – Nem
kényszer ez, ez szent odahajlás. Hozz áldozatot, – ne azért ne egyél húst, mert úgy sem kapsz, hanem
mert nem kell a hús! Nemes szempontból hozott áldozat lélek megemelését hozza. Nagy differencia
az: belső, titkos parancs lélekben köt-e, vagy kényszerítés? Más a tekintély, amikor lelkem odahajlá-
sával cselekszem. Keresztény gondolat szerint azért épít a tekintélyre, mert a felnövekedő gyermek a
természetben, nevelők hangjában legfelsőbb irányítás döntő muzsikáját hallja és úgy hallgatja, hogy
nemesebb irányba fogja vinni. Nevelés alapprincípiumát Isten a természet,  a kinyilatkoztatás és az
Egyház szavával közli. Annyi módszert próbáltak már, az Egyháznak első tétele: tekintélynek Istent
állítja elénk, és ennek hirdetője az Egyház.

Bef.: Az Egyházat a rádióhoz hasonlíthatjuk. Azt a tételt hirdeti, hogy szent mikrofonja Isten sza-
vának, mely a természetben és kinyilatkoztatásban cseng, hangszórója a tanításnak, melyet Isten nevé-
ben hirdet. Az a hang, amely Istentől természeten keresztül hozzánk érkezik. Az Egyház lélekmikro-
fonjával kapom akár természetben, akár kinyilatkoztatásban, lelkem fölfogja a szent hangot és kemény
következetességgel, azonos hangerővel hangszórózza szerte. Ha az Egyház Rómában a világ egyete-
méhez szól, minden hangszóró felfogja, tovább hirdeti, és zeng az első tétel, amely Rómából csendül,
mikrofon erejével. Az Egyház azt hirdeti: Istentől adott hatalom vagyok, lelkiismeret szava fölött úr
vagyok, parancsszavammal emberlelkeket is kötök. Beállítja a nevelésbe, hogy az Egyház úgy tud ab-
ba beleszólni, hogy felfejlődő ember irányítását hangoztatja, alaptételben egek világából hozza, igaz-
ság sziklatalaja, mely törhetetlen tekintély alapján szerez érvényt parancsok számára.
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V. előadás: A személyiség és az eszmények ereje segítségével

Az Egyháznak emelő gondolata szerint milyen módokat kínál az alanyi és az eszmei tényezők
fontossága? Ez más szóval a nevelés módszerében az Egyház elgondolása: 1) milyen szerepet tulajdo-
nít a nevelendő személye körülieknek? és: 2) az eszményeknek, amelyek kitűzetnek, milyen jelentő-
ségük van a nevelés szempontjából?

Bev.: Kicsoda az ember? Tu qui es? Nem lénytanilag, ahogyan teremtve vagy, hanem ahogy életed
fejlődik, amivé alakul. Báb-e, amelyet a nevelés akar cizelláló munkával faragni, amint a székely fafa-
ragó készíti botját, bútorát, feszületét? Alakítható-e úgy az ember, hogy a másiknak fizikai teremtő
munkájával mássá változik? Vagy a fejlődő élet közvetlen elevenséggel beállíttatott az élet sodrába,
amely mint a gép löki tovább? Amint a gyárban minden munkás egy mozzanatot végez, és ezt a készü-
lő tárgyat a gép szalagon viszi tovább a következőhöz, míg az utolsó keze alól kifut a kész munka?
Van-e az életben ilyen technikai alakulás, amelyben döntő az előre tervezett rendszer és szerep jut ala-
kulás percében a ráhatónak, aki alakítja? Minden munkáskéz a kialakuláshoz tekintélyes szereppel
hozzájárul. – Nem hibázik-e az Egyház, amikor a nevelés első módjának a tekintélyt mondja, nem
túlzottan emeli-e ki, hogy a fejlődő életnek parancsolni, vele imperatíve rendelkezni kell és így lehet
kifejleszteni a tökéletes embert? A nevelésben van olyan irány, amelynek a didaktikum, a megmondás
az életfejlesztés eszménye. Hogy valaki tudjon, tanítsd meg! – Nem lehet elfogadni, hogy amit tudunk,
hogy jó, azt tesszük. Tudjuk, hogy mi a jó és mégis azt tesszük, ami azzal ellenkezik. Gondoljunk csak
szt.Pál szavára: „A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasz-
talok tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen…” (Róm. 7,22). Érzem a szembemenő élettörvényt
és az ellentétét teszem. Ha rágondolunk önéletünkre, mindig csak ami jó, azt tesszük? Hányszor törjük
térdünket, hányszor valljuk be: hibáztam. Tudtam, amit nem kell tenni és az indulat elragadott, a szen-
vedély győzött felettem. Ilyen a harag, a bosszú, megszólás, rágalom. –Nem téved-e az Egyház, mikor
a tekintély princípiumát oly szigorúnak hirdeti, hogy azt a látszatot kelti, hogy az imperatív mondat a
helyes nevelés helyes útja? –Nem fafaragó munkája az embertípus, nem gépszalagon alakítom, sem
nem imperátum nyomán fellépő új jelenség az ember. –A nevelés munkájában több komponens játszik
szerepet: a tekintély, a személyiség, az eszmények, az élmények.

1. A személyiség ereje az élet körül örvénylő behatók elseje, a második: a személytelen eszmé-
nyek. Az első a környezet, amely a nevelendőt körülveszi, a második magasabb rendű elgondolás,
amely felé mint cél felé kell törnie. Azért jelentős ezt az alapgondolatot hangsúlyozni, hogy a fejlődő
élet is személy és fejlődésének leglényegesebb ütemezője a másik személy. Személy a személyt neve-
li, ez a legdöntőbb behatás az emberre. A személy a másik, a fejlődő személy életébe hogyan lép mint
tényező? A személyiség erejét azokban a konkrét környezetben élőkben kell megállapítani, akik kö-
rülörvénylik. a) a szülők; b) a nevelő, tanító, munkaadó, hivatalban, irodában a vezetők; c) a lelkiatya;
d) az Isten. E négy személy közelében él az ember. Mintegy kör központjában él, Istent úgy látja, mint
indítót, lendítőt és visszafogadót. A belső dinamika hol jelentkezik? Személyiségnek személyre hatása
miben áll? – Könnyen szuggesztiónak nevezik ezt a ráhatást, megkísérti az embert, hogy elfogadja,
hogy az egymásrahatás belső ereje a szuggesztió. Az bizonyos, hogy szuggesztív erőnek nagy hatása
van, borzasztó indító hatalom. Szuggesztiónak szerep jut az életben, de igazi nevelő hatás nem merít-
hető belőle, mert a nevelés szeretet sugárzásával dolgozik. A szuggesztió birtokbavétel, a hatalmat én
tartom, azt tétetem, ami nekem jó legyen, tehát egocentrikus. Ezzel a ráhatással ellentétes a nevelés,
amely azt keresi, ami: bonum es tibi. Akit lélekben emelni akarok, ott ez az ütem hangzik: bonum es
tibi… Érdek nélkül, önfeláldozó áldozattal dolgozom az én részemről.

a.  Az  első a szülő, aki minden áldozatot meghoz gyermekéért, állandó önfegyelmezés az élete,
kincsszórás anyagiakban és lelkiekben. Gondoljunk csak az édesanyára. Kinek használ minden áldoza-
ta? Minden a gyermeknek. Az az élet, amit a szülők élnek, élő szent áldozatos életpélda. Ha ez nem is
az első pillanatban hat, a gyermek lelkének lemezére rávetődik a szülők szent képe, észrevétlen csodás
hajlással tör felé, benne szent eszményt lát és csodás finom munkával önmagában mintázza, utánozza
őket. Az apa áldozatos példáját munkájával követni akarja, utánozni próbálja. A családi kör az élet
emelő mozzanatát adja. Az Egyház miért követeli a szentségi házasságot? Mert felismeri a családi
szentély jelentőségét. Így határozza meg: a házasság szentség, amelyben két személy, egy férfi és egy
nő örök szövetséget köt Isten színe előtt. Az Egyház pedagógiailag is helyesen teszi, amikor a válást
megtagadja. Ha két ember Isten törvénye szerint találkozott, azoknak Isten törvénye örök köteléket ír
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elő. „Amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza” (Mt 19,6). Válásnál az új élet szenvedi a családi
élet szent nevelő hatásának hiányát!!!

b. A családi szentélyt semmi sem pótolhatja. Az internátus csak szükséges rossz. Mivel a kis vá-
rosok, a vidék nem bírja az ifjúság nevelését és nincs más megoldás, azért kell ilyen pótközösséget
alakítani, ahol lelkiatyai nevelés mellett próbálják pótolni az otthont. A lényeg a meleg közösség, ahol
áldozatos összetartásban találjanak szent együttesre. – A kenyérkereső munkahely is nevelő terület.
Elhagyatottságban élő ember érzi legjobban a szeretet melegét. Az iskola nem nevel személyiséggel,
ha a regula arra megy, hogy a tantárgyak taníttassanak tudományos módszeren keresztül. Így elintézi a
tanítást, de nem törődik a lelkekkel, nincs személyiségi hatása. Nevelés vonalán: a személyiség dina-
mikája útján annak ereje, jót akaró nagyszerűsége, életszeretetnek fénye sugárzik. A gyermek életében
a tanítók, mint régen a céhekben a céhmester nagy tekintély voltak. Amint a „Nünbergi mesterdalnok-
ok”-ban is látjuk, Krisztus gondolata szerint a mester nagy szelleme mellett nevelődtek az inasok, Dá-
vidnak apja helyett apja volt. Ez a nemeslelkületű ember!

c. A lelkiatya Isten küldötte lélekszolgálat terén, aki közvetlen törődik a lelkekkel, az az Istentől
küldött ember, aki rááldozza életét, hogy mécs legyen. Előtte szertetépődik a lélek kárpitja, nincs titok
előtte, mindent hall, de semmit sem ad tovább. Személyében megsejtik, hogy Isten nevében életnek
irányítója, mindig jót akaró szeretet, áldozatosan jót nyújtó segítő. Meg kell érezni, hogy mindent, ami
az életben fontos, rendelkezésre bocsát, de ajkait lakattal zárják. Ezt nehéz a nem papi népnek meg-
tenni, gyakran önkénytelenül is elszólja magát, de a pap hozzá van nevelve. Hallatlan lelki fegyelme-
zettség kell ahhoz, hogy még a szem villanásában se sejtse meg, aki hozzá jön, hogy: ismerlek. Aki a
lelkét hozta, annak a lelkét akarja vinni lélekszeretet áldozatosságával, előtte a lepel lehull és kitárul a
lélek szentélye.

d. Az Isten kegyelmekkel jelentkezése szent indítással megy végbe. Hol jelentkezik? – nem tu-
dom. Sokszor egész kis jelenség indítja, ragadja a lelket. Ottokár püspök a kérdésre, hogyan érezte
meg az indítást papi hivatásra, azt felelte, hogy nagyon megtetszett neki a papi sapka. Huysmans, a
nagy belga, megtért a gregorián-énekek hatása alatt. Parányi dolgok lehetnek nagy események indítói.
Ha megkérdeznék az embereket, mi vitte őket erre vagy arra az elhatározásra, gyakran meg sem tudják
mondani, vagy valami egészen kis jelentéktelen dolgot adnának okul. Nagy tervezgetések semmit sem
érnek, gyakran gyenge kis fuvallatok magukkal ragadnak mindent. A gleccserek lavináját megindítani
elég egy madárka ugrálása, és romba dőlhet, elsodorhat falukat. Parányok hozzák mozgásba az életet.
A fuvallat Isten szava. Illés próféta mondja: nem viharban, – a lelkek csendjében szól az Úr. – Hogyan
fordul az ember élete? Belső lélek csendjében furdaló szó, amit senki sem hall, csak én; gonoszság,
gazság felsorolásával felelősség kemény szavával indít…

2. Eszmény. Ez lehet valóság, elgondolt kép vagy az életből elvont, absztrakt valami. Személy,
aki már meghalt, de él előttem mint érték, – írók, művészek, hazafiak, hősök, szentek, akik mint élő
eszmények élnek tovább. Eszményi elgondolások. Óvást akarok emelni Molnár Ferenc „Úri divat”
című darabja ellen. Ennek hőse, egy kereskedő, a jóság embere. Nem ez a jóság eszménye. Az az idea,
hogy mindent, ami magasabb rendű, anyagiakkal szemben másnak akarom juttatni. Petőfi egyik versét
így kezdi: birkák erénye alázat. – Téved az író. Az alázat tekintély előtti hódolás, nagyobb tekintély
előtt tisztelet. – Az eszményeket idővel kifordítják, mint nagy eszmény eltűnnek, leesnek, nem vonza-
nak többé életet. Az erény magasabbra tűzött célok után törekszik. – Lilienthal azt írja, nem jó az em-
bernek a földön menni, repülnie kell, mint a sas, meg kell találnia a magasságok világát. Repült is, de
lezuhant. Azt mondták neki, nem lehet, amit próbálsz, mikor nehezebbet akarsz. Nehezebbet: fölvinni
a levegőbe. Azt kérdezte, vajon a sas könnyebb, mint a levegő? – Eszménynek ragadó ereje van, fana-
tizálni tudja az embereket. Nevelés vonalán a szebb, tökéletesebb embert akarja kifejleszteni.

Testi eszményért önmegtagadás, önfegyelmezés nagyszerű munkáját végzi az ember, nekilendíti
magát mindent megtéve a kitűzött ideálért. Testi eszményen túl, kultúra terén tudományos eszmé-
nyért laboratóriumban tölti élete nagy részét, könyvtárakban kutat. Vagy esztézis vonalán küzd az
eszményekért, amíg legmagasabb fokon, személyiségen keresztül, közvetlen lendítés, eszmény magá-
hoz ragadása által lendíti az embert. Regulusz, Leónidász az élet nagy emberei. Reguluszt elküldik
Rómába: kérj békét Karthágó követének jelenlétében! – És ő így beszél: békét ne köss, Róma! – Nem
akarták elengedni Rómából, de ő visszament. Belülről szegekkel kivert hordóba zárták és legördítették
a hegyről. Hazaért és meghalt.

Ma a csengő arany az eszmény. Így hullanak le az eszmények, kigúnyolják, megvetik őket.
Leónidász néhányadmagával védi a Termopilákat, és ha nem akad egy Efialtész, aki elárulja, Xerxész
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át nem lép a határon.
Vannak eszmék a világon, amelyek gyönyörűek. A világ, ha összedől is, az angol iskolákban fel

van írva Robert Scott sarkutazó utolsó mondata: az angol ember csak előre megy. – Vagy megrendítő-
en: Sztalingrad bejelentkezett… Nem politika emberei ezek, az eszmény ragad magával, csodás erő
viszi, mint a szárnyak. Emberlelket nemcsak a föld tölti be, mérhetetlenül több az ember. Sivár senkik
azok, akik a semmivel megelégednének.

Hol az eszmény, amely viszi az embert? Szent ideák teremtik az embert, ragadnak a szabadesés
törvényével, szent gravitációval zuhatagoznak a föld, -a nap felé. Személyek, akik élő emberek voltak,
tudósok, feltalálók, művészek, szentek és legelsőnek Maga Krisztus. – Feltalálóknak nagy vonzóere-
jük van. Amerikában Franklin, Ford a feltörés emberei. Nagy leszek, ezért minden áldozatot megho-
zok, – ez elragadja a gyerekembert. Himmler 2 centtel indult el, elbújt egy hajón és csak mikor már
nyílt vízen voltak, jött elő. Mint fűtő jutott el Amerikába, és ma óriási bányaterület az övé, és a mun-
kásai úgy néznek reá, mint megváltóra Kentucky államban. Szuggesztió ereje, magát termelő esz-
mény, ezek ragadnak.

Magasabb rendű etikailag a szent élettípus mint eszmény, amelynek nyomán mindenre képes va-
gyok. Megértem a mártírokat, akik a szent tudattal mennek a halálba, hogy földi élet keretén túl örök
világ vár. Mások is járták ezt az utat és elérték a célt, mert meghalni nem nehéz. Hihetetlen ereje van
ennek. Föllobbantja tudatra, hogy az örök életnek várományosa vagy. Ezt a tudatot, Isten-fiúságát kell
fellobbantani és akkor minden megy. Aki rádöbben erre a szent hivatásra, erre a tudatra, az eléri azt.
Egyre gondolj, égi trón várományosa vagy! Ha az emberek rádöbbennének, hogy ők Istennek fiai, az
örök élet hordozói, akkor mindenki jó volna. Ezt kellene az emberek elé tűzni, ezt a tudatot fellobban-
tani és akkor megváltoznék a világ.

Bef.: Nem nőnek külön a fák, hanem erdővé szélesednek, nem nő egyenként az emberiség szálfá-
ja, az élő egyéniség, hanem mint a világ hátráltatója, elnyomója, vagy emelője. Élő élet társközösség-
ben áll egymás mellett. Emeli, vagy elnyomja, személyiség ráhatásával befolyásolja egymást. Erdő fá-
ja fölfelé tör és megközelíti az eget. De a fák nem nőnek az égig. Magasbatörés világa bennünk él, és
mi törünk folyton az ég felé. A Teremtő emberjegenyéi nagy társas szent egyességben lendülnek a
magasba, és egy lesz a valóság, az, hogy emberjegenyék eget érnek.

VI. előadás: Élmények útján

Bev.: A színház világában Ibsen a „Rosmersholm” vagy „Mi halottak, ha föltámadunk” darabjá-
ban azt írja, hogy a jelen élet adottsága, eseményei a tudatos, vagy tudatalatti múltból bontakoznak.
Nincs temetés olyan, amely az ember életében föltámadás nélkül maradna. Amit az ember hord, le-
gyen az teher vagy kincs, olyan belső erő, amely újra életre kel és a jelent belső, titkos dinamikával
irányítja. Ebből a tételből levezeti a katolikus nevelés, hogy miért tulajdonít olyan nagy jelentőséget az
Egyház a múlt élet élményeinek. Az ember életét olyanformán nézi, hogy nem az a lényeg, ami most
végbemegy, ez csak produktum, eredmény. Ami a belső világból kirobban, annak valami háttere, gyö-
kérzete van, amit kielemezni lehetetlenség. – Ha valamely cselekvést megítélni akarunk, a felületesen
látó azt elítélendőnek, vagy dicsérendőnek mondja. Aki mélyebben figyeli az életet, az gyökérzetet ke-
res, amely erre a tettre észrevehető hatást gyakorolt. Ma sokat beszélnek faj, vér, múlt, kultúra kérdé-
seiről. Az bizonyos, hogy van valami az egyéni élet mélyén, amelyből a jelen élet külön cselekvési
modorát magyarázni akarom. Ez az előadás olyan mélységkutatás akar lenni, amely próbálja analizálni
az élet hátterét, amely emberek egyeteméből a jelen tevékenységnek legmélyebben fekvő indítója és
irányítója. Lejutni akarunk a lélek mélyére és meglátni a gyökérzetet, amelyből jelen élete kisarjadt, ez
a legnagyobb feladat.

Az emberek életében háromféle írás történt, és e ráírt adatokból bontakozik ki élete: 1) ír az Isten;
2) ír a törzs, szülők, környezet, ahonnan jöttem, ahol élek; 3) írok önmagam. – Ez a három szövegezés
magyarázza az élet tevékenységét. Élmény fogalma – szűkebbre fogva – az: amit cselekményben – tu-
datosan, vagy tudatalatt – átéltem, de ennek is gyökere van; ősfundamentum van.

1. Írt az Isten. – Nem Mózesre gondolok, mikor kőtáblára írta Isten törvényeit. Kőtáblára azoknak
írnak, akik nem tudnak olvasni a lelkekben. Legmélyebb valóság az, ami a természetben pihen. A jo-
gászok természetjognak, a bölcselők természetes erkölcsnek nevezik, – akik a valóságot keresik, azt
mondják, a természetben írt Maga az Isten. Ha a természet nagy könyvét kinyitni lehetne, azt monda-
nám: tolle, lege! Vedd és olvasd! Olvasd az emberi lelkekbe írt isteni betűket. Ott azt találnám írva: az
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élet fejlődés-sodrába állíttattam, ami ellen nem tehetek semmit. Nem vagyok befejezett, hanem az élet
sodrában nagy kincseket kapok. Testi természet szent muzsikáját Istentől magyarázom, fejlődés sodrát
Isten lendületének tudom. Íródik fejlődés sodrán szellemi élet kibontakozása, lélek megismerése, aka-
rat bontakozása, esztézis világának föltárása, metafizikai örök világok megsejtése. Szent iratok, téte-
lek ezek, és a lélek elcsendesedés pillanatában súgja önmagának: nem látod-e magadban a titkos szö-
vegeket? – Baltazár király áttobzódott élet után, élete utolsó éjszakáján a jeruzsálemi templomból el-
rablott szent edényekkel mulat. És titkos kéz jelenik meg, a falra e szavakat írja: „Máne, Fekel,
Fáresz”! (Dán. 5,25). Hívja a tudósait, de senki sem tudja megfejteni az írást. A börtönből előhozatja
Dánielt, aki így oldja meg: Megmérettél – könnyűnek találtattál – elvettettél! És még azon az éjjelen
Cirus és Darius seregei legyőzik és megölik őt. Titkos kéz messzebbről jön. Titkos írások ember lel-
kébe íratnak, belső értelmét magyarázni, figyelni kell, mert élet vonalait titkos isteni iratok diktálják. –
Tapasztalatilag igaz-e ez? Belső élet sodrát, előző élményeket, amit tettem, titkos iratok diktálják.
Mindig követelődzni fog, magyarázatot igényel az élet, ha belső jót, szent szolgálatot, munkát végzek:
honnét jött, hol a forrás, ahonnan fölbuggyan a szent életvágy? Az élet ősi lendület, úgy áll bele min-
denki, hogy kapaszkodik belé. Nem emberi kéz írta, hanem Isten teremtő lelke. Keressük az életben,
vajon a törtetés, amellyel önélete kifejlesztésére törtet az ember, magától induló mozgás-e, vagy bele-
nevelt indítás? Van. Ez a lendület terjed az élet olyan vonalára, ahol két ember, két fél egyesül, egyik
fél a másik fél belső életsodrával tör arra, hogy két fél élet teljessége új élet forrása legyen. –Belső
sodra van az életnek, hogy első vonalon önmagát teljesítse testi, lelki erők kiszélesítésével, második
vonalon élete felségét új élet szent otthonává teremtse. – Isteni kéz írja tevékenységébe a felelősséget.
Heidegger német tudós arra a végső következtetésre jut, hogy az élet semmibe vesz. Az életben nem
redukciók mennek végbe, evolúció van, felfejlődése van mindennek. Ember lelkének mélyén evolúció
van, mely az örök élet vonalára tendál. Föltámad a végnélküliség gondolata. Itt élünk e sártekén, de
vágyunk az örök világok felé tart. Van-e az élő világban valaki, akiben tudat, vágy élne a metafizikum
után? Hogy ezt beléd nevelték? Hogy meghatározott törvények szerint fejlődsz, az emberek kettőssé-
ge, kulturális, metafizikai vágyai – ez az első írás az ember lelkében, amit nem ember írt. Isten írta. –
A francia forradalomban kimondták, hogy nincs Isten és az oltárra egy bestiát állítottak. Nem telt el
négy év és új törvényt hoztak, hogy – van Isten. Az élet abszolút, nagy szent belső törvényeivel íratik,
titkos szent kezek írják. Elködösödhetnek, de el nem törültetnek. –Élmények jönnek, elmúlnak életben
gyönyörűségek és szenvedések, a gyermekéletben előretörést észlelek, majd megint visszaesést látok.
A magam életét vizsgálva, ha a belső, szellemi élet előretörésében fejlődést látok tanulás, munka
nyomán, akkor kielégülést érzek, amely új erőfeszítést szül, igényeskedik, hogy tovább dolgozzam. Ha
kötelességem megtettem, ebből olyan televény támad, amely további tevékenységre serkent. Igazi em-
ber lelkét az ragadja meg, ami nagyobb tett, újabb erőfeszítés. Isteni tételek nyomán végzett tettek
életre kelnek és újabb tevékenységre sürgetnek.

2. Élmények nagy részét kívülről írt, ráírt szövegben találjuk. Írja a törzs, amelyből jöttünk, a kö-
rülmények, amelyben élünk. A törzstől öröklött faj, vér nem tagadható, nem születik az ember tabula
rasaval, nyílt üres táblával. Tabula scripta, írott tábla a lélek, tudósok, orvosok bizonyítják, öröklés út-
ján élettanilag sok terhet és kincset hozunk. Valakinek a jelene milyen, sok függ attól, hogy mit hoz.
Hozza szüleinek, törzsének, fajának terhét és áldását. A katolikus gondolat nem azt hirdeti, hogy csak
tiszta életet élj, hanem a magad tiszta vérét azért védd, hogy tiszta életet vihess a jövő életbe. Katoli-
kus gondolat jövő élet szempontjából a múlt életet olyannak hirdeti, hogy azon és abból él a jövő. –
1919-ben egy diákgyűlésen a tisztult élet kérdését vetették föl. Az volt a kérdés: mit vigyen az ember a
régi családból az újba? Beszéltek arról, hogy megértést, kegyeletet, szeretetet, békét. Én azt mondtam:
tiszta vért! Próbálj megállni úgy az életben, hogy a magad jelene tiszta élet alapja legyen. Ez azt jelen-
ti, hogy a jövő nem elkülöníthető valami, hanem a múltból van, a múlt erők, isteni és emberi adatok
produktuma. Aki mit hordott magában, azt hozza a jövő negyediziglen. Az ember az élet szörnyű ter-
heit negyediziglen viseli. Egyéni és jövő élet szolgálatában a nemiség vonalán él. Sigmund Freud
ideggyógyász professzor elmélete az, hogy az élet legmélyebb gyökere mindig szexuális. Pedig nincs
szentebb, mint az egyéni fejlődés és a két fél életéből a jövő fejlődése. Ez isteni. Ebben a szent sodrás-
ban az ösztönök hulláma a döntő, – ez téves és ez nem szolgálja az életet. Az Egyház a legszentebbnek
azt az életet mondja, amely a családért szolgálatban elég, de az ösztönhullám az életnek nem szolgál,
ez önző kielégülésre tör. – A szolgálat szentségét letörni nem lehet, háború ellenére, a lerombolt ott-
honok helyén új tűzhelyeket épít az ember. Mert ez isteni törvény, nem pedig élvezet, amely hitvány
módon megszerezhető. Az élet sodra szolgálatra hív minden jelentkezésénél. Nem igaz, hogy az ösz-
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tön dirigál, – szolgálat az élet. Ember életének csodás írását, törzsből hozott életbenyomásokat ho-
zunk. Hogy ebből csupán élvezet ered, az tévedés. Emberek szent családi együttesének szentségéből,
ahonnan fakad az új élet, hozzuk a titkos szent írást, és ahogy az ember az életet kezeli, azt nem tudja
tobzódás átverni. Tannhäuser-re gondolok. Venus muzsikájába belevegyül a zarándokok éneke, és ad-
dig zúg-búg a zarándokmuzsika, míg túlharsogja és uralkodóvá lesz a mélység fölött; mintha azt búg-
ná: az élet szent zarándokút Isten felé. Isten szent vonala, az életszolgálat belső titkos törvényen indul,
tisztaság útján halad, és belőle fakad az új élet. Az életben nem azok az élmények az emelők, amelye-
ket részeg perc szörnyűsége teremt, hanem a szent élmény, amely szent gyökérforrásból sarjad, amit
Isten írt belém. Aki úgy élte végig életét, hogy a szennyhullámokat betörni engedte, igénye a szenny
habzsolása, az elmélyed a hitványságokban. – De ez az isteni hang írása mindenkinek lelkébe van írva,
ha mélyebben is rárakódik az élet hordaléka. De ha eltemeted is, felnő, nem tud megpihenni, a
legősibb élmény kitör minden rárakódott teher alól is.

3. A harmadik írást írja az ember önmaga. Nem szolgálatot teljesítő ember az, akinek tevékeny-
sége csak a halmozást írja, hanem aki gyűjt minden szépet és jót és a hordalék, szenny fölött próbálja
azt, ami szépség, kibontani. Titán az, aki belenyúl úgy az életbe, hogy annak volánját dirigálja. Élmé-
nyeken épül a jövő, a család múltján pihen a gyermek élete. Szülők élete és Isten keze írta szent élmé-
nyekből nő ki az új szent élet. A Szaharában nem látható élet, csak az oázisokon nőnek pálmák, ahol
vizet találnak, amelyből erőt kapnak magvai. Emberpálmák kinőnek az élet sivatagából, és ha szeny-
nyesen éltek a múltban, nagy, szentebb életet akarnak élni, eget kérnek, föltámadni akarnak. – Nagy
írók életében gyakran hallunk morális megfordulásról, balról jobbra térésről, és komoly életszakasz-
ban új életet kezdenek. – Ady tobzódás lendületével mulat bor és pezsgő mellett. Vér muzsikája, ami
neki dalol. Paradicsomból kiűzve, szennyárrá lett élete. Összezúzva – így ír: nincs másom, csak tér-
dem… alsó televénye az életnek eget kér. Orvos, pap betegágynál állva gyakran lát elködösödött
szempárt, de csak kicsit lát. Ha elhúzódnak a kárpitok, messzelátó szem arról beszél, hogy ujjá terem-
tené az életét. – Ha elpergett az élet, hová megyünk? Én tudom, hogy így teher nélkül megyünk. –
Nagyok és kicsi írók, akik földi élet lendületében élnek, sokat beszélnek tobzódásról és hogy csupa ró-
zsa a világ. De mikor ködösödik az életük, távolba látnak, a kéz függönyt tép, a szem örök távlatot lát.
Ez a legszentebb igazságoknak eget kérő, kiáltó szava. – Egy olasz író, Pellico Silvio „Börtöneim”
című művében leírja élettörténetét. Tíz évig volt bezárva a velencei ólomkamrákban, ahol egy barátja
volt, egy pók, és örök barátja lett Krisztus. Tíz év múlva kiszabadult, amikor kiderült, hogy tévedésből
zárták be. A szenvedés keresztje Krisztushoz vitte. – Verlaine, Bourget új hangon énekelték a Venus-
muzsikát, a föld örömeit. De elhal az ember ajkán ez az ének. Jön a legszentebb élmény, a kereszt mu-
zsikája szüli a „mea culpa”-t. Itt jelentkezik a fönséges gyönyörűség, az embertitán, aki át tudja terem-
teni életét. Élet delén úgy jelennek meg az emberek, hogy új életet próbálnak teremteni, el tudják
mondani a confessio szavát, mely az ösztönvilág mélységéből szentebb életet követel. Ha az élet sodra
a másik, ez a muzsika nem lesz diadalmas. Más lesz az, amely erőfeszítéssel jár, lelki megfeszülést
követel, és mégis ezt éli az ember, mert ez a legerősebb, legszentebb írás lelkében.

Katolikus életek szülők példája, szentségek, imák által tisztulnak, élmények szériája ömlesztetik a
küzdő gyengék életébe. Akármerre fordul az ember, a gyermekkori emlékek visszaviszik az ősi szent
világba. Gyerekkora megjelenik lelkében. Gyönyörű példája ennek Dickens: „Karácsonyi ének”-e.
Egy zsugori vallástalan ember karácsony estéjén is dolgoztatja tisztviselőjét, sőt másnapra is megkí-
vánja, hogy jöjjön, misére menni nem fontos, sok a munka. Egészen egyedül, elhagyatva tölti a szen-
testét és elalszik az asztalnál. Álmában gyerekkortól kezdve látja életét, a mostanit is úgy, hogy őt nem
látják. Elmegy ehhez a tisztviselőjéhez és látja, hogy milyen szeretettel, részvéttel beszélnek róla. Vé-
gül a temetését is látja, és erre fölébred. Megbánja eddigi életét és jóváteszi azt. – Ez élmény, a föltá-
madt múlt új életet követel, ez gyönyörű igazság, – ez élet. A fönséges, szent világot megérezve, lel-
kemben tóduló élmények hatása alatt magamból teremtek új embert. Mert az élmények nem halnak
meg…

Bef.: Ha a legősibb irat, amit lélek mélyére titkos kezek írtak, fejlődés vonalán kiteljesülés útja,
szolgálat útja és metafizikai teljesülés útja, azt kell kiérezni, hogy az emberi élet nem redukció, mert
földi vonalon indítva egekből indul és örök világokba tér vissza. Az élet értéke a végnélküliség, alap-
csengését hallom magamban, a vágyat, igényt érzem: ezt az elérendő célt szolgálni magamban. Szol-
gálat pillanatában azt tudom, hogy közelebb jutottam a földtől szabadulás útján a Végtelenhez. Mi se-
gíti ebben az embert? Isten írta, más emberek és önmagam írta szent élmények szériája.
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VII. előadás: A szeretet sugárzásának erejével

Milyen eszköz segítségével akarja a katolikus nevelés megközelíteni az ember lelkét? Mikor az
ember felé tör és az életét megváltoztatni akarja, milyen szerep jut a szeretetnek? Vannak-e eszközök,
amelyek életváltoztató jellegűek? Mik ezek? –A nevelés jelentékenynek tartja a tekintély princípiu-
mát,  a személyiség és az élmények lélekbe behatolását. Kérdés az, választ-e különleges eszközt,
amellyel célját elérni véli? A katolikus nevelés egy eszközt kínál, és ez a szeretet.

Bev.: Az emberi élet nem különálló valami, hanem társas egyesség, keret, kapcsolat, összefüggés.
Szociális kérdésről ma sokat beszélnek. Nem különálló egyedek élnek, hanem minden ember, ami bel-
ső értéke, formája van, ami benne jó, azt szerteömleszti, ami másban jó, azt magához vonja. Szerves
kapcsolatban élő, társas lény az ember.

Az emberi élet egyéni kifejlesztésében, más emberekre kifelé hatásában, metafizikai fölfelé töré-
sében egy nevelő eszközre van bazírozva, és ez a szeretet. Sok ember a szeretet gyöngeségét hiszi,
olyannak tartja a szeretetet, ami szertefolyás, kiömlés, megfogyatkozás, részvét, megérzés, -csak az
életteremtő eszközök közt nem találja helyét. Lehetetlen, hogy egyéni élet kifejlesztését, társas kap-
csolat teremtését, lélek magasba ívelését gyarlóság teremtse. A mai modern világ a szeretetet kevésre
becsüli. Mai elgondolás szerint az erő az első, ez az a kinőtt, kifejlesztett, kitermelt kvalitás, amely ar-
ra tör, hogy nagy meglátásokkal a világot tudja teremteni. A szeretetről úgy beszél, mint a gyávák tu-
lajdonságáról. Kevés szerep jutott a mai világban a szeretetnek, nem tartják többnek, mint mákony,
limonádé.

A napokban még a magyar parlamentben is akadtak képviselők, akik azt hirdették: miért imádkoz-
tok az igazságos békéért, a győzelmes békéért imádkozzatok. – Vagy egy másik: rózsafüzérrel, szen-
teltvízzel nem lehet győzni. – Ismét más azt mondta: ha Rómában is ezt hirdetik, nem tartok a pápával.
Nem szeretet kell, erő kell, mert az erő, a föléjutás mindennek megteremti a hatalmát.

Ezzel szemben jön a kérdés, hogy a szeretet tényleg az-e, aminek ezek hiszik? Három szempontból
nézzük, hogy a gyengék birodalmának letaszított szeretete teremtő erő-e: 1) önmagunkban, 2) más
emberekben és 3) örök teremtő erő-e a végnélküli élet vonalán? –Ha az örök ember teremtésében ez
az egyetlen faktor, akkor ha összetörik is a világ és az ember, akkor is emellett kitartó vagyok.

1. Nietsche-vel kezdem, aki azt tanította, hogy egyetlen az erős ember, a mindenki felett kinőtt,
mindenki felett hatalmat biztosító ember. Ő maga gyenge volt és elpuhult, kicsinek érezte életét, nem
volt hatalmas egyéniség test szempontjából. Nem nyomorék, de az élet gyengéje volt és gyengeségét
áttolta: lelkileg is milyen gyarlóság, kicsiség az emberélet. Azt hirdette, úgy kel kimérni az életet,
hogy ha kicsi valaki, a más fejére kell állni, hogy „Übermensch” legyen a „Herdenmensch” fölött, en-
nek az útja pedig az, hogy a gyengét el kell seperni, azoknak nincs létjoguk. – Hitler is a „Mein
Kampf”-ban azt a harcát írja le, amellyel a vezériségig fölküzdötte magát. Azt írja, hogy állandó harc
az élet. Nem az egyéni élet értéke a fontos, hanem ha küzdelemmel titáni módon felszínre jövünk, ak-
kor a nagyobb szellem birodalmában magunkévá tesszük a földet. A mai világharc és belső szellemi
élet megtagad olyan formát, hogy szeretetből való élet is kialakítja a hatalomból való életet, átalakítja
a világot.

Itt világnézetről van szó, mikor azt keressük: az ember belső értéke micsoda? Mi azt hirdetjük,
amit a mi Urunk belénk teremtett és tanított: az, amit magamból kialakítok. Ma üldözés folyik, vér-
és fajirtás folyik, hogy kifejlődjék a hatalmi ember. A kereszténység azt mondja, nem ez az élet. Róma
állja a helyét és szembemegy a vérmítosszal. Lélekmítosz van, nem az a folyam, amely az erekben
csörgedez, új életre teremtés az a szent mítosz, melyet Isten ereje teremt a földre. Mi teremt tökélete-
sebbé, az-e ha letépem más határát, hogy kiszélesítsem a magam hatalmát, ha letiprom a gyengét és
fölállok más fölé? Hatalmi törekvéssel az emberiséget lépcsővé silányítja egy egyéniség fölszínre ver-
gődése. Itt nem az emberek fölértékeléséről van szó, ez az embernek lépcsővé teremtése. A katolikum
ereje fölségesebben szól, az embert nem universale értékeli, hanem azt tanítja, hogy az egyén Istentől
küldött, örök életre hívott lélek és egy közülük több, mint az egész világ. Ettől az Egyház el nem tér.

Mi termeli ezt ki? Egy hatalom, – a helyesen fogott önszeretet diktálja a lelkünkbe írt titkos írást.
Ki áll az első vonalon? Én. Krisztus főparancsában ez áll: „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”
(Mk 12,31). – Az angol az „én”-t nagy kezdőbetűvel írja és ebben az igazi ember személyiségét meg-
emeli. Az „én” gyönyörűséges, az élet centruma a magam számára. Térben, időrendben, helyrajzilag
magamhoz viszonyítok, arányítok, magamtól számolok mindent. Minden megindulásnak élő ember a
központja, én vagyok a világ központja a magam szempontjából, sarkcsillag, amely körül a világ mo-
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zog. Mit ér nekem, ha mindenki van, csak én nem vagyok? Én a személytelen emberrel nem tárgyalok,
magam a világ urának tartom.

Hogy fejlődik ez életté? Az önszeretet belső, csodás dinamikájával. – Az egészen kicsi gyermek
az anyját azért szereti, mert enni ad neki, mert magának megszerezni akarja, ami az élet szolgálatában
szükséges, ezért mindent megtesz. Miért megy szembe az ember az engedetlen világgal? Miért dolgo-
zunk? Azért, hogy szebbé tegyük a világot – magunknak. Miért a kultúra, civilizáció? Ez mind semmit
sem ér, csak amennyiben szolgája Istennek, különben csak rabszolgája a névtelen semminek. Több
igényem van, lelkem követelődzik. Ha kultúráért dolgozom, az a saját életemet virágba szökkenti; ha
megmaradnék a tudatlanságban, nem szeretném magamat. Tudás törvényeit azért teszem magamévá,
esztétikus szabályait elfogadom azért, hogy emberi kezeket fogva diadalmasan menjek az élet hegyé-
re. Akarok felmenni az önszeretet útján végzett munkámmal. Nem rálépni akarok másra, hanem erő-
feszítés mellett belső energiákat kifejleszteni, jóság, gyengédség, megértés erővé teremtése útján. A
gyengédség nem gyengeség, a gyengédség a legnagyobb erők egyike és hogy kifejlődni tudjon, nagy
harcokat kell vívni önmagunkkal. Az az erős, aki a benne levő állat fölött diadalmat tud aratni, nem
pedig az ösztönösség rabszolgája.

Próbáld kézben tartani erőidet, akkor tudod legyőzni magadat.
Ha ütés ér valakit, az ösztönösség azt parancsolja: visszaütni. És jön Krisztus a természetnek leg-

szörnyűbb parancsával: „ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda a másikat is. S ha pörbe fogva el akar-
ják venni köpenyedet, add oda köntösödet is” (Mt 5,39-40)… Nem hang ez, nem tanítás, ez tett, mert
Krisztus is így cselekedett. Mikor arculverik, megköpdösik, nem szól. De senki nem érzi, hogy gyáva-
ként  állt  ott.  Megrettentek az erő látásán.  A százados így szól:  „Ez az ember valóban igaz volt”  (Lk
23,47), sőt: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt” (Mk 15,39). Nem az az erő, ha valaki izomerővel,
test erejével bír. Az a borzasztó diadal, ha bántással szemben áldozatos, lemondó, és az eredmény
megtorpantja a másikat. – Öntökéletesedésben az a feladat, önszeretetemet úgy rendezzem, hogy ke-
zemben tartva saját erőimet, azokat fejlesszem, harmóniába hozzam, Isten rendelete szerint belső ren-
dezettségben éljek. Ezt egy módon lehet elérni, az önszeretet helyes alkalmazásával és Isten kegyelmi
erejével. Ez a szeretetnek első teremtő ereje.

2. A más embert teremtő erő. – Ha embertestvéremet a keménység formájával irányítom, az nem
lesz más, mint „Herdenmensch”. Mi az ember nevelési módja? Különböző embertípusok vannak, ezek
közt is utolsó az élet rongya, salakja, nyomorultja, összetörtje, a hordalék ember. Mit lehet ezzel csi-
nálni? Kivégezni, vagy bezárni, -ezek emberi elgondolások. Minden emberbe be van ékelve a szeretet,
és ezzel az egy eszközzel lehet megnevelni. Mit lehet elérni javítóintézetben? Azt, hogy a kisebb bű-
nös a nagyobbtól még több rosszat tanul. Az az illetékeseknek legnagyobb gondja, hogyan lehetne
őket olyan területre vinni, ahol a lelkükkel törődnek, őket szeretettel kezelik. Lélekhez közeledés an-
nak törtségét gyógyítja. De ehhez személy kell, nem hatalmas, hanem persona amans, aki hitvány sen-
kinek  kezét  nyújtja,  karját  ölelésre  tárja,  és  annak  szeméből  kicsordul  a  könny.  Nem lehet  másképp
megpróbálni.

A szeretetnek állandó ütemező munkája van és kitartás jeligével árad. Nem szép himnuszt kell
énekelni, hanem jó lelket adni; annak következetes dinamikája, a mindig jót akaró, rosszat nem látó, a
jót mindjárt felfogó készsége olyan hatalom, amely föltétlen diadalmaskodik. Az élet azt igazolja, nem
azok a nagy hatalmak, akiket annak mond a jog, törvény, hanem a kitartó, áldozatos szeretet. Ezt
nem lehet kiirtani az emberből, ezt a nagy, életteremtő erőt Isten írta az emberbe. – Dosztojevszkij
egyik regényében leírja, hogy egy züllött, részeges ember elalszik és álmát így mondja el: álmot látok,
az utolsó ítéletet. Mikor a Mester a jókat a jobbjára hívja, a bal oldalon állókat hívja ítéletre. Egymás-
után veti a kárhozatra őket és mikor rajtam a sor, így szól hozzám: te gyilkos voltál, rávittek téged
nem szerető szüleid, téged nem szerető emberek, – jöjj be Atyám országába… Szeretet hangja meg-
rázza lelke legalját, zokogni kezd, erre fölébred és fordít életén. – Hol van életnek nagy fordulata? Ki
tudja megfordítani az életet? Akit megindít a szeretet ereje. Lehet, hogy szenvedés, üldöztetés a része,
de szeretet irányítja. A 40 vértanú vitézt jeges vízbe küldik és ígérnek nekik menekülést, ha megtagad-
ják Krisztust. Egy meginog, de az őr helyette utána ugrik a többinek a vízbe és azt kiáltja: akik ilyen
hősök Isten-szeretetből, azoknak igazuk van.

Kik térnek meg? Akik szeretetben térnek meg, mert a szeretet dönt. A kommunizmus után Szek-
szárdon 12 kommunistát kivégeztek. Népszavazással ítélték őket el és csak a papok, a plébános és
káplánjai tiltakoztak elítéltetésük ellen. A szemükre vetették, hogy éppen ők tiltakoztak, akiket legjob-
ban üldöztek. Volt köztük egy ügyvéd, aki ennek a szeretetnek láttára papot kért, hogy meggyónhas-
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son. Egy zsidó asszony pedig így kiáltott fel: kereszteljenek meg, mert látom, hogy ez az Isten igazsá-
ga. – Mi fordítja meg az életet? A szeretet, mert ez olyan hatalom, amely mindent legyőz, és ezt az
életelvet emberből szeretettel lehet kicsiholni. Nem az a hatalom, ha más életét tépem, hanem az, hogy
más életébe, ami bennem jóság, azt szórom.

A gyermeket hogyan kell megnevelni? A pedagógiában is elsőnek a szeretet szerepel, én azt mon-
dom: mindenekfölött. Szeretet a büntetés is, de a szeretet külső ténye. A szeretet nem érzelgősség,
babusgatás, a szeretet erőt jelent, mindenkor jót akaró, következetes erőt. Ha következetes szeretet-
erőm érvényesül, megtörik még a makacsnak a lelke is. Megérzi, hogy jót akarnak neki, még ha rosz-
szat tesz is, megtorpan és megtörik. Szeretet körzetéből kivonni nem lehet magát, ezt nem lehet kibír-
ni, a szeretet ereje letöri az embert. – A szeretet olyan erő, amely következetesen, fegyelmezetten, ál-
landóan sugárzik. Az érzés, érzelemhullám nem erő. A szeretet következetes áldozatosság: ami az
enyém, az a másé is. Ez az erők ereje. Magam fölött állok, nagy élet áldozatos mécsese lettem, nagy
élet oltárára magamat elégni dobtam.

3. Szt. Pál szavára gondolok: – ha minden el is múlik – „a szeretet nem szűnik meg soha” (1Kor.
13,8). A nagy Szeretet – Isten, a kis szeretet – az Isten fia, és a kettőnek örök találkozása lesz a vég-
telen életben. Nem az a szeretet: föld dolgait keresni, magát földi élet keretében kielégíteni. Aki a lel-
keket szereti, másoknak csak jót tesz, lelki teremtő ereje nem pihen, ha megsejti, hogy egyéni kifej-
lesztése akkor ér tökéletességbe, ha minden kincsét kiömleszti, más ember felé tárja. Megérzem, hogy
Istenatyám életének, örök valóságának tükörképe vagyok, hiszek abban, hogy élő szeretettel életem-
ben az örök Szeretettel mindig kapcsolatban maradok. Amit jól megteremtett az örök Mester, kár azt
az embernek elrontania. Mi megy végbe a világban? Átalakulás, szellem-kiteljesülés, nagy emberegy-
ség fejlődése folyik, lélek hazatérése megy végbe. Mit elrontani, amit Isten jól teremtett?!

Amikor Darwin és nyomában Heckel kutatásaik nyomán azt állapították meg, hogy az ember a
majomtól származik, a világon nagy volt az öröm. Azt kérdezem, hát ez a kultúra diadala? Ha az em-
ber az életet úgy látja, hogy Istennel fejlődő világa tökéletlenből hogyan fejlődik és lép a tökéletesbe,
nem azon töri a fejét, hogy állatvilágból keresse származását, hanem diadalt ül, hogy az Isten teremtet-
te csodás világ népesedése úgy alakul, hogy Isten kegyelmi erejével kitermeli a szellemi embert. Mi-
kor szegődne ezek közé? Ha fejlődés sorának úgy szolgálna, hogy az embereket, egyéneket emelni
próbálja. A szociológia azt tanítja, hogy a népet emelni kell. Nem nép van, emberek vannak, az embert
kell teremteni. A család szent együttese a legszentebb közösség, ennek kell élnie. Emberiséget meg-
váltani, ez frazeológia. Az emberiséget az emberek tennék széppé, ha lelkükben életre keltik a leg-
szentebb erőt, a szeretet erejét és ezt akarják kifejleszteni. Megérezzük, hogy kevés a földön a
Weltmeister élete, mi nagyobbat keresünk. És mi a nagyobb? Az örökkévalóság. Vágy él utána az em-
berben teremtés vonalán, és ha nem mer hinni, a világot akarja reformálni. Mi a legtökéletesebb? A
homo faber? Nem, a homo divinans. Az Isten felé törő ember zarándokútra kél és megy halálig az Is-
ten hegyére. Pantheomban jár, Parnasszusra megy, várományosa az örök életnek, vágyik a végtelen
élet után.

Krisztus szava: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országá-
ba” (Mt 7,21), hanem a kapott talentumokat az élet piacán kamatoztatva lendül élete munkája, és ma-
gából tökéletesebb embert teremt. – A keresztény szeretet nem érzelgős elmélet, hanem: élem az Istent
a dolgok erejével, önfegyelmezés hatalmával, lelki erők fölszabadító erejével, földi erők leküzdésével.
Az a föld királya, aki uralkodik rajta, – aki habzsoló vágyak kielégítését keresi, az kuli. Ember életé-
ben akkor mutatkozik diadalmas, nagy erő, ha ezt a királyi hatalmat birtokában tartja. Nem a vagyon,
a hatalom a lényeg. Az Evangélium mit mond? Mit teszel vele? A tolvajok ellopják, moly megeszi,
rozsda megemészti. Máshol azt mondja: „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelke
azonban kárt szenved?” (Mk 8,36). Ez az életigazság azt hirdeti, hogy ha a világot úgy kerítené valaki
hatalmába, hogy az egészet kezében tartja, akkor is ott van írva mindenre: eltemetnek. Az a gyengeség
az emberben, hogy szellemi hatalma mellett a mors imperator hatalma alól nem tud szabadulni. A sze-
retetet hirdető katolikum legyőzi a mors imperatort az örök győzelmes élet, a vita imperatrix nevében.
Krisztus hirdeti: „én legyőztem a világot” (Jn 16,33) – ez azt jelenti, a halált győztem meg. Aki az éle-
tet teremteni akarja a szeretettel mint egyetlen eszközzel, magát és mást, az sokban győzhet, de meg
kell hogy hajoljon a mors imperator előtt.

Szt. Kristófról úgy szól a legenda, hogy ez a szír ember kijelentette, hogy ő a legnagyobb fejedel-
met akarja szolgálni. Elment a fejedelemhez és szolgálatába ajánlkozott, de mikor legyőzte egy ellen-
sége, ahhoz jelentkezett szolgálatra, azt mondván: legyőzött, a másik hatalmasabb, én az erőset szolgá-
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lom. De jött a betegség és a fejedelmet legyőzte és azt mondta: én a sátánt szolgálom. Kristóf erre a
sátán szolgálatába állott. Mikor egyszer vele járt, látta, hogy útjukban egy keresztet nagy ívben kike-
rül. Kérdezte tőle, miért teszi? Azt felelte a sátán: mert félek tőle. Kristóf erre így szólt: ha félsz tőle,
akkor a rajta függő nagyobb, mint te, – és így lett Krisztus szolgája. Így szól a legenda.

Bef.: Meg kell keresni, aki a legnagyobb. Ami – a szeretet, Aki – Krisztus, az örök szeretet, annak
szolgáljon az ember.

VIII. előadás: Az örök Szeretetbe fűzés útján való célbajutás

Bev.: Próbáljuk követni a katolikus nevelés tengelygondolatait, és e nevelő munka nyomán tavaszi
fakadás jelentkezik. Fejlődő élet végkifejlődésének Isten diktál ament. – De találkozunk köztünk set-
tenkedő kérdéssel: nem álom-e ez, föltámad: ez a szép gondolat nem poézis-e? Poézis gondolatában
ott settenkedik az, hogy a katolikus nevelés gondolatai nem szép elméletek-e, amelyeknek a realitás-
hoz semmi közük?

Ibsen: „Solness építőmester”éről akarok szólni. Templomot épít Solness és nagy öntudatában,
hogy a legszebb munkát építette, elragadja a láz és maga akarja a toronyra a keresztet fölvinni. Föl-
megy és lezuhan. – Az itt a gondolat, hogy aki sok emberi hiúskodással épít – az Solness építőmester,
aki az élet földi vonatkozásában akar sikert elérni. Aki életének munkájával Istennek épít, az földi
életben is célbafutást tapasztal. Itt nincs lehullás torony magaslatáról.

Igazolni akarom, hogy 1) a földi életben van való értéke a nevelés tengelygondolatának; 2) a ka-
tolikusnak irányelve az örök életnek célbajutás gondolatában nyer tökéletes kibontakozást.

1. Jobban megértjük, ha először megfordítjuk a kérdést és nem azt nézzük, milyen szép példá-
nyok nevelődnek ezen az úton, hanem azt, hogy milyen az eredmény, ha a nevelés kiveszi az örök
igazságokat. Ha kihúznák az alapot, hogy Isten a mi teremtő Atyánk, ha kihúznák az örök felelősség
gondolatát, akkor az a gondolkodás kerülne előtérbe: csalok, csak meg ne tudják… hazudom, csak
észre ne vegyék… Tapasztalat mutatja, hogy ilyenek a becsületet addig tartják meg, míg nehézségbe
nem kerül. De ha valami miatt állni kell a harcot, ez a becsület semmit sem ér, nem mernek szemébe
nézni a küzdelemnek. Ha azt kutatom, hogy a lelkét lássam, ez azt mutatja, hogy a természetes becsü-
let addig ér, amíg nagy krízis alá nem kerül. Nagy krízis idején az ember csak felelősség mellett állja a
harcot.

Az ember természetében van valami a medúzából, magához ragadni szeretne mindent, tekintet
nélkül, hogy ez másnak mibe kerül. Az életben is így van. De ha bennünk az őszinte felelősség Isten-
nel szemben él, akkor nem fogunk a máséhoz nyúlni, akkor sem, ha a törvénykönyvbe nem ütközik is.
Az a morál: Isten küldetésében járunk, hogy az Istenatyánk adta lelki készségeket fejlesszük, cselek-
véseinkért véres igazsággal felelünk. A temetés szertartásában gyönyörűen van megírva:”…ami el van
rejtve, felfödetik…” Ez annyit tesz, ami rossz, azért bosszút áll a mindenható felelősség. Nem va-
gyunk kiemelkedő hegyek, hogy a magány autonómiájával feleljünk. Miért hirdetnek szabadságot?
„Isten rabszolgái” vagyunk, nem a pénz, ital, ösztön rabszolgái. Igazság az, hogy az ember nem erre
van teremtve, hanem fejlődés vonalán Isten szolgálatára. Ha kihúzom ezt a tengelygondolatot, a
nagy életorgona nem fog életszimfóniát muzsikálni.

És ha tartom? Hitet kérek, azt a hitet kérem, hogy Isten angyalai járnak a földön. Szemben áll a
kérdés: hol vannak ezek az angyalok? Az ember szemét kegyelemmel kellene áldani, hogy átlásson a
szándékon és akkor látná, hogy tömege lakik az angyaloknak a földön. A lemondás, küzdés, amit
szenvednek, jószándék, szent tervek, amik születnek, azt mutatják, hogy szól, zúg az Isten Lelke. Em-
ber lelkében mutatkozik, ha nem látom is. Az emberi szem csodálatos: ami rossz, hiány, azt mindjárt
meglátja. Isten szeme mélybe lát, azt látja, ami valóság. A gyerekekre könnyen rámondják, hogy ha-
zudik vagy éppen, hogy tolvaj, pedig a lelkét kellene látni.

Emberi életben valami módon belső lendület van, ami viszi a tökéletesedés felé, hibával szemben
lendítő hatalom viszi előre. Ennek mindenképpen van nyoma, ha őket Isten szemével látjuk. Élet alap-
gondolata állandó fölfejlődés. Ez olyan szent hatalom: mindennél nagyobbnak tudni magunkat, csak
nem vesszük észre. Katolikus tengelygondolat, hogy nem elnyomásra születtünk, hanem nagy előre-
törés sodra dolgozik bennünk, a jóra való törés. Nem lehet rosszat tenni, csak jó látszatja alatt. A
rosszat valamiképp jónak tartom magamnál, azért teszem. Gyönyörűséges nagyszerűség az élet.

Az életben lépcsők vannak fölfelé. Akik az életnek csak a súlyos, sötét, komor oldalát festik, mint
Dosztojevszkij, Tolsztoj, azok nem az élet igazi nagy festői. Legszebb művészet a színezés, és az élet
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olyan szép, hogy nem is színezhető eléggé. Az első, hogy meglássuk a jót, a második, hogy meglás-
suk az előrehaladást. Stabilitas diametralis ellentéte az embernek, a dinamizmus jellemzője az em-
bernek. Aki figyeli a lelkeket, rájön, hogy ez a töltekező munka nem muzeális gyűjtés, hanem dinami-
kai erőfelvétel és feltétel. Minden munkában előretörés van, hogy mindig több, szebb legyen a világ,
nem lefelé megy. Ez a nevelésben a katolikus gondolat. Ráfaelként szegődik az előretörő ember mellé,
viszi tökéletesebb életforma felé, tépi a gyökérzeteket, amelyek kötik a fölhöz, lélekéletet él, melyben
gazdagabbnak, értékesebbnek érzi magát. Bőséggel szór kifelé, mégis mindene van. Nem lehet hinni
kiüresítésben, hinni kell a jóságban, a szórás diadalában. Minden visszaadódik az életben. Azt az élet-
formát kell megélni, mely a földdel szemben szóró, lelkével szemben mindent adó,  akkor az egész
világ a miénk. Ez életnyelv.

2. Földi életben nemesebbé alakított ember, a fölfelé törő elérkezik a csúcsponthoz, ahonnan esés
jön, vagy elérkezik a csúcsponthoz, ahol élet jön, metafizika világa jön… Legtöbb ember ezt a füg-
gönyt nem szereti felhúzni, a földet úgy nézi, hogy a fölé boruló hatalmas boltozat életutam végét jel-
zi, amelynek utolsó állomása a sír. Látszat szerint így is van. A fölfelé ívelő ember életében a gyöngü-
lés, törés, ellankadás ténye eltagadhatatlan. Abban is igazuk van, ha azt mondják, hogy szellemben is
gyöngül, itt is van elesettség. Igaz, sőt az akarata is gyengébb lesz. Hogy a testben elesettség van, azt
mutatja, hogy az ember nem a test kifejlesztésének útjára teremtetett. Élet nem arra adatik, hanem
hogy fölfelé növekedő, gyarapodó legyen. Nem félek a betegségtől, haláltól, mert ezek a földi élet vo-
nalait mint Isten követei jelzik. A halál hidat ver a véges és a végtelen világ között, a Végtelen felé
visz. Én nem hiszem, hogy az életnek vége van. Az élet olyan nagyszerű, ha magamban az egész vilá-
got tudom, nem tudom elképzelni, hogy ennek vége van. Amit az ember erőfeszítésben gyűjtött, élet-
tevékenységben szórt, az végnélküli. A test ellanyhul, az öreg távolbalátó lesz. Ez annyit tesz, a köz-
vetlen világ elködösödik és végtelen távlatok megnyílnak. Az öregek bölcsek lesznek. A bölcsesség a
helyes értékelés. A gyermek habzsolja, ami étel és ital, az ifjú az élvezeteket, de az elbölcsült intelli-
gens fej lemér, ítél, hogy mi mennyit ér. A gyermek magából ítél, a bölcs vizsgál: ami szenvedés, vál-
lalom, – ami küzdés, teszem.

Élet előretörésében mélységes bölcselet van. Mikor Ady, Bourget, Verlaine, Huysmans… büszke
életét elhomályosította a szenvedés, törtetnek Krisztushoz, a tiszta élethez. Titánok azt hiszik, a világot
megváltják. De jönnek Isten követei: évek, fáradtság, szent látások, elmélkedések, törések és a temp-
lomba kísérik. Még a perditák élete is ezt mutatja, ezeknek is éhesebb a lelke a felségesebb életre. A
pogányok lelke is föld étele és bora helyett ambróziát igényel és nektárt szomjazik. Elbölcsülő lélek az
élet szent ambróziáját és nektárát igényli. Hol kínálják ezt? Ki tanítja helyesen az élet útját? Földi írók
művei, nagyok propagandája? –Krisztus szavát hallgatom, Aki az örök élet Eledelét kínálja: „Aki e
kenyérből eszik, örökké él” (Jn 6,51)… Aki ezt az életformát éli, az egek Urához ér. Ez szent élet.

Ami hit, az nem kevésbé igaz, mint a tapasztalatok. Ez a szemünkre, kezünkre, idegeinkre van
bízva. – A tudósok hosszú életeken át vitáztak, míg megállapodtak, hogy a nap áll és a föld forog. És
most arra jöttek rá, a nap is forog a Vega körül, és ez sem áll, hanem ez is forog. Amit hitből hiszek,
lehet igazabb, mint a másik. Hiszem az emberről, még ha rossz is, hogy megújítja lelkét és ő is Isten
követe. A hit nem kevesebb igazság.

Honnét cseng ez a hang? Krisztusról azt hiszem, hogy szava az egekből cseng és lélekből keres re-
zonanciát. Ez az én igényem, ez a legnagyobb igazság. Ha a fiatalokat megkérdeznénk, mit akartok:
véges, vagy végnélküli életet? – mind a végtelenhez áll. – A hithez az kell, hogy ne csak olyan hívő
legyek, mint Gulliver történetében az örök ember típus. Találkozott Gulliver törpe, meghajlott embe-
rekkel, akiknek lángolt a feje és törődötten mentek, alig vánszorogtak. Megkérdezte, kik ezek? És azt
felelték: ezek, akik nem tudnak meghalni. – Az örök élet nem örök nyugalom. Tévesen értelmezik az
Egyház szavát, ez örök békét jelent. Az örök élet állandó fejlődés előretörés, a gyűjtött erők érvénye,
hogy a kincseknek, amit magammal viszek, a magam földi életének kialakítása után örök érvényt sze-
rezzek. Az Egyház szerint az örök nyugalom a földi élet zajától nyugodt örök élet. A temetés szertar-
tása örvendezés és nem jajgatás: „Örvendjünk az Úrban…” – ezek a kezdő szavai. A halál révbejutás,
ez az élet szentsége.

Bef.: Egy szó lehetne: révbejutás. – Azok jutnak révbe, akik megtalálták a küldetés kincsét, dol-
goztak annak kifejlesztésén, így alakították tökéletesebbé életüket, amit Istentől kaptak. Nem a
végnélküliségben való kikötésről van szó, hanem ha a vett isteni kincseket tudomásul vettem, azok ki-
alakításán dolgoztam, magamból kiválóbb embert teremtettem, lélek-kincseimmel másokat gazdagí-
tottam, – akkor Isten örök közelségét kialakított lelkem Isten-gyermekségével igénylem, várom, ve-
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szem.

* *

A „TELJES ÉLET” SZOLGÁLATÁBAN
(Világnézeti pedagógia, beszédlánc-címek)

Bevezetés: Véges, vagy végnélküli? Hová tör az ember élete?

A) Alapeligazodások: Az élet sarkpontjai

I. beszédlánc címe: Az Isten

1. beszéd: Igényem –a lét alapján (ok)
2. beszéd: Igényem –az esetlegesség alapján
3. beszéd: Igényem –a célszerűség alapján

II. beszédlánc címe: Az ember

1. beszéd: A lények életrendje
2. beszéd: A szellemi lény
3. beszéd: A szabad akaratú lény
4. beszéd: A végnélküliség felé törő lény
5. beszéd: A szociális lény
6. beszéd: A küzdő lény
7. beszéd: A diadalmas lény

III. beszédlánc címe: A vallás
(az élet dinamikája)

1. beszéd: Statika, vagy dinamika?
2. beszéd: Elszakadás, vagy erőérvényesítés?
3. beszéd: A földanya értéklése
4. beszéd: A föld testvér személyeinek szolgálata
5. beszéd: A vallás ősi tartalma
6. beszéd: A kinyilatkoztatás
7. beszéd: Krisztus
8. beszéd: Az emberek, keresztények
9. beszéd: Itthon – otthon

B) Az életszolgálatok

I. beszédlánc címe: Magunk életének szolgálata

1. beszéd: Önismeret
2. beszéd: Talentum szolgálat
3. beszéd: Talentum értékesítés
4. beszéd: Embernyibb ember
5. beszéd: Isteni ember

II. beszédlánc címe: Mások életének szolgálata

a) Iskolában
b) Iskolán kívül ……….
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Befejezés: Nekünk nem elég a véges!

* *

A ZARÁNDOKOK ÚTJÁN
(Beszédlánc-címek, 1958)

I. beszédlánc címe: Mivé kell lennünk és hogyan kell élnünk?

1. beszéd: Az emberi élethajnal hasadása
a. Hozunk…
b. És így indulunk…

2. beszéd: Az ember öntudatra ébredése
a. „Irénke akar”…
b. „Én akarok”…

3. beszéd: Az ember életének telítődése (Tanítás)
4. beszéd: Az ember ébredése és szélesebb látása
5. beszéd: Az ember akarása
6. beszéd: Az ember gyarapodása
7. beszéd: Az ember küzdelmei
8. beszéd: Az ember diadalai
9. beszéd: Az ember bontakozásának örömei
10. beszéd: Az ember „teljessége”

II. beszédlánc címe: Mit kell tennünk és hogyan kell tennünk?

1. beszéd: Csak magunk?
2. beszéd: Mit kell adnunk?
3. beszéd: Anyagiakat?
4. beszéd: Lelkieket?
5. beszéd: Szellemieket?
6. beszéd: Leereszkedve?
7. beszéd: Szeretettel odafordulva!
8. beszéd: Felesből?
9. beszéd: A kevés szükségesből!
10. beszéd: Mindent szórva –Istenhez hasonulva

* *

A MÉRTÉKLETESSÉG ERÉNYE
(Gyakorlati pedagógiai előadások – kispapoknak, 1952. II. félév)

A tisztaság erényével és a tisztátalanság bűnével való találkozás

1. előadás: A lelkipásztori hivatás területe
1. Igehirdetés
a. tanítás (iskola)
b. szószék (Isten háza)
2. A gyóntatószék (Isten – lélek háza)
3. A magánbeszélgetés és tudományos előadások (közélet területe)

Minden előadás a hármas szemszögből ítélje meg a tételt és rajzolja meg a teendőt!
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Felhasználható irodalom:

Stern: Jugend Psych. Breslau,1929
Klammerer (?): Mutter und Tohter, ………. ,1934
Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei, Debrecen,1943
H.Nagy Sándor: Az emberi lélek élete, Budapest,1943
Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe, Budapest, Propaganda kiadó,1917
Behn: Erziheringische Ideale, Bonn,1927
Pfister: Psychoanalyse und Weltanschang, Zürich, 1928
Freud: Über Psychoanalyse, Leipzig-Wien,1940
………. : Szociális etika, Budapest,1943
Janch (?): Moderne Jugendpflege, Freibourg,1915
Lindworskij I.: Exper, Psychologie, München,1930

2. előadás: Az életszolgálat szentsége
1. Isten rendelte.
Hogyan jelentkezik tehát?
a. Az igehirdetésben.
b. Egyéni kezelésben.
c. Közösségi életben.
2. Ember érvényesítse!
Hogyan?
a. Az igehirdetésben.
b. Egyéni kezelésben.
c. Közösségi életben.
3. De az ember tisztelettel nézze!
Hogyan jelentkezzék?
a. Az igehirdetésben.
b. Egyéni kezelésben.
c. Közösségi életben.

3. előadás: A testi élet és a lelki élet kapcsolata
1. A testen át rezdül a lélek.
Mit tegyen tehát:
a. A nevelő?
b. A gyóntató?
c. A lelkipásztor?
2. A lélek uralmával gazdagszik az élet.
Mit tegyen tehát:
a. A nevelő?
b. A gyóntató?
c. A lelkipásztor?

4. előadás: A testi élet harmonikus fejlesztése
1. Egyéni életben.
a. Saját testi (sex.) életem (önzés!).
b. Előkészítés.
c. Érvényesítés.
2. Közösségi keretben.
a. Utód.
b. Család.
c. Házassági keret.
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5. előadás: A testi bűnök tárgyi megjelenése
1. Gondolat.
2.Beszéd.
3. Nézés.
4. Tett.

6. előadás: Az ifjúkori bűnök kezelése
1. Terhelteknél.
2. Szerzetteknél.
3. Szokványosoknál.

7. előadás: A bűnök kezelése
8. előadás: A szex pedagógiája
9. előadás: A kegyelmi élet
10. előadás: Az életforrások tisztasága…

*

A) A mértékletesség erénye: általános részének beszédtételei

1. beszéd: A mértékletesség erényének lényege

Bev.: A sarkalatos erények egyike, a sorban az utolsó, legyen most beszédsorozatunk tárgya. –
Kérdezzük először magunktól: mi is valóban a mértékletesség?

1. Mérséklése a túlzó kilengéseknek (anyagi vonatkozás).
A föld lakója és test-lélek együttese az ember.
a. Életfeltételeit tehát -testi vonalon- az anyagiakból meríti. Kell: „Ne nyugtalankodjatok tehát és

ne kérdezzétek: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk? Mindezt a pogányok keresik.
Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van” (Mt 6,31-32). – „Ne vigyetek maga-
tokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot: megérdemli a munkás az ellátását” (Mt 10,10). – De ami
szükséges, annak a célt: az életet kell szolgálnia. Nem is szabad ezzel visszaélni és így gyaláztatni.
„Mint józan ember abból egyél, mit eléd raknak, hogy meg ne utáljanak mohóságod miatt. Hagyd ab-
ba előbb az illem kedvéért, és ne légy telhetetlen, vagy követelődző, hogy botrányt ne okozz!” (Sir.
31,19-20).

b. A nemi ösztön a második életerőnk. „…a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesül-
nek, a tisztességes tagoknak viszont nincs erre szükségük. De Isten azért szerkesztette meg a testet és
azért részesítette az alacsonyabbrendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meg-
hasonlás…” (1Kor. 12,23-24). – Alapvetésben szent. „…És megáldá őket az Isten, és mondá: Szapo-
rodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet…” (1Móz. 1,28). – Az életszolgálat hivatása isteni terv.
„Testvérek, maradjon meg tehát Isten előtt mindegyiktek abban, amire hivatást kapott” (1Kor. 7,24). –
De tartózkodjatok a bűntől. „A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, (szemér-
metlenség), fajtalanság, bálványimádás…” (Gal. 5,19). A bűnösök ugyanis nem látják meg az Istent.
„…szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók,
vakmerők és fölfuvalkodottak. Inkább a gyönyört keresik majd, mint az Istent” (2Tim. 3,3).

c. Hatalomvágy a harmadik igényünk. Igen, igen, ez elemi vágyunk! A léleksegítés vonalán ez he-
lyes. – De figyelem! Ez végül is Istent illeti. Övé minden hatalom. „…(Jézus) Istennek, Atyjának or-
szágává és papjaivá tett: Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké” (Jel. 1,6).

2. Értéklése a lélek fölényének (lelki vonal).
Az ember döntő értéke a lélek. Szellemi valóság, isteni eredetű és isteni célú. – Ennek fejlesztése a

legfőbb kötelességünk!
a. Van tehát: lélekeledel is. „Látszólag ugyan ettem és ittam veletek, én azonban láthatatlan étellel

és itallal élek, mely rejtve van az ember szeme elől” (Tób. 12,19). – Lehet ez: isteni ige. „A lélek az,
ami éltet…” (Jn 6,63). „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy
elvégezzem művét” (Jn 4,34). – Lehet: egyenesen lélekkenyér. Az örök élet Kenyere. „Az én testem
valóban étel és az én vérem valóban ital” (Jn 6,55).
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b. Van azután a kifejlett léleknek kifelé ható szolgálati ereje is. „Szolgáljátok tehát az Ura, a ti Is-
teneteket s akkor megáldom kenyeredet s vizedet s távol tartom tőled a betegséget” (2Móz. 23,25).
„Hallgassatok tehát, fiaim, atyátokra: Igazságban szolgáljátok az Urat, és arra törekedjetek, hogy ami
előtte kedves, azt tegyétek” (Tób. 14,10). „Jézus elutasította (az ördögöt): Írva van: Uradat, Istenedet
imádd és csak neki szolgálj!” (Lk 4,8). – Ennek első útja: önélet szolgálata. „Mért tépem a húsomat
fogammal és hordom a lelkemet kezemen?” (Jób 13,14). „Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont
gyűlöli életét e világon, megmenti azt az örök életre” (Jn 12,25).

c. Van végül is jóság-sugárzás is. Nem hatalom kell mások felett. „Sohase engedd, hogy a gőg jus-
son uralomra gondolatodban vagy beszédedben, mert abból származik minden romlás” (Tób. 4,14).
Hanem jóság-sugárzás mások felé. „Bízzál az Úrban s a jót cselekedd” (Zsolt. 36,3). „Taníts jóra,
okosságra, tudományra, mert hiszek parancsaidban (Zsolt. 118,66).

Bef.: Mi tehát a lényeg? Uralom és helyes iránytalálás. Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a következő legendára: egyik remetét kérdezték a világ élvezeteiben tobzó-
dó vigadozók: mit tudsz a világról, hiszen itt minden néma és senki sem szól hozzád? A remete így fe-
lelt: senki sem szól hozzám?

Naív vagy testvérem. Itt minden beszél és dallamosan muzsikál… Hív a múlt… Hívogat a szép-
ség… Csábítgat az édes gyümölcs… a puhább ruha… a jobb étel… De én csak egy diadalmas hangot
hallok és ezt követem. És ez az Úré: „Kövess engem!” (Mt 19,22).

2. beszéd: A mértékletesség helye az erények rendjében

Bev.: Az erények olyan szent és jó hajlamok, amelyekkel csak jót tehet az ember. –Az erények
nagy rendjét a természetfeletti isteni erények és a sarkalatos erények alkotják. –Hit, remény, szere-
tet… okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség. A mértékletesség a második csoport utolsó-
ja.

1. Az erkölcsi, sarkalatos erények egyike.
A nagy: erkölcsi erények utolsója, de nem a legkisebbje. Nem pedig azért, mert a kilengő vagy

túlzóan feszülő természetes erők fékezését végzi.
a. A testi ösztön fékezője, mégpedig az étel-ital vágyainak és a nemi élet területén. „Mert tévesen

vélekedve mondják egymásnak: rövid az életünk ideje és szomorú, és nincsen orvosság az ember halá-
la ellen, és nincs, kiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból… Rajta tehát! Éljünk a jelen javakkal, él-
vezzük a teremtést sietve, míg fiatalok vagyunk! Töltekezzünk pompás borral és mirrhával, ne men-
jünk el az évszak virága mellett… Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket”
(Bölcs. 2,1… 6-7… 21).

b. De nemcsak fékezést jelent. Valójában a lélek erői diadalának szolgája és az emberi érték meg-
emelője. „Jóízű kenyeret nem ettem, hús és bor nem ment be szájamba és olajjal nem kentem meg
magamat, míg teljes három hét el nem telt” (Dán. 10,3). – Az ember belső tartalma a lélek. Ennek dia-
dalmas érvénye a mértékletesség erényének gyakorlása (akár a régi Róma lukulluszi lakomáira, akár
József megkísértésére gondolok).

c. Végül is azt mondhatjuk, hogy a mértékletesség a bűneink elégtétele. „Nos, tehát, úgymond az
Úr, térjetek hozzám teljes szívetekből, böjttel, sírással és jajgatással. Szaggassátok meg szíveteket,
nem pedig ruháitokat, és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez…” (Jóel 2,12-13). – Mintha azt
mondanók: aki bűnözött, az a fékentartó fegyelemmel is adjon elégtételt. Úgy kell gondolkodni, aho-
gyan Mária Magdolnáról tudjuk, hogy az új életet örök önfegyelmezésben kezdte.

2. A lélek döntő érvényesülésének eszköze.
Nagyon természetes, hogy a mértékletesség erénye végül is olyan életformát szül, amely állandó-

sítja a lélek fölényes diadalát. Beszélhet a természetes ösztön, de döntően szabályoz a lélekfegyelem. –
Ebben a lélekmunkában több tényező játszik szerepet.

a. A böjt az első. „Hirdessetek szent böjtöt, hívjátok egybe a sokaságot, gyűjtsétek össze Istenetek
házába a véneket, az ország összes lakóit, és kiáltsatok az Úrhoz” (Jóel 1,14). „Mikor böjtöltök, ne le-
gyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arccal böjtölnek ugyanis, hogy meglássék rajtuk. Bi-
zony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg
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arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet, hanem Atyádnak, aki a rejtekben jelen van.
Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked” (Mt 6,16-18). – Igaz, hogy ez csak eszköz, de olyan esz-
köz, amely Keresztelő Jánosnak fejlesztője. „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy szellőtől lengetett
nádat lássatok? Vagy miért mentetek ki? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Aki puha ruhá-
ban jár, királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nek-
tek, prófétánál is nagyobbat. Ez az, akiről az Írás mondja: Nézd, követemet küldöm színed előtt, hogy
elkészítse előtted az utat. Bizony mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb
Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,7-12).

b. Döntően erős a tisztaság erénye. „…Azért tett erőssé téged az Úr keze, mert szereted a tisztasá-
got, és férjed után más férfiút nem ismertél. Áldott is leszel ezért mindörökké!” (Judit 15,11). „Be
szép a tiszta nemzedék dicsőségében, mert halhatatlan az emlékezete, mivel ismeretes Isten és ember
előtt” (Bölcs. 4,1). „Boldogok a tisztaszívűek: Ők meglátják az Istent” (Mt 5,8). – Virágba szökkenése
a léleknek, mert alapvetése a jövő élet tiszta szolgálatának. Olyan tiszta életáramlás ez, vérőrzés,
melynek belső lendületéből kifakad az új élet gyönyörű és életerős hajtása.

Bef.: Óvakodjunk attól a gondolattól, hogy itt csak lefékezésről van szó. A lényeg: az értékőrzés
és fejlesztés a jövő élet érdekében. Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető Linné rendszerére – a növények világában. Virágok és fák rendszert alkot-
nak. Egymásból egymáshoz fonódva pompáznak. – Alkalmazás: Hát az erényvirágok? Istentől, egy-
másból egymásba fonódnak… Rendszerben állnak; azután az emberi elme leleplezi ezt a rendszert és
tudományos egységgé alakítja.

3. beszéd: A mértékletesség területe

Bev.: Miért indított a földre az Isten? – ez a kérdések kérdése. A feleleten sokan gondolkodtak és
gondolkodnak. – Ha a tárgyi szempont a döntő, akkor Önmagáért. Ok: a Végtelen nem tehet másért. –
Ha alanyi a kérdés, akkor a felelet: magamért és a belőlem sarjadó életképeimért. – Így tehát mire
szolgál a mértékletes önfegyelem?

1. Magunk életének helyes szolgálatára.
Vegyük tudomásul: kikezdő lendülettel és fejlődési készséggel indít a Teremtő. – A világból merí-

tünk, hogy a világból élhessünk.
a. Kell a kenyér és az ital. Az élet alapvető fennmaradásáért. Szinte reánk is áll a prófétának mon-

dott ítélet: „Ő felkele, evék és ivék s ennek az ételnek az erejével negyven nap és negyven éjjel méne,
egészen az Isten hegyéig, a Hórebig” (3Kir. 19,8). Továbbá: „Légy minden dolgodban mértékletes,
akkor nem ér semmi betegség” (Sir. 31,27). De nem ez a lényeg. „Hiszen Isten országa nem eszem-
iszom, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten
előtt, s rokonszenves az embereknek” (Róm. 14,17-18).

b. Alapvetés után szükséges a kivirágzás. Ezért igaz, hogy nemcsak kenyér és ital az ember táplá-
léka. Elítéli az apostol azt, aki csak így él: „Ez a jelen időre vonatkozik. Ott olyan ajándékot és áldoza-
tot mutatnak be, melyek a bemutatót lelkiismeretben nem tehetik tökéletessé. Hiszen csak testi szertar-
tások, amelyek ételből, italból és különböző tisztálkodásból állnak…” (Zsid. 9,9-10). – Van tehát lelki
táplálék is: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak. Itt a
mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon” (Jn 6,48-51). Ezt is fel kell keresni.
De ezt nem a gyomor éhsége keresteti, hanem a lélek áhítozó igényeskedése. Ennek forrását keressük
az igazságban, a művészetben, a társadalmi közösségben… De végül is csak Istenben található. Egy-
szerűen azért, mert isteni kép az ember. Tőle jöttünk, Hozzá hasonlítunk és Hozzá törünk.

2. A jövő életnek alapozására.
Ezt a törtetést kettős ponton érinthetjük. Magunk jövőjét nézhetjük, de leginkább a belőlünk sar-

jadozó új életet tekinthetjük.
a. Magunkban életvirágzást látunk, de egyúttal az új élet nemes televényét tiszteljük. Legyünk a

lélek italának „részegei”. „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által:
akár zsidó, akár pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át” (1Kor.
12,13). – De így legyünk a tiszta élet szerelmesei. És továbbá a tiszta vér hordozói és a tiszta tavasz
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életfakasztói. Ez azután azt is jelenti, hogy Isten gyermekei vagyunk. „A nem házas asszony és a szűz
arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen, a férjes nőnek azonban világi dolgokra
van gondja: hogyan járjon férje kedvében” (1Kor. 7,34). – (Trid. Zsinat 24… „ordinata ad bonum
animae”).

b. De a másik és döntő érték: a „jövő új élet” tisztán fakadó forrásai. Ez a lényeg! Mocsár és láp
nem a  pompázó  színvariáció  anyja.  Csak  a tiszta vér lehet a jövőnek igazi véráramlása. „Aki nem
vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből született” (Jn 1,13).

Bef.: Életvirágok legyünk és életvirágot fakasszon életünk! Amen.

*

Ez a szentbeszéd reáépíthető a Teremtő élettervére, amelyet a Szentírásban olvasunk: a) minket
képére teremtett, b) belőlünk akarta fakasztani az „új életet”. Természetes tehát, hogy azt és csak azt
kell szolgálnunk, amit az Isten akart. – Ennek szolgálatát találjuk: a mértékletesség területén.

4. beszéd: Rendezett és rendezetlen életvágyak

Bev.: Emberélet bontakozásán, a külvilág felszívásán és a belénk ömlő behatások feldolgozásán
keresztül valósul. – De helyes-e a kifelé néző igényeskedés, és meddig terjedhet vágyaink áhítozó csa-
pongása?

1. Vágyaink motora –az örömkeresés.
Ez a hang – alapütemünket magyarázza. Jól meg kell jegyeznünk, hogy ez a teremtés velejárója.
a. Isten adta… Így tehát csak szent lehet. Az apostol szerint mindent Ő ad. „Ő tulajdon Fiát sem

kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért: Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”
(Róm. 8,32).  –  De az emberi  és  általános mellett  az egyéni és sajátos erőhullámzást is. „Szeretném
ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta
Istentől, egyik ilyent, a másik amolyant” (1Kor. 7,7). – Még inkább a felhasználásukat segítő kegyel-
met. „Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt egy által uralkodott a halál, mennyivel inkább uralkodnak
az egy Jézus Krisztus által az életben azok, akik a bőséges kegyelem és a megigazulás ajándékát kap-
ják” (Róm. 5,17). „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott” (Ef.
4,7).

b. Istent szolgálja… Végül is: Isten terveinek teljesülése. – Ez a szolgálat azután lehet öntökélete-
sítés, vagy mások tökéletesítését segítő áldozat. „Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az
emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és
áldozatot mutasson be a bűnökért” (Zsid. 5,1). – Végül is az egész szolgálat ajándékvitel Isten szent
trónja elé. „Tarsis királyai és a szigetek adományokat hordjanak, Arábia és Szába királyai ajándékokat
hozzanak” (Zsolt. 71,10). – Azért igaz az, hogy minden vágyunk és szolgálatunk alaplendületét az Is-
ten adja.

2. Rendezetlenségünkben – fékevesztett igényeskedés.
A dübörgő hang, a világból való merítés áhítozása – isteni parancs. De a „kíséretnek” adott élvezet

utáni mohó kapás –emberi túlkapás. A „mellékzörej” ember vágya. Ez azt jelenti, nem a fejlődés esz-
közeit, hanem az ösztön dalát és örömét keresi az ember. – Kerülendő! „Így váltotta be nekünk leg-
szebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmenekülje-
tek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon” (2Pét. 1,4). – Bűnök oka is:
„Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága vonzza és csábítja. A kívánság azután, mihelyt
megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, ha végrehajtják, halált okoz” (Jak. 1,14-15). – Ezért tilalmas is Is-
ten szerint. „Ne kövesd szíved vágyait erőd érzetében, és ne mondd: Be hatalmas vagyok! Vagy: Bár-
mit is teszek, ki bír velem? – Mert Isten kemény bosszút áll” (Sir. 5,2-3). – „Te tudod, Uram, hogy fér-
fiút sohasem kívántam, és minden vágyakozástól tisztán őriztem meg lelkemet…” (Tób. 3,16).

3. Ennek habzsoló élvezése az ember elesése és elvettetése.
„Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat.

Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi,
sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában” (1Kor. 6,9-10). –„Felebarátod
feleségével ne hálj és a mag vegyítése által magadat vele tisztátalanná ne tedd” (3Móz. 18,20). „Ha
valaki paráználkodik másnak a feleségével és házasságtörést követ el felebarátja feleségével: halállal
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lakoljon a házasságtörő férfi is, a házasságtörő asszony is” (3Móz. 20,10). „Az ember, ki önnön testé-
vel vétkezik, fel nem hagy vele, míg a tűz ki nem ég” (Sir. 23,23). „Mert a parancs szövétnek, a tanítás
világosság, s a fegyelem feddése az életre vezető út, hogy megóvjanak a rossz asszonytól, az idegen
nő hízelkedő nyelvétől! Meg ne kívánd szépségét szívedben, és meg ne ejtsenek az ő kacsintásai! Mert
a céda személy alig ér egy kenyeret, a férjes asszony azonban drága lélekre vadászik” (Pél. 6,23-26). –
Valóban arról van szó: ami felsőbbrendű célra adatott, az alsóbbrendű testiség örömévé zsugoríttatott.
Ezért szól erről nagyon elítélőleg az Írás. Mindezektől óvakodj ember!

Bef.: Szélsőséges életdalt dalolhat és muzsikálhat az ember! De ügyeljen, hogy az Isten alapvető
hangjával csendüljön egybe az emberi élet! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a következő legendára: „Vezet-e téged valaki?” – kérdezték az emberek az
útszéli vakot. „Igen, igen! Valaki mindig mellettem van. Valaki mindig néz… Valakinek a lelke indít,
és így hazatalálok. Ő lát és vezet.” – Igen, igen! Az örök élet útjain is így kellene járnunk!…

5. beszéd: Isten szava és ember felelete

Bev.: Természetünkben is szól az Isten, és a kinyilatkoztatásban tovább kapcsolódik a személyes
Isten. Szól és irányít. –És az ember mit felel erre? Kérdés: mi az Isten hangja és mi az ember felelete?

1. Cél és eszköz biztosítása – ez az Isten hangja.
Az Isten végtelen Szeretet. Tetteit a Szeretet lendíti és minden teremtését harmónia járja át.
a.  Ember teremtésénél  a cél: az élet. „És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, soka-

sodjatok, s töltsétek be a földet s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain, az ég mada-
rain s minden állaton, mely mozog a földön” (1Móz. 1,28). – Hasonlattal így: „De az Istenhez kiáltot-
tak, és kiáltozásukra egy kis forrás igen nagy folyóvá nőtt, és fölötte nagy árrá dagadt” (Eszter 11,10).
– Így növekszik a mezei liliom is: „Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek. Nem fáradoznak s
nem fonnak. Mondom nektek: Még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy
ezek közül” (Mt 6,28-29). – Mintha a mustármag is így növekednék: „Hasonlít a mustármaghoz, ame-
lyet fog az ember és kertjébe vet. Az felnő és akkora fává lesz, hogy ágai közt fészket raknak az ég
madarai” (Lk 13,19). –Természetes, hogy ez a testi élet kifejlődését zárja magába. De a lélek élete is
így bontakozik. „Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben teljesen egybe fogunk nőni a fővel:
Krisztussal” (Ef. 4,15). „Csak így tudtok, mindenben tetszését keresve, az Úrhoz méltóan élni: minden
jótettben gyümölcsözni és Isten ismeretében gyarapodni” (Kol. 1,10).

b. Az emberiség elgondolásában az eszköz az emberi test közösségének ténye. „Ez okból hagyja el
az ember az atyját s az anyját s ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté” (1Móz. 2,24).
„Az ember ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettő testben egy lesz” (Mk
10,7-8). „Nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele?” (1Kor. 6,16). – Maga a
test is szent. Célja is Isten terve. „Az étel a gyomorért van, s a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt
elpusztítja. A test ellenben nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért” (1Kor.
6,13). „Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam talán Krisztus tagját és parázna nő
tagjává tegyem? Isten mentsen!” (1Kor. 6,15). „Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös meg-
egyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz,
hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. Ezt engedményképen
mondom, nem parancsként” (1Kor. 7,5-6). – A bűnös test megront! „Mert a romlandó test teher a lé-
leknek, s a földi sátor lenyomja a sokat tűnődő elmét” (Bölcs. 9,15). – Büntetést is érdemel!
„…Éppígy mi is, alig hogy születtünk, máris elenyésztünk, s az erény semmi nyomát sem tudtuk fel-
mutatni, sőt elemésztett minket gonoszságunk! Így beszéltek a pokolban azok, kik vétkeztek” (Bölcs.
5,13-14).

2. De az isteni szó után mit felel az emberi hang? Cél és eszköz összezavarása – az ember felele-
te.

A cél szent és életet szolgáló. Az eszköz azonban ösztönhullámot tarajozó. Az ember igen köny-
nyen átcsap erre az útra.

a. Kiöli a célt. Mert bár érzi a szentségét, de nem vállalja áldozatát. A házasság áldozat. „Nagy ez
a titok, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akárcsak
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önmagát, az asszony meg tisztelje férjét” (Ef. 5,32-33). Mégpedig olyan formában, hogy az új élet ter-
hét is magával hozza. A gyermek isteni követ. „Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevem-
ben, engem fogad be” (Mt 18,5). – Igaz ugyan, hogy ezt tanítja szóval is a Mester, de ez ellen lázado-
zik az ösztönös ember (Tannhäuser tragédiája).

b. És miért teszi ezt az ember? Felelet: hogy kiélvezze az eszközt! Erről ír súlyos szóval az Írás.
„A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, (szemérmetlenség), fajtalanság… ré-
szegeskedés, tobzódás, s ezekhez hasonlók. Amint azelőtt mondtam, most megismétlem: Akik ilyes-
mit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei” (Gal. 5,19-22). „Őrizkedjél fiam minden paráz-
naságtól, és sohase vetemedjél arra, hogy feleségeden kívül máshoz közelíts és így vétkezzél” (Tób.
4,13). „Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elő köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a
pogányok közt sincsen, az tudniillik, hogy valaki saját atyjának feleségével él. S ti még kérkedtek?
Nem kellene inkább szomorkodnotok és azon lennetek, hogy kiközösítsék azt, aki ilyesmit tesz?… A
mi Urunk Jézus (Krisztus) nevében egyesüljünk, ti és az én lelkem, Urunk Jézus hatalmával, és adjuk
át az ilyent testének vesztére a sátánnak, hogy lelke üdvözüljön az Úr (Jézus Krisztus) napján” (1Kor.
5,1-5). – Még ha egyedül éled ösztöneidet, akkor se felejtsd: „Paráznaságról és más tisztátalanságról,
vagy kapzsiságról szó ne essék köztetek. Így illik a szentekhez” (Ef. 5,3). – Igen kemény az ítélet,
mert benne rezdül az a hang, amely kizár a mennyek országából: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok
nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem
házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rab-
ló nem részesül Isten országában” (1Kor. 6,9-10).

Bef.: Az Isten – ember harmóniája Isten adta célok és eszközök szent használata. Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a következő legendára: az egyik bölcselő egyszer azt mondotta egy Krisz-
tust követő szerzetesnek: „miért ölöd ki magadból egyéniségedet? Ha Krisztus követésére szorítod éle-
tedet, akkor „lépkedő szoborrá merevedsz” és beállhatsz a „mozgó szobrok” táborába…” A szerzetes
így felelt: „én a Mester Lelkét veszem és ennek lendületével egyéniség, isteni ember leszek. Mert még
Ő sem köt, csak szeretettel indít és buzdít. A cselekvő, az életet teremtő én maradok”. – Alkalmazás:
Isten szava szerint szabadon akarhatsz!

6. beszéd: Az egyensúly biztosításának eszköze

Bev.: De mi biztosítja számunkra az egyensúly jelenlétét? Ha tehetségeink Istentől, akkor a tehet-
ség érvényét segítő készség ugyancsak Istentől. – Az erények hajlamaiban keressük tehát az erőt. Mi
ez?

1. Maga az Isten adta erény.
Ez az első. Az erény képesség a jóra. Belénk öntött kegyelmi adottság, amely a gyakorlat útján

gyarapodik és erősödik.
a.  Akár  kapott…  Egy  részük:  természetes  hajlamot  tár  elénk.  Ez  is  Istentől  kapott  képesség.  –

Ilyen a szemérem, a tisztaságérzés, az önmegtartóztatás stb. Más részük: természetfeletti hajlamok.
Ezek legnagyobb értékű sorozata: a hit, remény és szeretet… „A nekünk adott kegyelemnek megfele-
lően azonban különböző ajándékaink vannak…” (Róm. 12,6). „Ki ismeri az ember bensőjét, ha nem
az ember lelke, mely benne van? Éppúgy Isten bensőjét sem ismeri senki más, csak Isten Lelke”
(1Kor. 2,11). Persze: ezek mind talentumok, amelyekkel tevékenyen dolgozik és dolgozzék az ember.

b. Akár szerzettek… Az ember maga gyakorlás útján szerez igen sokat (Foerster, Tóth Tihamér,
Koszter atya örök tanítása ez a gyakorlati életben). Természetes, hogy az Egyház tanítása (Szt. Ta-
más!) – erkölcstani megvilágításban. „Szerezz bölcsességet, mert jobb az az aranynál, szerezz okossá-
got, mert becsesebb az ezüstnél!” (Pél. 16,16). – Minél többet gyakorlod az egyik vagy másik erényt,
annál erősebb és ütemesebb lesz életedben. „Vesd el a képtelen, vénasszonyos meséket, gyakorold
magadat inkább az istenfélelemben. A test gyakorlásának ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet
mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kíséri” (1Tim. 4,7-8).

2. Maga az ember alkalmazta életérték.
De az Isten adta erény belső kincsek halmozása miatt adatik-e? A Teremtő terve az ember felsőbb-

rendű életét kialakító munkája.
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a. Gyakorolja az ember. Így lehet fogalmazni a vett és szerzett erények értékét és hivatását. Áll ez
minden erényre, de különösen az okosságra, bölcsességre amely minden erény királynője, és a szere-
tetre, mely minden erény virágba-szökkenése. „Hagyjatok fel az együgyűséggel, hogy élhessetek, és
járjatok a belátás útjain!” (Péld. 9,6). „Szerezz bölcsességet, mert jobb az az aranynál, szerezz okossá-
got, mert becsesebb az ezüstnél!” (Péld. 16,16). „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha sze-
retet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem,
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgas-
sak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek s ves-
sem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem” (1Kor. 13,1-
3). „Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet”
(1Tim. 1,5).

b. Tökéletesedjék az ember. A fokozatos lépés: a tökéletesedés. – Minden erény lényeges értéke,
hogy tökéletesíti az embert. Természetesen nemcsak a birtoklás útján gazdagítja, hanem a gyakorlás
útján  – életvirágba szökkenti. – Ha a szeretet átjárja életünket, akkor teljesedik rajtunk az apostol
szava: „Mindezen fölül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol. 3,14). „…az
állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Így lesztek minden fogyatkozás nélkül tökéletesek
és feddhetetlenek. Ha pedig valamelyiktek bölcsességre szorul, kérjen Istentől, aki mindenkinek bő-
ven, szemrehányó szavak nélkül ad, – és meg is kapja” (Jak. 1,4-5).

Bef.: „Egyensúlyozott embert” keresünk és akarunk az életbe állítani? Találj reá a szent emberre,
vagy alakítsd ki magadból Isten szentjét. Amen.

*

Ez a beszéd reáépíthető a következő szentírási részre: „Példát adtam nektek…” (Jn 13,15), vagy a
„merre menjek?” mindig elénk meredő kérdésre.

Vagy egy mesére: az egyik öreg vándor faluról falura járva évek során mindig visszatért egy kis
közösségbe. Megkérdezték tőle: „hogyan találsz vissza hozzánk?” „Az útjelzők nyomán” –felelte a
koldus. –És az ember élete? Egy nagy útjelző nyomán halad: ez a Kereszt, amelyet Mesterünk hordo-
zott, amelyet mi is viszünk, és a feltámadás csodavilágába juttat… – Alkalmazás: keresd az Isten út-
jelzéseit és egyensúlyt talál életed!

B) A mértékletesség erénye: részletes kifejtések

a) Az étel és italban való mértékletesség

A mértékletesség erényének első területe: az ételben és italban való önfegyelem. –Ennek a kérdés-
nek a megtárgyalására igen alkalmas a nagyböjt eleje, amikor is erőteljes ütemet kap az önmegtaga-
dás és önlegyőzés. –Teljesen belevág az adventi lelki előkészület problémáiba is és így egyik-másik
terület kölcsönösen kiegészíthető tételeket kínál. –Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy az önmeg-
tagadás ne önmagáért és csak a lemondás szolgálatában hangoztassék, hanem a lélek uralma és dia-
dalmas előretörése kapja a főütemezést. – Lássuk most ezeket egyenként!

1. beszéd: Az egyéni élet kifejlesztésének, fenntartásának eszközei
Bev.: Paradicsom az első ember háza, a föld a többi emberzarándok otthona. Kenyér az eledele,

víz az itala… A többi mellékes körzete a tápláléknak… Mi tehát a szolgálatot teljesítő földnek ajándé-
ka?

1. Étel.
Életgyökerünk a föld, belőle szívott életerőnk az élet.
a. Ebben első a test kenyere. A föld termi. „Majd mondá az Isten: Íme, nektek adtam minden fü-

vet, mely magot hoz, a földön, s minden fát, melynek benn a gyümölcsében van fajának megfelelő
magva,  hogy  eledeltekre  legyen”  (1Móz.  1,29).  –  Méltó  reá  az  ember:  „Ne  szerezzetek  se  arany,  se
ezüst, se réz pénzt övetekbe. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot: megérdemli
a munkás az ellátását” (Mt 10,9-10). „…ki a hű és okos szolga, akit ura a háznép fölé rendelt, hogy
idején enni adjon nekik?” (Mt 24,45). – Maga az Úr is így szól: „…Tanítványai ugyanis elmentek a
városba, hogy ennivalót vegyenek” (Jn 4,8). – Ezért erőnk ebből a megdolgozott kenyérből fakad. –
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Még csodálatos kenyérrel is erősödünk. „Majd lefeküvék (Illés) és elaluvék a borókafenyő árnyában.
Ekkor íme az Úr angyala megérinté és azt mondá néki: Kelj fel s egyél. Odatekinte s íme egy hamuban
sült lepény és egy edény víz volt a fejénél; evék tehát és ivék s ismét elaluvék… s ennek az ételnek az
erejével negyven nap és negyven éjjel méne, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig” (3Kir. 19,5-6 és 8).
– De a tilalmastól óvakodni! „Mindazonáltal Izrael népéből sokan eltökélték magukban, hogy tisztáta-
lant nem esznek, és inkább meghalnak, mintsem megfertőződjenek tisztátalan eledelekkel” (1Mak.
1,65).

b. A második a lélek eledele. Maga az Emberfia is céloz erre, Jákob kútjánál kenyeret vár a Mes-
ter,  de más kenyérre is  céloz.  „Közben a tanítványok kérték:  Mester,  egyél.  De ő így válaszolt:  Van
ennivalóm, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre kérdezgetni kezdték egymást: talán hozott valaki
ennivalót neki? Jézus megmagyarázta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyen, aki en-
gem küldött…” (Jn 4,31-34). –De Tóbiás is említ ilyen ételt: „Látszólag ugyan ettem és ittam veletek,
én azonban láthatatlan étellel és itallal élek, mely rejtve van az ember szeme elől” (Tób. 12,19). –
Majd Jézus nekünk is lelki eledelt ígér: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik töb-
bé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,35). – Mindezt termeli a föld, áldással telíti az Úr,
és isteni erővé változtatja az utolsót a Mester.

2. Ital.
Isten tervében a testi életnek üdítője a csobogó patak kristálya. A víz életünk lényeges kelléke.
a. Erőforrás – a patak csorduló cseppje. Áldás a víz. Szükséges ital. A pusztulásban is forrás fakad.

„Ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki vizet inni; Így parazsat gyűjtesz a fejére,
és az Úr megfizeti neked” (Péld. 25,21). „Egészség a léleknek és a testnek a mértékletes ital” (Sir.
31,37). – Nagy büntetés is a szárazság. „Pénzért isszuk a saját vizünket…” (Jer.sir. 5,4).

b. De erőforrás a szőlőgerezd habzó bora is. Szépen zengi a zsoltáros és az Írás is több helyen: „És
bor vidámítsa az ember szívét” (103.Zsolt.15). „Élvezetre van teremtve a bor kezdettől fogva, de nem
részegeskedésre! A mértékkel ivott bor a lélek és a szív öröme” (Sir. 31,35-36). „Ne csak vizet igyál,
hanem gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt igyál egy kis bort is” (1Tim. 5,23). „Az idősebb asz-
szonyok szintén legyenek komoly magaviseletűek, ne rágalmazzanak, ne igyanak bort, hanem tanítsa-
nak a jóra” (Tit. 2,3). – De természetesen sok veszélyt rejt magában a túlzás… „A részeges munkás
meg nem gazdagszik… Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, és meghurcolják az okosakat” (Sir. 19,1-
2). „Jaj nektek, kik hősök vagytok a borivásban, és vitézek a részegítő ital keverésében” (Iz. 5,22).
„Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet” (Oz. 4,11). – Szörnyű elesettség szülője is lehet:
„És hív majd az Úr, a seregek Istene azon a napon sírásra és jajgatásra, haj lenyírására, szőrruha felöl-
tésére. – És íme itt öröm és vidámság van! Borjakat vágnak és kosokat ölnek, húst esznek és bort isz-
nak: Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk!” (Iz. 22,12-13).

Bef.: De egyik se legyen teljes gondunk! „Ne nyugtalankodjatok tehát és ne kérdezzétek: Mit
együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja meny-
nyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van. Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazsá-
gát, és ezeket is mind megkapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnapi nap majd gondos-
kodik magáról. Elég a mának a maga baja” (Mt 6,31-34). Amen.

2. beszéd: Szolga, vagy úr?

Bev.: A föld felé fordul, vizet és kenyeret váró ember úgy nézzen a föld termékére, hogy szolgája
legyen és ne urává gőgösödjék! „Én” az Isten fia vagyok és úr, a föld az én szolgám. „…töltsétek be a
földet s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain s minden állaton, mely
mozog a földön” (1Móz. 1,28). – Mi vagyunk tehát a föld kincse. És az ember lelke?

1. Erősítse a testi életet.
Földünk terméke és egek csordította vízcseppjei testi életünk erőivé alázkodjanak!
a. Fejlődjék a test. Ez a hivatása. Erre rendeltetett minden. „Majd mondá az Isten: Íme, nektek ad-

tam minden füvet, mely magot hoz, a földön, s minden fát, melynek benn a gyümölcsében van fajának
megfelelő magva, hogy eledeltekre legyen” (1Móz. 1,29). „És bor vidámítsa az ember szívét; hogy ra-
gyogjon az arca olajtól, és kenyér erősítse az ember szívét” (Zsolt. 103,15). – Maga a természet paran-
csolja és ütemezi. Így tehát Isten szava: „…uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain s minden álla-
ton,  mely  mozog  a  földön”  (1Móz.  1,28).  –  Mózes  szavait  igazolja  a  zsoltáros  is.  „…Ki  eledelt  ad
minden testnek, mert irgalma örökkévaló” (Zsolt. 135,25). – De féken kell tartani a test ütemét, azért,
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hogy a lélek uralma érvényesüljön. „Aki szavában nem vét, az tökéletes férfi, az féken tudja tartani
egész testét” (Jak. 3,2).

b. Petyhüdségtől mentessék. „Mert a romlandó test teher a léleknek, s a földi sátor lenyomja a so-
kat tűnődő elmét” (Bölcs. 9,15). Vagyis acélos, erős legyen! Jól meg kell jegyezni a közmondást: „Ép
testben ép lélek!” Ez azután reáutal arra is, hogy miért kell az acélos test. Azért, hogy a lélek acélossá-
ga érvényt találjon.

c. Szolgálja a jövő életet. – Saját életünk fejlesztése mellett a jövő élet szolgálata is a mi felada-
tunk. Tiszta vérünk a jövő élet tiszta folyama lészen. – Azért, hogy az ember az egész élet urává ala-
kuljon. Magamé és az utódé.

2. De még élvezetben is szolgálja az embert.
Mindent örömünkre adott az Isten. Mi vagyunk az urai, hogy élvezetet adjanak nekünk.
a. Lehet és legyen örömünk a föld sok java. Majdnem azt mondom: legyen életalap a föld, ahonnét

a boldog élet mellett lendül egekbe az élő lélek.
b. Azért mondjuk: hogy igazi boldogságunk legyen az ég. „Érzéki testet vetnek el – szellemi test

támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is…” (1Kor. 15,44-45). – Mesterünk egész lelkülete eszka-
tológikus gondolkodást áraszt. „Hiszen itt nincs maradandó hazánk, inkább az eljövendő után vágyó-
dunk” (Zsid. 13,14).

Bef.: Kicsoda az igazi úr? Maga az Isten. Kicsoda az Úr szolgája? Az anyagi mindenség felett – az
ember. És kicsoda az ember a világot tekintve? Ura mindezeknek. Amen.

3. beszéd: „Propter solam delectationem”

Bev.: Mi az a lendítő erő, amely belső mozgásra indít? Alapjában tudatosan látott, vagy tudat
alatt dolgozó cél az indítóok. Így tehát miért kell dolgoznia az embernek?

1. A célért kell dolgoznia.
Az élet célja!? Röviden így lehetne jellemezni: fejlődés és alakulás. Mégpedig mindig beleértve a

teljes és végnélküli vonalat.
a. Testi vonalon… Nem befejezett tökéletességben lépünk a világba. Csecsemő… gyermek… fel-

nőtt… Ez lehet egyéni. De: „Igaz szentség mellett többet ér a lélek egészsége bármennyi aranynál,
ezüstnél…” (Sir. 30,15). – Minden élet felível és virágba szökkenésre tör… A testi élet vonalán is. –
Ez lehet közösségi is. Nem egyedül, hanem társas keretben él az ember. Ez is kettős: a család közös-
sége és az ebből fakadó „új élet” közössége. „… Melyek kedvesek Isten és emberek előtt; ezek: a test-
vérek egyetértése, a jóbarátok szeretete, s a férfi és nő, ha megértik egymást” (Sir. 25,2). –De lehet az
emberek egyetemességének szent egybeforrása. „Tartsátok meg és teljesítsétek tehát e szövetséget és
igéit, hogy boldoguljatok mindenben, amit műveltek…” (5Móz. 29,9). – „Miért ítéled hát el testvére-
det? Miért veted meg felebarátodat?” (Róm. 14,10)…

b. Lelki vonalon… Az öntudatlan „előbbi” – tudatos „lelki” ember lészen. „Többet ér a bölcsesség
az erőnél, s az okos férfiú a vitéznél” (Bölcs. 6,1). – Ez a tudatossá fejlődés lehet – természetes. Min-
den embernek alapüteme ez! – Nincs ember, aki nem törne erre. De a megemelő az Isten! Azért
mondjuk, hogy ez a fejlődés lehet – természetfeletti jellegű is! Vesszük ezt a kegyet és értékesítjük!
„Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által” (Róm.
3,24). „Én az Alfa és az Omega vagyok, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak ingyen adok az élő vizek
forrásából” (Jel. 21,6). Azért mondja a Mester: „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei
Atyátok” (Mt 5,48).

2. Tilos tehát csak a „mellékzörejt” keresni.
Igaz ugyan, hogy az életet „mellékzörejszerű” örömök is kísérik. Ez az Isten rendelése.
a. Ilyen érzéshullámok örvénylenek át rajtunk az anyagi élet élvezése és az új élet tavaszi fuval-

latának felébredése idején. – Az anyagi világ: jó. „És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott, felette
jó volt. És lőn este meg reggel: hatodik nap” (1Móz. 1,31). – Az életszolgálat szent. Szent ez? Igen!
De kísérete az egyéni és jövő élet szolgálatának. Szabad-e tehát élvezni az élet Isten adta javait?
Igen! De csak az élvezetet keresni és azt habzsolni annyi, mint a célt és a mellékes kíséretet felcse-
rélni! – Zeneművekben sok hangszer a kíséret dallamát muzsikálja. Baj volna a főhang és a kíséret át-
cserélése. – A természetben szebbnek látszik a tavaszi virágpompa és a buja bontakozás illatozása,
mint a fejlődés későbbi szakasza… Pedig mindez előkészület és kíséret.  A cél,  a  lényeg:  a  termést
hozó nyár és az ősz. Emberéletben is ez a helyzet!! Ez az isteni rendelkezés! Ez legyen tehát az emberi
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életberendezés is!
Bef.: Az isteni cél ragadjon és uralkodjék rajtunk! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető, a kísértések gondolatának kiélezésével, az egyiptomi József megkísértésé-
re. A történet szerint József szép alakja bűnös vágyakat ébreszt Putifár feleségében. De az „erős em-
ber” ellenáll és győzedelmeskedik (1Móz. 39,6-18). – Alkalmazás: Isten törvénye mindig köt és hű-
séges betartása diadalt biztosít.

4. beszéd: A böjti fegyelem

Bev.: Az emberi test igényei szabályozott megfékezésének lényege: a fegyelem. Egyik eszköze: a
böjti fegyelem. –Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. – Mi tehát szá-
munkra a böjti fegyelem?

1. Eszköze a lélek uralmának.
Jób szerint: „Katonasor az ember élete a földön, és napjai olyanok, mint a napszámos napjai” (Jób

7,1). – Harc és küzdelem. Szt. Pál is ezt mondja életének végén: „A jó harcot megharcoltam, a pályát
végigfutottam, a hitet megtartottam…” (2Tim. 4,7). – Harc tehát a föld és diadal az ég. „Most készen
vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak ne-
kem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,8).

a. Győznie kell tehát a lelkieknek –még itt a földön. Ez az Isten parancsa. Lásd Keresztelő Szt. Já-
nos életének leírását: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy mi-
ért mentetek ki? Hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Aki puha ruhában jár, királyi palotában
lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyob-
bat” (Mt 11,7-9). Hogyan győzött a test felett? „János teveszőrből készült ruhát viselt, csípője körül
pedig bőrövet; eledele sáska és vadméz volt” (Mt 3,4).

b. Tehát szolgálnia kell a testnek. Ez pedig úgy értelmezendő, hogy a test túlzott igényeit megta-
gadva – uralmát megszüntetjük (Szt. Ferenc a testet szamár testvérnek nevezi). „Sanyargatom és rab-
ságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak” (1Kor.
9,27). – A lélek döntő uralmának érvényét biztosítjuk. Az Úr módszer-tanítása…

2. Engedelmeskedés – Isten Egyházának. De a természet szava és Isten parancsa következő kö-
zelségben nem teljes világosságban bontakozik előttünk.

a. Isten küldöttje az igehirdető Egyház. Őt küldötte. Ő az üdvözítés szent szolgája. Ő írja elő a lé-
lekuralom-szerzés böjtfegyelmi eszközét is.

b. Neki engedelmeskedjék az Istenhez hűséges hívő. Hívő lélekkel hallgassa szavát. Átadó lélek-
kel kövesse parancsát. Hűséggel tartsa a böjt parancsát. „Ha pedig a közösségre (Egyházra) sem hall-
gat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos” (Mt 18,17). „Hirdessetek szent böjtöt, hívjátok egy-
be a sokaságot, gyűjtsétek össze Istenetek házába a véneket, az ország összes lakóit, és kiáltsatok az
Úrhoz” (Jóel 1,14). „Mikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arccal böj-
tölnek ugyanis, hogy meglássék rajtuk. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor
böjtölsz, illatosítsd be fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet, ha-
nem Atyádnak, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked” (Mt 6,16,18).

Bef.: Mi tehát a böjti fegyelem? A böjt önfegyelmezési eszköz. Aki keresi a lélek országát, az
gyengítse az anyagi életigények erejét, de erősítse a lélek uralmát. Ez a böjt lelke! Amen.

5. beszéd: A böjti rendelkezések

Bev.: Amikor az Egyház böjtöt hirdet, akkor a lélekdiadal kivívásának eszközét akarja kezetekbe
adni! Milyen rendelkezéseket hirdet az Egyház az idei évben, hogy ennek teljesítésével diadalmas le-
gyen az ember?

1. Abstinentia – az első. Röviden jelezve olyan rendelkezés ez, amely elvileg minden hét éven
felüli hívőt kötelez.

a. Lényege: a szárazföldön élő állati húseledeltől és a húslevestől való tartózkodás az év minden
péntekén és a még előírt napokon hét évtől kezdve végig.
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b. Mentesítés ténye: van olyan lehetőség, amely a törvénytől mentesít. Tárgyi: mentesítés. Ezeket
nem köti a törvény. Kik ezek? Lehetnek munkások, betegek, utazók, gyengélkedők, közületben étke-
zők. Alanyi: felmentés. Ezeket egyénenként felmenti a hatalommal rendelkező. Ő megítéli az okot és
adja a felmentést.

2. Ieiunium abstitentia –a második. Ennek röviden az az értelme, hogy a betöltött 21 évtől a
megkezdett 60 évig kötelező a híveknek ennek a böjtnek betartása.

a. Ennek lényege: egyszeri jóllakás, kétszeri kisebb étkezés és csak a hústól való megtartóztatás. –
És aki többet tesz? Az engedelmesség mellett további erényt gyakorol.

b. Ennek enyhítése: mentesítve vannak belső és külső okok miatt. Felmentést kaphatnak egyesek –
a hatalommal rendelkezők útján.

Bef.: Látszólag külső rendelkezések ezek, de valóban belső értéket szolgáló eszközök. Amen.

6. beszéd: A kimentések és felmentések

Bev.: Bár röviden szóltunk a kimentési és felmentési rendeletekről, mégis jónak látszik részlete-
sebben is ismertetni az Egyház ilyen intézkedéseinek belső gyökérzetét. Mégpedig azért, hogy lás-
suk, nem azért hozatnak törvények, hogy felmentésekkel enyhítessenek, hanem a szeretet és megértés
alapján enyhítessenek a törvények.

1. A törvény kerete és céljainak helyes felismerése: kiment. Az Egyház törvényeinek alapja:
segítés az örök élet útján! A böjt is ezt akarja.

a. A kimentés alapja tehát a helyesen értelmezett törvény keretének megállapítása és annak
hatáján kívül létem leszögezése. Az abstinentia célja: az erősebb ösztönös élet lefékezése. Kiment
tehát: a 7 éven aluli gyermekkor, a beteges szervezet, szükség esete, az erős fizikai munka, teljes sze-
génység, vagy az étel elromlásának veszélye, a böjti étel beszerzésének nehézsége stb.

b. A kimentés lényege: a kötelezettség kizárása. Aki a fenti tényeket magára vonatkoztatja, meg is
állapíthatja: a böjt kötelezettsége alól mentesítettnek érezheti magát. Nem is kell felmentés, mert a
törvény nem vonatkozik rája.

2. A joghatósággal rendelkező hatalom felment.
Ez a második intézkedés, mely böjti kötelezettségünket enyhíti.
a. A felmentés alapja: a törvénykező Egyház hatalma, amelynek erejével egyes esetekre és sze-

mélyekre nézve kivételt alkot. De annak is alapja vagyon. Vagyis okkal indokolja a felmentést.
b. A felmentés lényege: a törvény erejének reánk vonatkozó részének felfüggesztése. Csak a jog-

hatósággal felruházott hatalom teheti és megfelelő okok alapján intézi. – Ha pedig kérdeznéd: kiket
ment fel az Egyház, akkor az volna a felelet: akik testi és anyagi, illetve valamelyes nagyobb jelen-
tőségű lelki indok alapján megérdemlik. Erős munka, betegség, nagy szegénység, társas utazás,
nyilvános étkezés stb.

Bef.: Szerető Anyánk az Egyház, ott és úgy segít, ahogyan tud. Amen.

7. beszéd: A részegség

Bev.: „Tudatos lény” az ember, és a „tudattalanná tevés” – élvezet árán – súlyos lealacsonyítása az
isteni embernek.

1. Túlzott élvezete a szeszes italnak (a föld termékeinek túlzott élvezete).
a. Ez tilalma az Istennek. „Noé aztán, mint földmívelő ember, elkezdé művelni a földet s szőlőt

ültete. És ivék a borból s megrészegüle és kitakarózva feküvék sátrában. Mikor ezt Kám, Kánaán atyja
meglátta, azt tudniillik, hogy atyja szemérme leplezetlen, hírül adá künn levő két testvérének. Szem és
Jáfet vállukra veték a palástot s hátrafelé menve, betakarák atyjuk szemérmét: arcukat elfordították s
így nem látták Atyjuk férfiúságát” (1Móz. 9,20-23). „Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék
szívetek tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg titeket
az a nap” (Lk 21,34).

b. Mert kára a léleknek. Azért mondja Szt. Pál: „Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmáro-
zásban és részegeskedésben…” (Róm. 13,13). „Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet” (Ef.
5,18). – „Jaj nektek, kik kora reggeltől fogva a részegség után futtok, és napestig isztok, és a bortól
hevültök!” (Iz. 5,11).

2. Megzavarja – a szellemi működést (leránt a földre).
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a. Zavart az elme. „Paráznaság, bor és részegség elveszik az észt” (Oz. 4,11). „Buja dolog a bor, és
tombol a részegség. Ki ezekben gyönyörködik, bölcs nem leszen” (Péld. 20,1). „A részeges munkás
meg nem gazdagszik, s aki megveti a keveset, lassanként tönkremegy” (Sir. 19,1).

b. Laza a lélek szent köteléke. –Káromlás… „Az emberek égtek a nagy forróságtól, de mégis ká-
romolták Isten nevét…” (Jel. 16,9). –Veszekedés… „Hat dolgot gyűlöl az Úr és hetet utál a lelke…
álnok tervet forraló szívet…” (Péld. 6,16 és 19). „Űzd el az orcátlant, és távozik vele a viszály, meg-
szűnik a perpatvar s a szidalom” (Péld. 22,10). – Összevissza lotyogás… „Ne adj királyoknak,
Lámuel, ne adj királyoknak bort, mert nincsen titoktartás, hol részegség uralkodik” (Péld. 31,4). –
Örök élet vesztesei… „…sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló
nem részesül Isten országában” (1Kor. 6,10).

Bef.: Csak a „maga ura ember” lehet isteni ember!

b) A tisztaság erényének értelmezése

Itt annak a kérdésnek a kezelése következnék, amely a VI. parancs pozitív oldalának megvilágítá-
sát adja. – Ezt a részt tartanám a legfontosabbnak és azért ezt a részt tartom –sokszor és nagy elmélye-
déssel – fejtegetendőnek. –A negatív részt beledolgozom a pozitívba, hogy oktalan és eredménytelen
elítélések területéről távol maradjon a hitszónok. –Helyes álláspont az volna, hogy a tisztaság eré-
nyének szépsége úgy állítassék a hívek elé, hogy annak lendítő és vonzó ereje ragadná meg a lelküket
és  így  a háttérnek festett negatívumok felrajzolása csak mellékes és mellékmozzanat legyen. –
Légy tiszta és  így istenivé válik életed! – Természetesen nem mellőzhető a bűnök kérdése sem, de
csak sötét háttér jelleget kapjon, amely eltűnik a kegyelmi élet fényvetésétől. „Umbram fugat
veritas…”

1. beszéd: Az emberiség fennmaradásának isteni terve

Bev.: Embert, vagy emberiséget gondolt-e el a Teremtő? Mózes szövege már az első lapon ember-
ről, majd emberpárról és később szaporulandó emberekről beszél… Egy – a beköszöntő, és sorozatos
– a születendő.

1. Teremté maga az Úr az első embert.
A világ teremtése a tudattalan fenség birodalmát hozza. Az öntudatos, a földi lakó – az ember. A

földből lesz és istenivé alakíttatik…
a. A földből jövünk. – Az Írás így írja le az első ember teremtését; mintegy igazolja, testből let-

tünk, de testiek vagyunk és isteniek: „Alkossunk embert a mi képünkre s hasonlatosságunkra… Meg is
teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asszonynak terem-
tette” (1Móz. 1,26 és 27). „Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az
élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). „Isten az embert földből teremtette, s a maga
képére alkotta” (Sir. 17,1). Egyéni életének napjait maga az Úr szabta meg. Ádámét és a magamét
egyaránt: „Rövidek az ember napjai, és hónapjai száma tenálad vagyon; Határt szabtál neki, melyet át
nem hághat. Hagyd egy kevéssé magára, hadd pihenjen, míg el nem jő várva várt napja, mint napszá-
mosé” (Jób. 14,5-6). – De értékünket épp a Tőle jövés szent tényével nagyon kiemelte.

b. Istentől érkezünk? Mert ha a föld termékeiként kellene élnünk, akkor nagyon rokonai marad-
nánk a földnek. De a lélek egyenesen az Istentől jött. Ezért mondja az Írás: „…arcára lehelte az élet
leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz.2,7).

2. Embereken keresztül teremti a többi embert.
Az Istentől indított ember keresi azt is, vajon hogyan gondolt az „embernépre” az Isten. Adott-e

olyan szent fészket, amelyből kiröppen az új élet?
a.  A  család  szentélye  a  születés  helye.  Ez  az  a  szent  hely,  ahonnét  indul  az  élet.  Isten  terve  és

Krisztus  szentsége  a  meginduló  lendítő erő.  Testet  ad  a  testből.  Még  a  fa  is  újra  hajt…  „Mert  van
ugyan reménye az új fának: ha ki is vágják, újra sarjadzik, és ágai kihajtanak; Ha meg is avul gyökere
a földben, ha el is hal törzsöke a porban, már a víznek szagától is kifakad, és ágat hajt, mint amikor
kiültették” (Jób 14,7-9). – Emberélet ősgyökere a Teremtő. – De Éva testének anyaga – Ádám élő tes-
te… Ezen a ponton az ember is egy a többi élő között. A születés szent otthonát a család szentélyébe
helyezi az Úr (C.j.C. 1012 canon).

b. Isten teremtő ténye – az ember születése. A testet a Teremtő egyetemes teremtő rendelete adja.
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– Így a szülők testi élete az „új ember” testi életének anyaga. – Lelket azonban külön teremt az Isten.
„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására ál-
landóan megújul a teljes ismeretig” (Kol. 3,10). – A lélek szellem. A szellem nem lehet az anyag szü-
löttje. Mikor teremti az Isten? A fogantatás szent percében. Így lesz az ember és Isten együttes szent
eredője; az élet Istentől jött, és Felé törő vándora az új ember!

Bef.: Az emberi nem Isten terve, az „örök otthon” népesítése Isten gondolata. Ebben segítő társ a
föld zarándoka! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a következő mesére, amelynek címe: „Az erők ereje -az Isten”. A mese így
szól: az egyik kertészt azért dicséri a nagy fejedelem, mert gyönyörű virágokat és gyümölcsöket ter-
mel… A kertész ezt mondotta: túlzott a dicséreted királyom, mert én csak szolgája vagyok annak a
belső és mozgató Erőnek, akinek teremtő hatalma jelentkezik a szirmok pompájában és a gyümölcs
zamatos és ízletes gyönyörűségében…

A családi fészek dicsérete felépíthető erre a fenséges angol versre is: „A fészek”. W. Longfellow, a
híres angol költő zengi az otthon örömeit. „Maradj otthon és pihenj!” – ez a jelszó. Az otthont őrzők
szíve a legboldogabb, a vándoroké viharvert és elkoptatott – „hazavágyók”. A madár a legbiztosabb a
fészkében (The bird is safest in its nest). – Alkalmazás: földi otthonunk – örök otthonunk alapja. És a
családi otthon?…

2. beszéd: Az Isten adta életeszköz

Bev.: A testi élet erőhalmozása a jövő élet szent fakadásának ősi gyökérzete. – Ez az Isten termé-
szettörvénye és így az új emberi élet szent megindulása. Az életigazság tehát az, hogy a régi élettarta-
lom az „új élet” életkezdetének alapja. – Hogy értelmezendő és értékesítendő ez a tanítás?

1. Testi adottság és egyéni tisztaság –az igazi jövő élet alapja.
Úgy értelmezendő: Isten a jövő alkotójává teremt testileg, és mi tervszerűen fejlesszük életerőin-

ket!
a. Érintetlen természetszerűséggel fejlődjék a testi élet. Adottságunk Isten jóságának felénk fordu-

lása… Akit mivé (férfi, nő) teremtett, azt a kincset tartsa nagynak. Akit minő erővel áldott, annak mé-
reteit szeresse és köszönje. Akit betegséggel sújtott, annak terhét lélekben értékesítse. – De az adomá-
nyok: nem minden…

b. Az is kell, hogy a hímporos tisztaságát is őrizzük a testnek. Miért? Mert ebből fakad a tökéletes
új élet. A tiszta forrásból csordul az üdítő ital!! – Ez már nagy nevelési és önnevelési feladat. „Azért
tett erőssé téged az Úr keze, mert szereted a tisztaságot, és férjed után más férfiút nem ismertél. Áldott
is leszel ezért mindörökké!” (Judit 15,11). Ezért szülők, nevelők és fejlődő „emberpalánták” sok gon-
dot fordítsanak erre: „Be szép a tiszta nemzedék dicsőségében, mert halhatatlan az emlékezete, mivel
ismeretes Isten és ember előtt” (Bölcs. 4,1)! – Itt döntő jelentőségű a természetes útmutatás (szemérem
érzet!). Természetünk szava, Isten szava!

2. Testi közösség és hivatásbeli tisztaság.
Azt világosan kell látni: élet az életből. Testi élet a testi életből. „Ez okból hagyja el az ember az

atyját s az anyját s ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté” (1Móz.2,24 és Mt 19,5).
a. Szentségi közösség a házasság. A „kötelék” szentség. „Nagy ez a titok, én Krisztusra és az Egy-

házra vonatkoztatom. Szeresse tehát mindegyiktek feleségét, akárcsak önmagát, az asszony meg tisz-
telje férjét” (Ef. 5,32-33). – Isten rendelte egység. „Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válasz-
sza” (Mk 10,9).

b. Állapotbeli kötelesség a további tisztaság. Más – a családban élőké. „A házasoknak pedig nem
én parancsolom, hanem az Úr: A feleség férjét el ne hagyja. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül,
vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét” (1Kor. 7,10-11). Más – az özvegyé. „A nem
házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom: Jó, ha úgy maradnak mint én is” (1Kor. 7,8). Más –
az életet lelki vonatkozású szolgálatra beállító állapotbeli tisztasága. „Van, aki anyja méhéből úgy szü-
letett, hogy képtelen a házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek
országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!” (Mt 19,12). „Szeretném, ha gond nélkül
lennétek. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében” (1Kor. 7,32). „Aki
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férjéhez adja hajadon leányát, jól teszi; aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi” (1Kor. 7,38).
Bef.: Szent a cél, szent az eszköz. „Amit az Isten tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak!”

(Ap.Csel.  11,9)  –  mondá  az  Úr  Péternek.  –  Alkalmazd  ezt  a  testi  életre  is.  Sanctis  omnia  sancta!
Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a „Nílus legendára”. A legenda így szól: Az anyaföld csak akkor termeli a
gabonát, ha az anyafolyó előbb végigöntözi a száradt rónát. – Alkalmazás: Csak az ősi, isteni erő az
élet termelője és kalászba szökkentője.

3. beszéd: Ami az Isten kezéből kikerült

Bev.: Az élet ősi forrása az Isten. Az Írás ezt mondja: „Én az Alfa és az Omega vagyok, (a kezdet
és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható” (Jel. 1,8). – Az is-
teni erőből buggyanó élet és kapcsolatai szentek és égiek. Hol mutatkozik ez?

1. Az élet szent gyökérzetében.
Az emberi élet belső tartalmát a test és lélek adja. Szent együttes az ember.
a. A test a lélek szentélye. – Valóban önmagában a föld anyaga. Fejlődő törvényeiben is –az élők

egyike.  Merít  a  földből  és  alkotja  önmagát.  De  végül  is  szentély.  A  lélek  szentélye.  Általa  él
végnélküli életet (test feltámadása!).

b. A test továbbá az „új élet” forrása. „Az ember ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csat-
lakozik s a kettő testben egy lesz. Úgy hogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mk 10,7-
9). – Ez csak erősíti nemességét. Ő az Istentől – és belőle az új élet. – Látszólag egyezik itt az élő nö-
vény- és állatvilággal. Felelet: csak látszólag. Miért? Mert itt a lélek teremtésében együtt dolgozik az
ember az Istennel!

2. Szent – működésében.
Természetes, hogy a test és lélek adottsága és célratörése részleges dinamikát, lendületet mutat.
a. Minden rezdülés és érzéshullám isteni követ. – Illúziók (gyermekvilág). Szerelmi rezdülések

(serdülő világ). Erős odahajlás (ifjak élete)… „Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez
csatlakozik, és a kettő testben egy lesz” (Ef. 5,31). Hinni kell: mindez isteni szent indítás. Jelzési köze-
ledéssel a legszentebb szolgálatához!

b. Az életszolgálat pedig a legszentebb áldozat! Ezért természeti törvény az életszolgálat. Ezért
szentség az evangéliumi házassági keret. „Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk
10,9). – Azért mindenről lemondó a szülők élete a gyermekért. Hasonlat: a fejlődő leány életközpont,
aki felé tör mindenki. Hódolat, szeretet stb. Az édesanya pedig az életkör peremére szerénykedő áldo-
zatos… Ki a központ? – A gyermek, a „szent harmadik”.

Bef.: Szent az élet! Ez legyen dalod! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető erre a műtörténelmi példára: a művön ott a művész jegye… képekre is
jegyzik… régi templomok oszlopaira magukat is kifaragták… Még ma is módszer ez. – Alkalmazás:
hát a Teremtő jegyei nincsenek-e rajtunk? Emberképünkön… életünkön…?…

4. beszéd: Ami az ember kezébe kerül

Bev.: Végtelen az Isten és véges az ember. De úgy is lehet értelmezni: szabadon rendelkező igé-
nyei felett az ember. Nagy kincs ez, de nagy felelősség is. – Hogyan értékesítheti ég javait az ember?

1. Szabadon kezelheti az ember.
Maga a lélek szellemisége a szabadság jegyeit mutatja. Maga az Isten parancsa a szabadságot

akarja.
a. Isten a testi élet eszközét és valóságát is életkincsnek adta. Megnemesített bennünket azzal,

hogy belőlünk fakadjon az új élet. „Szaporodjatok és sokasodjatok, s töltsétek be a földet…” (1Móz.
1,28). Magunkra bízta, hogy így szolgáljuk a jövőt. Az életérzés hullámaival emelte ki ezt a szent
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szolgálatot.
b. Isten adományát és kincsét használja az ember! Vegye észre a fejlődés ütemét (gyermekkor, if-

jú, felnőtt!)! Ez a fejlődést hirdeti! Szeresse a hivatás szentségét! Kit mire hívott: az a hivatás! Vállalja
a szent életszolgálat felelősségét (maga elszerényedjék és a gyermek fejlődjék).

2. De felelősségre von érte az Isten.
A „miként” a szabadsággal való élés után tűnik ki. Isten a Rendelkező és Előkészítő, ember a vég-

rehajtó. De a szabadsággal egybefonódik a felelősség is.
a. Emberi lelkünk szabályozza a testi élet igényeskedését! Lássa: a célt! Lássa: az eszközöket!

Akarja: a célt! Akarva szeresse: az eszközöket! De jelszó: mindent a cél érdekében!
b. És sohase feledje, hogy Isten előtt felelős élettetteiért! A célt szolgáló élet – diadalt és elisme-

rést arat. „…megfizetett nékem az Úr igaz voltom szerint, megjutalmazott kezem tisztasága szerint,
mert az Úr útjait megőriztem, Istenemtől gonoszul el nem tértem” (Zsolt. 17,21-22). – Az ösztönös
élet elítélést nyer. „A gonoszok pedig elvesznek a földről, s a hűtlenek kitépetnek belőle” (Péld. 2,22).
Ez lehet már – az előkészületi idő (serdülés kora!) visszaéléseinek büntetése és lehet a fejlődő ember
tragédiája. Lehet: földön vett büntetés (betegség) és égben vett Istentől való elszakadás. „S azután
becstelen hullává lesznek, és gyalázatban lesz részük a holtak közt örökre” (Bölcs. 4,19).

Bef.: Ember keze is szentnek őrizze az Isten szent gondolatait! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető W.Longfellow szép versére: „A rabszolga álma”.
Még az ilyen szerencsétlen embertestvér is a „szebb múlt” álmát látja. A szebb és régi élet álom-

képei varázsolódnak eléje. A rizsföld szegény rabszolgája álomban látja a szabad Nílust, a pálmás ott-
hont, a családot… Álmában meghasad a szíve és nem érzi többé a rabszolgatartó ostorcsapását. – Al-
kalmazás: a bűn embere visszaálmodja a szebb múltat. Isten kegyelme hozza ezt a lelke elé. Megbán-
ja a bűnös múltat és végül is nem érzi a bűnbocsánat után a bűn rabságának kényszerítő ostorát. Való-
jában beleébred a tiszta életbe. Itt áll a Mester!

5. beszéd: Amit az Isten akart

Bev.: Miért állított bennünket az életbe az Úr? Felelet: szétszórja boldogságának kincseit. Miért ál-
lít bennünket az emberélet-szolgálat vonalára? Felelet: sokasodjék a boldogan élők serege földön és a
mennyek országában.

1. Szent ez – a célkitűzésben.
Isten tehát teremtő társként állítja a világba az embert.
a. Szent ez az isteni látás… A végtelen Értelem így ítélte legjobbnak az élethullám továbbsodró-

dását. Mi a lényeg? Új élet a két ember legigazibb egységéből. „Mondá ekkor Ádám: Ez most csont az
én csontomból s hús az én húsomból: ezt a férfi feleségének nevezzék, mert a férfiúból véteték”
(1Móz. 2,23).

b. Szent ez az isteni akarat… Miért? Mert a legjobb Jónak szétszóródó élvezését így akarta meg-
valósítani. „…aki férjhez adja hajadon leányát, jól teszi…” (1Kor. 7,38) – mondja Szt. Pál. – Figyelj!
Amit Isten a legjobbnak látott és szeretetből akart, azt te is szentnek ítéld és jóként keresd! – És a
félőknek mit mondjak? Isten tervei – ember szent tettei!!!

2. Szent – az eszközökben.
Valami megbecsültetés: Isten kezéből kerültünk ki (műremek beszéde: a művészet). Legyünk

büszkék erre!
a. Szent az életszolgálat eszköze – a test. Az emberi test az élők legharmonikusabb remeke (eszté-

tika). Az ember teste a fejlődő élet gyönyörű harmóniája (dinamika). – Az emberi test – a lélek háza.
Az emberi test – a jövő forrása. Így tehát: szent, szent, szent! Ezért igaz: szentet szentül kell kezelned.
„Takaros asszonytól fordítsd el arcodat, és ne nézz szépséget, mely nem illet téged!… Ne vesd szeme-
det szűzre, hogy szépsége botlásodra ne legyen!” (Sir. 9,8 és 5).

b. Szent annak minden Isten adta rezdülése. Érzések… Felfigyelést hozó kezdetek ezek! Férfi és
nő életegységet  adnak.  „Mert  amint  az  asszony  a  férfiból  lett,  úgy  a  férfi  az  asszonytól  születik,  de
minden Istentől van” (1Kor. 11,12). – Hullámok, nem kell félni. Vonzódások, csak nem szabad túloz-
ni. Mik ezek? Szent előfutamai a jövőt teremtő szent szimfóniának.
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Bef.: Mit akart tehát az Isten? Az emberszületés csodáját a dalos és lendületes érzés együttes
ditirambjába hozta! Ez az élet-születés diadaléneke. Csak ilyen legyen a földi is! Amen.

6. beszéd: Amit az első ember cselekedett

(Itt azután bekapcsolható az „eredeti bűnről” szóló dogmatikai beszédlánc és az erről a tételről
szóló elszórt beszédek is.

Bev.: Ember lehetőségei a szabadságtól függnek, de az ember valóságos tettét a történelem lapjai-
ról olvasom. Itt az Írás szól és a „ma embere” felfigyel. Szól pedig a szent szöveg imigyen: „Ámde a
kígyó ravaszabb volt, mint a föld minden állata, melyet az Úr Isten alkotott. És azt mondá az asszony-
nak: Miért parancsolta meg néktek az Isten, hogy a paradicsom egyik fájáról ne egyetek? Felelé néki
az asszony: A paradicsomban levő fák gyümölcséből eszünk! Hogy azonban a paradicsom közepén
levő fa gyümölcséből ne együnk, meg hogy ahhoz ne nyúljunk, azt megparancsolta nekünk az Isten,
hogy meg ne találjunk halni. Mondá erre a kígyó az asszonynak: Dehogy is haltok meg! Csak tudja az
Isten, hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik szemetek s olyanokká lesztek, mint az Is-
ten: tudtok jót és gonoszt. Látá tehát az asszony, hogy a fa evésre jó, szemre szép és tekintetre gyönyö-
rű, és vőn a gyümölcséből és evék s ada férjének s az szintén evék. Erre megnyílék mindkettejük sze-
me: s mikor észrevették, hogy mezítelenek, fügefaleveleket aggatának egybe s kötényeket csinálának
maguknak. Mikor pedig meghallották az Úr Isten szavát, ki a paradicsomban járkált az alkony hűvö-
sén, elrejtőzék Ádám meg a felesége az Úr Isten színe elől a paradicsom fái közé” (1Móz. 3,1,8).

1. Parancsot adott az Isten.
Ez tény kérdés.
a. Méltó-e ilyen próba az Istenhez? Felelet: ezt a problémát Isten szuverenitásának ténye oldozgat-

ja… Így és nem másképpen tervezte szeretetének sugárzását (Hát ez a szeretet? Igen! A megváltással
egybekapcsolva megemelése az embernek. Természetfeletti kegyelmek!).

b. Méltó-e az egész betudás Istenhez? Felelet: csak enyhíteni lehet a problémát és nem megoldani.
Misztérium az élet. De nem személyesen bűnös az utód. Csak az elesett emberiség sarja! Majd az is
igaz, hogy más lesz a megváltás is. Ádám vétkezik, ember szenved, de Krisztus szenved és ember üd-
vözíttetik.

2. Parancsot szegett az ember.
Lényeg ez: a parancs teljesítésére gyenge lett az ember.
a. Büntetés vállalására méltó lett az ember.
b. De ne felejtsd! Nem vettetett el az ember! (Megváltó! Sőt: Isten Egyszülöttje a Megváltó!!!).
c. Jóvátételre erőt ad az Isten.
Bef.: Isteni kezdetet –emberi folytatás követte. De végül is szólt újból az Isten (Megváltó ígérés és

küldetés!). Amen.

7. beszéd: A gyermekkori tisztaság

Bev.: Ádám népe vagyunk, de terhét nem a személyes, hanem a „bűn állapotában” viseljük. – Az
újszülött ember személyes létében tiszta gyermeke az elesett természet rendjének. Kell neki is a meg-
váltás! – Milyen tehát az új ember?

1. Születéstől – tiszta az ember.
Az eredendő bűn nem személyes elesés, hanem felemelendő állapot.
a. Még testben is tiszta az újszülött. Az orvostudomány egyik álláspontja szerint sterilizált az élet!

(csak később fertőz a szülő!). De ez teljesen bizonyos, hogy a magával hozott testi életterhek (gyenge-
ség, szervezeti hiba stb.) átértékelhetők.

b. De lélekben az „elesett természethez tartozandóság” miatt Istentől eltávolodott. Itt sem a szemé-
lyes bűn folytán, hanem a való helyzet következményeként. – (Ádám vétkezik, mi bűnhődünk… Er-
ről a kérdésről máshol találhatunk beszédsorozatokat. Idetartozik azután: heterosoteria – autosoteria.
Erről szintén találunk fejtegetéseket.).

2. Házasságig érintetlen az ember.
A fejlődés természete, hogy először magát erősíti a búzaszál és csak később hozza a termést! Em-

ber! Ez neked is szól!
a. Legyen készülő az ember! Nem aratunk kora tavaszi zsendüléskor. Ezt a tisztaságot dicséri az
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Írás: „Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, hanem szűzen maradtak” (Jel.
14,4). – Csak gondozzuk testi életünket és ne fecséreljük el életerőinket. „Hiszen az Úr nem bűnös
életre hívott minket, hanem szentségre” (1Tessz. 4,7).

b. Legyen tiszta önfegyelemmel erőket gyűjtő az ember, hogy „teljesen tiszta forrásból csorduljon
az új élet”. – Ezt a gondolatot szélesítse ki a forrás hasonlata! Még az italt is csak a tiszta forrásból
hörpintjük… Hát még az új életet hogyne akarnók innét meríteni?! „Ne kövesd szíved vágyait erőd ér-
zetében…” (Sir. 5,2). „Kerüld az ifjúkor vágyait…” (2Tim. 2,22). „Szeretteim, mint vándorokat és
hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek”
(1Pét. 2,11). „Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent” (Mt 5,8).

Bef.: Tisztán születtünk, tisztán éljünk és így a tiszta élet forrásaivá nemesedünk (pl. szentek).
Amen.

*

Ez a beszéd felépíthető bármelyik szent szűz: Ágnes, Agáta, Luca, Alajos, Szaniszló stb. életrajz-
ára. – Alkalmazás: aki ilyen maradt, az az Isten virágoskertjében örök pompázó!

8. beszéd: A házassági tisztaság

Bev.: Az életszolgálat szentsége keret, az állapotbeli tiszta élet tűzhelye. Ezt alaptételként vigyük
át egész életünkre. Aki tehát a házaséletre hivatott, annak a szentségi keretének tiszta formáját élje. –
Mit kell keresni a házasság keretében?

1. Isten törvényének felismerését. Hármas célban jelzi a 1012 canon.
a. A gyermekáldásban. Ez az első. „Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet…” (1Móz.

1,28). „…kelj egybe a szűzzel az Úr félelmében, de inkább a gyermekek utáni vágy, mint az élvezet-
vágy vezessen, hogy mint Ábrahám ivadéka, részese légy fiaidban az áldásnak” (Tób. 6,22). – Olvasd
csak a házasság kiszolgáltatásánál mondott zsoltárt. Itt azután nincs megalkuvó elgondolás.

b. Kölcsönös együttérzés. Ez a szeretet örök kapcsa. Szerelem érzésén indul, de szeretet virágává
fejlődik. Az öregek szeretete valóság. – Sőt így Isten-szeretetbe olvad az élet. „Férfiak! Szeressétek fe-
leségeteket, s ne legyetek indulatosak velük szemben” (Kol. 3,19).

c. Az érzéshullámok elcsendesítése. Ez is isteni terv és valóság. Az emberi természet ütemezése
más és más. Az erősebb érzésű életének eleven sodrát elpihenteti és megnyugtatja az Isten adta életke-
ret. „A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinek felesége és minden asszony-
nak férje” (1Kor. 7,2).

2. Életét ezen belül éli.
A látás és tudás tehát csak alap. Az isteni törvényt élni kell! Ezt teszi lehetővé és ezt követeli a há-

zasság.
a. Szent kettősség az élet. Isten terve és Szentírásunkban adott kinyilatkoztatása. „Kezdetben, a te-

remtéskor Isten férfinek és nőnek teremtette őket… Úgy hogy már nem ketten vannak, hanem csak
egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,6 és 8). – Természetünk erre
visz.

Isten személyes szava ezt tanítja.
b. Zárt szentély a házas együttes. Egység – a jelszó. Csak a házastársak együttese szentségi! „Ez

okból hagyja el az ember az atyját és az anyját s ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté”
(1Móz.  2,24).  –  A  felbonthatatlanság  az  erő.  Ezt  adja  a  kegyelem!  Áldozatosság  a  hivatás  (C.J.C.
1012). –És az ószövetségi helyzet miért volt más? Felel rá Jézus: „…Miért parancsolta hát Mózes a
válólevéllel történő elbocsátást? Ő kijelentette: Mózes a keményszívűségetek miatt engedte meg, hogy
elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt” (Mt 19,7-8).

Bef.: A házasélet isteni terv és krisztusi szentség. – Itt nem fékevesztettség, hanem áldozatosság
a jelszó. Nincs „életrév”, hanem van „szent életáldozati oltár”. Amen.

9. beszéd: Az özvegyek tisztasága

Bev.: Az életutat Isten és nem a „párkák” szabályozzák. Akit özvegyi sorsra állított be az Úr, mi
legyen annak hivatása?
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1. Távol maradjon az ösztönös élet élvezetétől. Szt. Pál egyenesen tanítja, mert ebben az életben
tökéletességet lát. „A nem házasoknak és özvegyeknek pedig azt mondom: Jó, ha úgy maradnak mint
én is” (1Kor. 7,8).

a. Ne rajzoljon ábrándképeket. Lehetőleg ne keressen „új életet”, vagyis „új élet-keretet”. Vágyai
legyenek tiszták és lelki szolgálatra beállítottak. Tökéletesebb a lélekszolgálat.

b. Legyen így áldozatos önfeláldozásban. – Kiknek áldozza fel magát? Gyermekeinek. Különösen,
ha azok fiatalok. Reászorulnak, adja nekik önmagát. – Mások szociális szolgálatában is önfeláldozó
legyen. Szegények reászorulnak. Árvák… Tudatlanok… Gyarlók és betegek (gondolj az irgalmasság
cselekedeteire). Ezek is Isten népei! Ezeket is gondozza valaki! Ő is magára maradt!

2. Míg el nem szakad – az özvegyi élettől.
Végül nem hirdeti az apostol, hogy bűn terhe mellett maradjon özvegyi állapotban.
a. Ha mégis új házasságot óhajt, azt is megteheti. „De ha nem tartóztatják meg magukat, lépjenek

csak házasságra, mert jobb dolog házasodni, mint érzéki vágytól égni” (1Kor. 7,9). A felbonthatatlan
köteléket Isten (a halál útján!) felbontotta. Így tehát szabad az özvegy.

b. De tanácsképpen Szt. Pál szava is az, hogy inkább éljen özvegységben. Ok? Maga lelkével töb-
bet törődhet. Mások lelkének többet adhat. – És ha mégis a szabadsággal él? Lehet és legyen áldozatos
szolgálóleánya – az új otthonnak!

Bef.: Szt. Pál szerint: „A férjes asszonyt például törvény köti életben lévő férjéhez, férje elhunytá-
val azonban fölszabadul a férj törvénye alól…” (Róm. 7,2). – Most egy kis előhangot kell csendíteni a
következő (10-18. beszédvázlat) közlés elé! – A figyelem felhívandó, hogy most olyan meglátási és
módszertani (pedagógiai) kérdések jönnek, amelyeknek egyes részeit világítja meg egy-egy beszéd,
és csak az egész közlésében kap kielégítő és evangéliumi feleletet az ember. – Így tehát minden be-
szédnél külön is kiemelem, hogy ezt a beszédláncot a maga egészében kellene megfogni… Ha mégis
egy beszédet akarnánk mondani, akkor az egész sorozatból emeljük át a megoldást és fejtegető igaz-
ságokat, mert egyébként csak tört és letörő tételeket közölnénk, és tanításunk nem volna nevelő jellegű
és igehirdető. – Mi az egyes tételt csak átitatjuk a jövő tételekben fejtegetendő „megoldandó igazsá-
gokkal”, de kénytelenek vagyunk erősebben reávilágítani az esetleges helytelen álláspontra is.

Lényeg: az egész adja a tétel evangéliumi megvilágítását (a 10-18. beszédek csak láncban mond-
hatók el!)!

10. beszéd: A természetes ösztönök elnyomása!

Bev.: Tehát mit tegyen az ember a feltarajosodó élethullámok sodrában? Biztos tudással vegye a
törvények létét és fogadja el az érvényretörés kemény valóságát.

1. Az életerők érvényre törnek.
Ezt a tételt tudomásul kell venni! A természetünk – Isten szava, az előretörés tehát – Isten szándé-

ka.
a.  Célra  tör  az ösztön.  Ez a  tétel  is  Istentől  indul.  „Szaporodjatok,  sokasodjatok,  s  töltsétek be a

földet…” (1Móz. 1,28). De a megváltásnak üdvökonómiája is az emberiség fennmaradására épül. Sőt
a mennyek országának népesítése ennek az isteni tervnek az eredménye.

b. Életérvényt keres a nemi ösztön. Nem szabad félni a „szótól”: „ösztön”. Isteni rendelést helyet-
tesít. Tehát szent! Célja: isteni! Mint eszköz: Istentől adott szentségi teremtmény! Inkább tisztelve
gondolni reá, mint félni a szent rendeltetéstől: „Az ember ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez
csatlakozik s a kettő testben egy lesz” (Mk 10,7-8).

2. Még akadály esetén is érvényesülnek.
Ez a testi lendület olyan erős, hogy gátak ellenére is érvényesül. –Sőt óvakodni kell attól a gondo-

lattól, amely letöréssel akarna győzedelmeskedni!
a. De szabályozza maga a természet. Ez nagy jelentőségű! – Íme! Isten adja, Isten fejleszti és az Is-

ten adta természet szabályozza. – Hogyan? Ébredésben… csecsemő… serdülőkor… Isten segít, termé-
szet levezet.

b. Nem szükséges tehát az emberi beavatkozás. Túlzó pedagógiai vonal (hirdetve csak!)! De ve-
szélyes is (további érzésvágyak ébresztése eredményként!)! Sőt egyenesen káros. Idegéletet feszíti ez
az irány. Természetesen így bűnös. Isten parancsával ellenkezik. „Resteld a paráznaságot atyád és
anyád előtt… Szemed jártatását más férfiú feleségén, a leselkedést szolgálója után…” (Sir. 41,22 és
27). – Örüljünk, hogy ilyen erős az ösztön és ilyen erősen rendező az Isten. Miért? Mert a jövő életet
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kemény természeti törvénnyel hangsúlyozza.
Bef.: De miért „törhetetlen” ez az ösztön? Miért? Mert az Isten legszentebb szándékai egyikét

szolgálja alázattal: „töltsétek be a földet”… Sőt a megváltás után így is igaz: töltsétek be a mennyet.
Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a „gőzök feszítő erejének” fizikai energetikai törvényére. A lényeg ez: a le-
zárt edényben forralt víz olyan gőzöket fejleszt, amelyek szétrobbantják a kazánt. – Alkalmazás: az
emberi életben sem lehet helyes olyan elzárás, amely a végén robbanást okoz. Figyelj arra, hogy a túl-
zás mindig veszélyt hoz. De vedd azt is tudomásul, hogy az emberi természet is ezen a törvényen áll.

11. beszéd: A természetes ösztönök zabolátlanságai!

Bev.: Ha „Isten útját” járják az életösztönök, akkor zabolátlan fékevesztettség az útjuk? – Jól je-
gyezd meg testvér, mindennek törvényt, pataknak medret, állatnak barlangot vájt a Teremtő. – Pusztu-
lást hoz-e a zabolátlanság?

1. Pusztulásba viszi a teste.
Életszolgálat – az isteni vonal, rendezettség – az isteni törvény. És ha más vonalra térne az em-

ber?
a. Fokozza csak ösztönös igényeit… Igénykielégítés látszat szerint elpihentet. Igen, igen, de csak

akkor, ha Jézus törvényein épül. Különben nem csendesít, nincs kielégülés, csak érzéktobzódás.
„…sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten or-
szágában” (1Kor. 6,10). – Ez csak a mellékzörejt erősíti, további igényeket követelődzve izzít. „Még
egyszer!…” „Ez az utolsó!…” De van-e itt vég? Beteges hajlammá lesz és örvénybe sodor. „Hárfa-
pengés meg ének, fuvolaszó és harsona ne zengjen többé benned! Ne éljen benned semmilyen mester-
ség művese! Ne hallatszék malomkattogás! Mécses fénye ne villanjon föl benned! Vőlegény és meny-
asszony ne hallassa szavát! Kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden
nemzetet. Kezéhez tapad a próféták és szentek vére, s mindazoké, kiket megöltek a földön” (Jel.
18,22-24).

b. Pusztítja belső életerőit is. A belső élet a lélek erőire támaszkodik. Keménység, lemondás, önfe-
gyelem, önmegtartóztatás és erős akarás lélekerőinek jelentkezését hozza. De a „testi puhány” és „ér-
zést igénylő” elgyengül. „Az asszony bíborba és karmazsinba volt öltözve, arannyal, drágakővel és
gyöngyökkel fölékesítve. Kezében arany serleget tartott, tele utálatos és szennyes paráznasággal” (Jel.
17,4). – Sőt tanulás stb. igényeit is leállítja. Elég neki a „Venus dala”.

2. Erkölcsi romlásba vezeti a lelket.
Az elernyedő test és elgyengülő lélek a végső veszélybe juttat.
a. Földi életben „moral insanity”-ig. A Freud-féle ideológia sok bölcs és okos tanítása mellett –a

végső veszélybe ránthat, ha túlzássá lesz a tan (Krafft – Ebing könyvei). Persze fokozatos a süllye-
dés…

b. Örök életben örök kárhozatig. Emberi élet végpontját látszat szerint a sírgödör adja. Ha itt te-
metkeznénk, akkor nem volna végső felelősség. De a valóság ez: itt kezdődik a világosabban látott
végnélküli élet. „A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, (szemérmetlenség), faj-
talanság…” (Gal. 5,19). „Őrizkedjél fiam minden paráznaságtól, és sohase vetemedjél arra, hogy fele-
ségeden kívül máshoz közelíts és így vétkezzél” (Tób. 4,13). – Eddig a hit, ott – tapasztalati valóság.
Boldogító hit nekünk, szomorúan leverő a szenvedőnek!

Bef.: Nem élet az az élet, amelynek dalát Venus zengi! Kéjelgő pocsékolás, amelyben pusztul a
földi élet lendülete és készül az örök kárhozat égető tüze!

*

Ez a beszéd ráépíthető azután Szodoma és Gomorra történetére. Színezendő a bűn és kifejtendő Is-
ten büntetése (1Móz. 19). – Alkalmazás: rendelkező az Isten, végrehajtó szabados az ember, de –
végső érvényt szerez szavának a büntető Isten!
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12. beszéd: A természetes ösztönök rendezése

Bev.: Elemi értelem kell ahhoz, hogy belássuk: erők tobzódásában harmónia teremtendő. Tűz és
víz energiája lehet egymást ölő, de melegítve lehet egymás energiáit fokozó (tűz és a tartályban lévő
víz! Pára! Gőz!).

1. Testi neveléssel nevelendők.
Természetes: a nevelő reáhatások keresendők. Testi erőkkel állunk szemben, tehát első vonal –a

testi nevelés (Foerster, Tóth Tihamér, Gillet).
a. Egészséges higiénia. Levegő, torna, séta, rendszeres étkezés, ital stb. Orvosi és egészségi okta-

tások arra vezetnek: egészséges lélek az egészséges testben. „Sanyargatom és rabságba vetem teste-
met, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak” (1Kor. 9,27).

b. Megfeszülő munka. Ennek kidolgozás és felhasználó felélés az alapja. De van benne lélektani
meglátás is! A tisztaság életöröm, a munkaeredmény kielégíti az igényes embert. – Fontos ez, mert
örömigény. Ez indító erő.

2. Lelki fegyelemmel átépítendők.
Természetes, hogy a lelki munka sem mellőzendő. De ez ne legyen tiltó és elnyomó!
a. Nem elnyomás! Ahol csak tiltanak, ott nem jól nevelnek! A tilalom sokszor – figyelmet ébreszt

és vonzódást vált ki. „Nitimur in vetitum!” Az elnyomás pedig lehetetlen! Az egyik oldalon
elnyomatik, a másik oldalon érvényt keres.

b. Hanem átépítés… Ez az Isten adta módszer. Erők átértékesíthetők! Egyikből lesz a másik!
Energiából munka és így tovább! „… mindenben úgy viselkedjünk, mint Isten szolgája:… tisztaság-
ban és tudásban, béketűrésben és jóságban, a Szentlélekben és őszinte szeretetben” (2Kor. 6,4 és 6).
Ezt kell kidolgozni és így lehet helyes úton járni.

Bef.: Energiák csodavilágában Isten terve szerint rendet tartó az ember! Nem „rendőr”, hanem
„életszelektor”. Választ és értékesít az ember! Amen.

*

Ez a szentbeszéd reáépíthető a „nevelők világának” nagy és szélesen terjengő területére. – Szókra-
tész szerint az önfegyelmezett erő, Epikurosz szerint a kitágított élvezet, a sztoikusok szerint az
erény követendő. – Újabb vonalon: Krisztus szerint a lélek tisztasága és uralma szerzendő meg… Ezt
tagadják: Feuerbach, Freud; ezt hangoztatják: Foerster, Tóth Tihamér… És az élet mit hangoztat? az
utóbbi diadalát! – Alkalmazás: legyen döntő irányítónk Krisztus szava. Így életünk diadalmas
virágbaszökkenés!

13. beszéd: Az életerők transzponálása

Bev.: Itt olyan kiemelt eszköz ismertetéséről lesz szó, amelynek használata igen sokat segít az ösz-
tönvilág helyes irányításában. Mi ez? Magyarázatban két tételt kell leszögezni: egy általánosat és egy
részleteset. Mik ezek?

1. Életcélok vonalán mozog az élet.
Ez az első és általános. Alaptételnek is mondhatnám. Olvasd a világ teremtését! – Minden célokat

és jó célokat szolgál. „És látá az Isten, hogy mindaz, amit alkotott, felette jó volt” (1Móz. 1,31).
a. Amire rendeltetett, azt szolgálja az erő. Ez a nagy világ élettelen birodalmának és az élő termé-

szetnek egyenes törvénye. Ilyen a gravitáció, adhézió, kohézió, elektromosság törvénye… Ilyen az
életszolgálat… a fejlődés… Végül ilyen -az emberi élet minden élettani, tehát életszolgálati törvénye.

b. De ugyancsak ezt a vonalirányt követve, felsőbbrendű tevékenységre beállítható. – De a törvé-
nyek ereje felfüggeszthető (alátámasztom az eső tárgyat, és így súllyá válik a gravitáció). Majd átvált-
ható (rosszul verő szívet „Digitalis” szabályoz…). – Így az emberi életben is lehet és van ilyen átépíté-
si lehetőség.

2. Felsőbbrendű életcélok érdekében értékesíthető az életerő.
Most elhagyjuk az energiákat és csak a saját emberi életünkre gondolunk. Mi az emberi élet alap-

vonala? Életszolgálat! A testi közismert.
a. De van-e felsőbbrendű, amelybe az alsóbb beépíthető? Felsőbbrendű a lélekszolgálat valósága.

Személyiségem felsőbbrendű, lelki kidolgozása. És ez mi? Valóban a teremtés befelé való érvényesí-
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tése. A szellem győzelme a test, az anyag felett! – Valóságban? Tudás, esztétika, erkölcs, vallás vona-
lán való felsőbb élet szolgálata. Még a szenvedés is jó lesz, ha felsőbbrendű értékként kezelem. „Bol-
dogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket” (Mt 5,4).

b. Más emberben való sokszorosítása szellemi egyéniségemnek. Ez már a teremtés vonalának
kifelé való szélesítése. Itt új embert teremtünk – a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez az igazi
életszolgálat! A család is végzi – lelki nevelésben. – Így erre építhető át, ebbe értékesíthető az élet-
szolgálat testi erőtöbblete. Hát kérdezem: erre nem kell életenergia? Ne félj a felelettől! Testi energia
is kell, amint minden szellemi munka testi felhasználást is igényel (lásd: szellemi munka kifárasztó és
erős testi táplálkozást igénylő jellegét!). – Lám! Aki ebben a teremtő és egyéniséget sokszorozó
munkában tevékenykedik, az felhasználja a túlzottan és bőségesen jelentkező testi telítettséget és át-
játssza az energiáit a szellemi és lelki teremtő munka területére (lásd: tudósok, áldozatos nevelők,
szociális szolgálat emberei, Istent és lelket szerető papok, szerzetesek életét). Ez az erők transzportálá-
sa! – Valóban: az élet megszentelése és a mi életünk áldozatos felajánlása. Gondolj csak arra, min-
den „nagy”: áldozat!! Még a megváltás is – életáldozat!

Bef.: Itt nincs elnyomás (testi vonalon!), hanem szerepet talál az erőátértékesítés a szellemi terüle-
ten! Ennek értelme: minden életerő a lélek valamelyes vonalán érvényt talál. Ez Isten tervének
szent szolgálata! Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető a következő fizikai törvények együttesének a magyarázatára: a példa a fizi-
ka tudósainak tárgyalásaként vezethető be Lavoisier meg Einstein ellenére is:

1. törvény: az energiák megmaradásának elve,
2. törvény: az energiák átváltásának (munka!) törvénye,
3. törvény: az energiák állandó érvényretörésének törvénye (helyzeti energiák, aktuált energiák és

átváltott energiák). – Alkalmazás: az emberi életben is érvényesülnek és érvényesíthetők olyan mó-
don, hogy a felsőbbrendűben kiélheti magát az alsóbbrendű!

14. beszéd: A tiszta és szűzi ember

Bev.: Ez a kérdés az élet célirányos berendezettségének világát érinti. A kérdés így hangzik: van-e
határ az előkészület és szolgálat területén? A felelet ez: a szűzi élet öntökéletesítő előkészület. Az
életszolgálat: életkiteljesítés. – Kicsoda tehát a tiszta ember?

1. Isten törvényein belül élő.
Ha a felelet első hangja ez, akkor világos, hogy a szűz lélek nem valami különlegesen elképzelt és

élettelen eszmei alak, hanem az életre készülő, vagy felsőbbrendű életet szolgáló isteni hivatott.
„Azért tett erőssé téged az Úr keze, mert szereted a tisztaságot, és férjed után más férfiút nem ismertél.
Áldott is leszel ezért mindörökké!” (Judit 15,11).

a. Testi életre készülő. – Valóban gyűjtő méhecske, hogy értékesíteni tudjon. A gyermek tisztasá-
ga… a serdülő tisztasága… az ifjú tisztasága… „Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent
helyén? Az, akinek keze ártatlan, kinek szíve tiszta, ki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis es-
küt társának” (Zsolt. 23,3-4). „Azt kedveli az Úr, ki tisztaszívű” (Péld. 22,11). „Nem vonja meg javait
azoktól, kik ártatlanságban járnak” (Zsolt. 83,13).

b. Lelki életet szolgáló. –De már itt is szolgál. Lelket! Saját lelki egyéniségét (személyiség! Tisz-
ta, szent élet!)! De mások életét is (diákok – a társakét, ifjak – a munkahely dolgozó testvéreit!)! –
Miben tündököljetek? „Tisztaságban és tudásban, béketűrésben és jóságban, a Szentlélekben és őszin-
te szeretetben” (2Kor. 6,6). Így: készülve is – teremtők! És ez mit jelent röviden?

2. Isten céljai szerint a fejlődés és előretörés: az érvényesülés és szolgálat.
Tehát nem terméketlen kóró, hanem szolgálatban égő lélek. „Be szép a tiszta nemzedék dicsősé-

gében, mert halhatatlan az emlékezete, mivel ismeretes Isten és az ember előtt” (Bölcs. 4,1). „Őrizd
magadat tisztán!) (1Tim. 5,22). Mert így még a gonosz lélek felett is hatalmad lészen. „Majd magához
hívta a tizenkettőt, és hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött, kettesével szétküldte őket” (Mk
6,7). Ilyen legyen és ilyen is a szűzi ember! Jövő tavasznak szent forrása.

a. Belőle azután -a hivatásbeli állapot szerint- új élet fakad. Szent családi körben – „új harmadik”.
„Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő testben egy lesz” (Ef.
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5,31).
b. Vagy további tiszta életben: a lélekemberek sora. Ez a papi élet hivatása. Így Isten nagy csa-

ládjában növekedő liliomnak a virágos kert pompázó tavaszát fakasztja.
Bef.: Mi az eredmény? Virágok fakadnak Isten kertjében, és Isten „népei” szolgálják mások életét

is. Amen.

*

Ez a beszéd felépíthető szt.János apostol példájára. Ki volt az Úr legkedvesebb tanítványa? A tisz-
ta és érintetlen Szt. János. Ő lett azután a „szeretet életdalnoka”, és így a „lelkiélet-nemzés” szentje is!

15. beszéd: A küzdelmes ember

Bev.: Minden életpillanatunk feszülő érvényesülést hirdet. Sejtjeink robbanása a szervezet gazda-
godásáról regél… Rejtelmes célok felé tör az ember, melynek látszólagos leívelése a lélekvilág ma-
gasba szökkenését jelzi. – Itt azután olyan erős küzdelem jelentkezik, amelyeknek belső értelmezése
külön figyelmet érdemel.

1. Előretörést diktál a természet.
Valójában a fejlődés ütemét érezzük. Test sejtjei – kifejlődnek; lélek szárnyai – bontakoznak. –

Mindez Isten terve.
a. Minden porcikánk célszerű parány. Tehetetlen kisded – az újszülött… Bontakozó, erősödő – az

ifjú és a felnőtt. – Lélekkincsünk (értelem, akarat) is fokozatos feszüléssel tágul a világ felé és telítés-
sel gazdagszik – belső szentélyünkben.

b. Minden rezdülésünk célratörő. – Minden jó – alapvetésben mozgás. Ontológiailag és erkölcsi
megrezdüléseiben. Az ösztönélet ébredése is. Egyenesen szent! Illúziók! Felfigyelések! Látszólag
gyermekálmok. Valóban emberré levés kezdődő ébredése. – Szerelmi lángolások! Ezek is szent kez-
detek. Isten adta. Az ösztönélet mozgása is. Ezek belső tisztuló és tisztaságot, belső harcot igénylő
megindulások. Látjuk – a jövőt, harcolunk – a tiszta életért. – Az ösztönélet valósága: ez is Isten terve!
Isten kincse! Ő rendezte így az életet. Nekünk tehát így kell élni az egész életet.

2. Életszabályozást diktál a természet Ura.
De természetesen nem a vak ösztön az élet fénye. Az Isten csak az életutakra helyezett fényt. A

fény: az Isten. – De hol világít?
a. Az öntudatlan állatban Isten törvénye döntő ösztönerő. Állatok – tudattalan érző gépek. Műkö-

désük alapja: Isten törvénye. Nem is hibáznak és bűnöznek.
b. A személyes ember életében szabályozandó az élet törvénye. Van-e ebben küzdelem és szenve-

dést hozó harc? Igen. De tudomásul kell venni: „Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostorozza
minden fiát, akit befogad” (Zsid. 12,6)! – De már a személyes ember Isten képe. Ő Isten személyes
szeretetének hordozója. Ez kegyelemmel telítettség és így isteni látás, akarás és élés lehetőségének
hordozása. – Diktál a törvény, hódol az ember. – Hol szól az Úr? Decalogus-ban. A Mester? Tanításá-
ban, személyesen…

Bef.: Erre feszül a lélek, és diadalra segít az Isten teremtő kincseivel és személyes szeretetadomá-
nyaival. Amen.

*

Ez a beszéd felépíthető Ágoston szavaira: „ha tudták ezek és amazok, akkor miért nem tudsz te
is?” – Alkalmazás: a küzdő ember akaratát erőkkel gazdagítja az embert küzdelemre indító Isten.

Vagy átépíthető Papini  „Kész ember” című regényes élettörténetére.  A regény szerint  az író már
„kész roncsember” lett – erkölcsi vonalon. – Mi segítette ki ebből a mocsárból? Szt. Ágoston példája,
maga akarata és mindenekelőtt Isten kegyelme. – Alkalmazás: te is hasonlóképpen cselekedjél!

16. beszéd: A küzdelem erőforrásainál

Bev.: A maratoni futók (42 km!) kísérői üdítő gyümölcsöt, citromot adnak át a megállás nélkül fu-
tó küszködőknek. – Életcélba futó embertestvér is erőforrásokat követel, ahonnét felfrissítő behatáso-
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kat vesz a további küzdelemre. Hol buggyannak ezek az erőforrások?
1. Magunk életberendezéseiben.
Isten terve szerint a föld életünk eledele, és jóakaratú lélekdíszességünk szintén életértékünk.
a. Fegyelmezett lelkiségünkben jelentkezik először ez a „forráskeresés”. „Hiszen szentek ivadékai

vagyunk és azt az életet várjuk, melyet az Isten azoknak juttat, kik sohasem szegik meg iránta való hű-
ségüket” (Tób. 2,18). – Tehát erre gyökérzetben tör az ember! – Ahol csak a halál a törtetés útja, ott
nincs fegyelmezett rend. „Kevés életnapom nemde hamar véget ér! Engedd, hogy kissé sirassam fáj-
dalmamat” (Jób 10,20).

b. De ahol életretörés mutatkozik, ott kegyelemmel telített a lélekszentély. „Mert én, az Úr, va-
gyok a ti Istenetek: szentek legyetek, mert én szent vagyok” (3Móz. 11,44). – Eljön oda a Lélek. „Az
Úr Lelke ugyanis betölti a föld kerekségét, s ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról!”
(Bölcs. 1,7). De személyesen is ott lakik a megvilágító Szentlélek. „A Vigasztaló pedig, akit az Atya
nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn
14,26).

2. Embertestvérek segítséget nyújtó szeretetében.
Nem egyedül élünk, hanem testvéri közösség az élet. „…ti pedig mindnyájan testvérek vagytok”

(Mt 23,0). – Szüleink, nevelőink állandó lelki jelenlétében…
a. Élmények! Ez a múlt állandó felébredése és intése (Koszter atya: „A szóló szemű kép” című if-

júsági színdarabja…).
b. Közvetlen jelenben támogató szeretetben. Ez is áramló folyam, amelynek kirobbanó forrása a

szeretet.
3. Isten erőforrásainak állandó csordulásában.
a. Mindenkinek eleget ad. „Nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk világosságot”

(Zsolt. 35,10). – És mindenkit felüdít: „…aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik so-
ha többé” (Jn 4,14). – Hisz teljesen elszikkad a forrásaitól távol lévő. „Mivel vesselek össze? Mihez
hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya? Mivel mondjalak egyenlőnek, hogy megvigasztaljalak, Sionnak
szűz leánya? Mert nagy, mint a tenger, a te romlásod, ki gyógyíthatna meg téged?” (Jer. 2,13).

b. A készségesen fogadónak isteni természetet biztosít. A kegyelem az igazi gyökérzet. „Benne
van vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme bőségének arányában, amelyet
minden bölcsességgel és okossággal, gazdagon árasztott ránk” (Ef. 1,7-8). – Ezt adja az Úr. Így lesz
„újjászületett” életünk isteni jellegű. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy
ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). Tulajdonképpen ez a szent „forrás”
adja örök életünk belső diadalát: „A víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz…” (Jn 4,14).

Bef.: Ilyen erőforrásból merítve könnyen győzhet az „istenivé nemesített” földi versenyző…
Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető erre a legendára: egyik szenttől azt kérdezték: mi a titka a te életednek? Fe-
lelete: „nincs ennek titka – kedves fiam –, én csak egyszerű utánzó ember vagyok… Csak az a fontos,
hogy Krisztust akarom utánozni és így alázatos másolóvá akarok szerényedni… Igen, Igen! Ez annyit
jelent, szent akarok lenni!” –Alkalmazás: önfegyelmezett életünk is ilyen legyen! És Krisztusból me-
rítő!

17. beszéd: A győzelmes ember

Bev.: Miben rejtőzik az életharcot vívó győzelmének alapja? Egyszerű a felelet: ne a „föld anya”
erejét kereső Anteus légy, hanem az égi világ segítségét váró Isten fiaként harcold harcodat! „Halál,
hol a te győzelmed? Halál, hol a te fulánkod?” (1Kor. 15,55).

1. Maga a világ az ember számára – Isten ajándéka.
„Jót teremtett a jóknak kezdettől fogva, épp így jót és rosszat a gonoszoknak” (Sir. 39,30).
a. Mindenünk a folyamatban. „A szeretet abban áll, hogy parancsai szerint cselekedjünk. Parancsa

pedig az, hogy amint kezdettől fogva hallottátok, szeretetben éljetek” (2Jn. 6). – Amire hívott, arra se-
gít. „Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre” (1Tessz. 4,7).

b. Mindenünk a megszentelésben. – Maradjon szent az élet. „Emlékezzél, Uram, szövetségedre;
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adj szót ajkamra, erősítsd meg szívem szándékát, hogy szent maradjon házad számodra…” (Judit
9,18). – Veletek legyen az Úr! „Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké,
megigazolásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesült az Írás szava: „Aki di-
csekszik, az Úrban dicsekedjék” (1Kor. 1,30-31). – Ez az Isten szándéka és kegye. „Isten akarata
ugyanis az, hogy szentekké legyetek. Tartózkodjatok a paráznaságtól” (1Tessz. 4,3).

2. Vele biztosan győz az ember.
a. Ha Isten velünk, ki ellenünk? „De Istennek hála! Ő segít minket győzelemre Urunk Jézus Krisz-

tus által” (1Kor. 15,57).
b. Isten kezében biztos az életünk. Földi zarándokúton bármi történik is velünk: vagy csak tudja

és engedi, vagy egyenesen akarja. Mindkét esetben jó a vége!!! „Minden ugyanis, ami Istentől szüle-
tett, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk” (1Jn. 5,4). –
Égi célbafutásban Ő a Bíró. Méltán szól erről a Királyok könyve: „Legyen az Úr a bíránk s ítéljen kö-
zöttem és közötted, lássa és ítélje meg ügyemet és szabadítson meg engem kezedből” (1Kir. 24,16). –
A valóság ez: „Uram, én Istenem, benned remélek! Ments meg minden üldözőmtől és szabadíts meg
engem” (Zsolt. 7,2). – Ő a jutalom! De életet ítélő és jutalmazó Bíró. „…készen vár az igaz élet koro-
nája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mind-
azoknak, akik örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,8).

Bef.: Mit ér a megváltás? A győzelem lehetőségét diktálja és az emberi erőfeszítés odaadásával a
győzelem biztosságát prezentálja. Amen.

*

Ez a beszéd ráépíthető Huysmans „Az úton” című regényének önéletrajzot adó tartalmára. –
Hogyan győzött az erkölcsi fertőben élő ember? Isten kegyelme indította meg a lelket a gregorián ének
hallgatásakor, és a bánkódó lélek hozta meg neki a győzelmesek koronáját. – Alkalmazás: Isten cso-
dálatosan hívta, ő követte és így egész erkölcsi életében győzedelmes maradt!

18. beszéd: A győzedelmes ember életarca

Bev.: Fényképeket akkor szeretünk felvenni, ha ünnepet ülnek az emberek. Esküvők és emlékna-
pok pompájában alkotjuk meg a maradandó emléket. Miért? Azért, hogy ünnepies alakban, boldog
pompájában tündököljön vissza az ember arca. – De kérdéssé tehető: vajon milyen köntöst mutat az
Isten harcosának arca, amelyet a győzelmes ember hordoz?

1. Derűsen bontakozó a földi életben.
Ez az első felelet a maga rövidségében. A földön is az életet várjuk. „…hiszen szentek ivadékai

vagyunk és azt az életet várjuk, melyet az Isten azoknak juttat, kik sohasem szegik meg iránta való hű-
ségüket” (Tób. 2,18).

a. Tavasz az élet legszebb életszaka. Áll ez a természetre (példák!…). Áll ez az ember életére!
Minden ember várja Jóbbal: „Emlékezzél meg, hogy életem már csak lehelet, és szemem nem lát töb-
bé boldogságot” (Jób 7,7). – Minden kisgyermek érzi e tavaszi életet – az első áldozáskor. Minden
felnőtt érzi – a lélek újjászületésében. „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik,
nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3).

b. Örök tavasz – a tiszta ember életarca. Miért? Mert Mózes szava: „Megalkotá tehát az Úr Isten
az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). És
igaz Szt. Pál szava: „Mikor pedig a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlan-
ságba, akkor válik valóra az Írás szava: a győzelem elnyelte a halált…” (1Kor. 15,54-55). – Ezt el-
érendő, Istenhez kell emelkedni: „Mert aki engem megtalál, életet talál, és üdvöt merít az Úrtól” (Péld.
8,35). – Isten félelme az első lépcső. „Isten félelme az Ő szeretetének a kezdete, a hit pedig az Ő köve-
tésének a kezdete” (Sir. 25,16). Egész lelkem áhítozása: „Neked szól szívem, téged keres tekintetem: a
te arcodat keresem, Uram!” (Zsolt. 27,8).

2. Gloriolával ékített az örök otthonban.
Életünk győzelmének vágya. Bízunk abban, hogy: „…készen vár az igaz élet koronája, melyet

azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik
örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,8).

a. A lélekszépség gyönyörűségét sugározza. Valójában az élet koronáját viseli. „Akkor az értel-
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mesek ragyogni fognak, mint az égboltozat fénye, s akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként a csillagok” (Jn. 12,3).

b. Az életgyőzelem babérkoszorúját hordozza. Mindenki, aki küzdött. „Boldog az az ember, aki
állja a megpróbáltatást, mert ha hűnek bizonyul, elnyeri az élet koronáját, melyet Isten azoknak ígért
meg, akik szeretik őt” (Jak. 1,12). Boldog birtokosa lesz a szépség koronájának. „Ezért nyerik el az
ékesség országát s a szépség koronáját az Úr kezéből…” (Bölcs. 5,17).

Bef.: A „szentek egyessége”: életküzdelem diadalmasainak boldog halhatatlanjai. Tudományos
Akadémiák „halhatatlanjait” eltemetjük, az Isten harcosainak győzteseit örök életben látjuk és élvez-
zük. Amen.

*

Ez a szentbeszéd reáépíthető a gyöngyösi plébánia-templom négy falfestményére. A képsor Mária
Magdolnát ábrázolja: 1.kép: a bűnös Magdolna. – 2. kép: a Mesterrel találkozó bánkódó Magdolna. –
3.kép: az Urat követő Magdolna. – 4. kép: a megdicsőült szent Magdolna. – Alkalmazás: ez az utóbbi
emberarc a győzelmesek csillanó égi arcvonása! – Ezt keresem és várom!

c) A szüzek dicsérete

1. beszéd: Isten kiemeltjei

Bev.: Életanyag fokozatok észlelhetők-e? Igen! Igen! Vannak egyszerű, tudós, művész és mélyen
vallásos lelkek. Ezek életgyökérzete?… Sokban az ég adománya és az ember erőfeszítése. – De kik az
életszintáj magassági pontján álló isteni követek?

1. Az emberek által is dicsőítően tisztelt szüzek.
a. Az „emberpalánták liliomai” (gyermekek). „Boldogok, kiknek útja szeplőtelen, kik az Úr törvé-

nye szerint járnak!” (Zsolt. 118,1). „…sokszínű a ruhája, szűzi társnői követik a királyhoz, neked vi-
szik őket: örvendezve, ujjongással bevezetik őket, bevonulnak a király lakába” (Zsolt. 44,15-16).

b. Az isteni élet „Vesta szüzei”. Pogány példa… Vértanú szüzek… Zárda és életszüzek… Ezekről
szól Szt. Pál mondván: „A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-
lélekben szent legyen” (1Kor. 7,34).

2. De Isten lelkéhez közel férkőző érintetlenek.
a. Dicsőítően szól róluk az Ószövetség is: „Boldogok, kiknek útja szeplőtelen, kik az Úr törvénye

szerint járnak!” (Zsolt. 118,1). „Be szép a tiszta nemzedék dicsőségében, mert halhatatlan az emléke-
zete” (Bölcs. 4,1).

b. Magasztalja őket a hazatérés pillanatában az Úr! „…sokszínű a ruhája, szűzi társnői követik a
királyhoz” (Zsolt. 44,15).

c. És dicsőíti őket szent otthonukban az evangélista; egy égi csoport így dicsőíti: „Akkor láttam,
hogy a Bárány Sion hegyén állott. Vele volt a száznegyvennégyezer, aki homlokán viselte az ő nevét
és Atyjának nevét” (Jel. 14,1). „Ezek azok, kik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, hanem
szüzek maradtak. A Bárány nyomában járnak, bárhová megy. Ők a megváltottak az emberek közül,
zsengéi Istennek és a Báránynak” (Jel. 14,4).

Bef.: Életfokozatokban – Isten élő virágnépe a tiszta emberek tábora. Amen.

2. beszéd: A szűzi élet dicsérete
(Parainézis. A szűzi élet megszentelése)

Bev.: Miben áll a szűzi élet valóságos értéke? Vajon a terméketlen elvirágzás, vagy valami fel-
sőbbrendű élettermés-e az ő igazi életértékük?

1. Nem terméketlenség…
Van ugyan ebben is érték?
a. Küzdelmes – győzelem (ösztön felett). „Kelj újra ékességedben és szépségedben, haladj szeren-

csével és diadalmaskodjál a hűségért, a szelídségért és az igazságért. S vezessen téged csodálatosan
jobb kezed” (Zsolt. 44,5). „Belül csupa szépség a király; a király leánya, aranyszegélyű, sokszínű a
ruhája. Szűzi társnői követik a királyhoz, neked viszik őket: örvendezve, ujjongással bevezetik őket,
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bevonulnak a király lakába” (Zsolt. 44,14-16).
b. Áldozatos visszahúzódás (életrejtés). Magány… „Boldogok, kiknek útja szeplőtelen, kik az Úr

törvénye szerint járnak” (Zsolt. 118,1). Zárda… És ha az apostol így ír, akkor nem érték-e?: „Ami a
szüzeket illeti, arra nézve nincs parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint aki az Úr irgalmából
elértem azt, hogy hitelt érdemeljek… ha a szűz férjhez megy, nem követ el bűnt… A nem házas asz-
szony és a szűz arra gondol, ami az Úré: hogy testben-lélekben szent legyen” (1Kor. 7,25, 28 és 34).

2. Lélekélet sokszorosítása.
a. Magukat – lelkivé teszik. „Nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja. Mert

van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van akit az emberek tettek képtelenné
rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!” (Mt 19,11-
12).

b. Hogy ennek útján másokban is saját lelkük képét sokszorosítsák. Ez is: generatio – vitae
spiritualis.

c. Így Isten népének gyarapítói. Lehet: imádkozó kontemplációval és lehet tanító életmunkával.
„Ékesebb vagy az emberek fiánál, kedvesség ömlik az ajkadon” (44.Zsolt.3).

Bef.: Dalolva daloljuk – a lélek életének szolgálatában, sarjadozásában dolgozó áldozatosak életét.
– Magunk dicsőségei! „Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vő-
legény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott: jön a vőlegény! Menje-
tek ki elébe!” (Mt 25,4-6). – De ezek mások „édesanyjai”. …Amen.

3. beszéd: De kell-e ilyen „áldozatosan tiszta” ember a földön?
(Erkölcsi beszéd: Mire való a szűzi élet?

Bev.: A világtól elszakadni nem lehet, de nem is szabad. – Hát akkor mit szolgálnak a mégis „el-
szakadó” emberek? – Figyelem!

1. Vannak elszakasztottak…
Kik ezek és mit igényelnek?
a. Árvák… Igényük: az anyai szeretet és az apai áldozatos karok. De ki adhatja ezt? Elég-e a fize-

tés?… Nem! Nem! Ide áldozatos lélek kell!
b. Betegek… Igényük: a segítő gondozás. De kik tudják ezt nyújtani? – Az Istenért lemondóan élő

szüzek…
c. Szegények… Igényük: a kenyér, a lakás, a ruha. De kik tudják ezt leginkább biztosítani? – A

magukat áldozatul hozó szüzek.
d. Öregek… Igényük: gyarlóságaik erősítése és elesettségük gyámolítása. De kik tudják ezt teljesí-

teni? A pénzen fizetettek? Nem! Az Úr áldozatosai!
2. Kellenek – hozzájuk leereszkedők és fűződők.
Maga Szt. Pál így szól az özvegyekről: „Tiszteld az özvegyeket, ha valóban özvegyek” (1Tim.

5,3). Mik ők valójában?
a. Segítők és nevelők. Ez az élet szociális szolgálata. – Tárgyi tartalomban pedig úgy érvényesül-

het a leereszkedő szeretet, hogy otthont, jóságot és kenyeret ad annak, akitől sokat megtagadott az élet.
– Ez az emberi élet szeretetsugárzásának mondható.

b. Támogatók és Isten útjára vezetők is. Igényük: a támasz nélküli szegény elesetteknek is. Itt a lé-
nyeg: az irgalmasság testi cselekedeteinek szeretettel való gyakorlása. De az elesettek igen sokszor
lelki torzók is! Itt a lényeg: az irgalmasság lelki cselekedeteinek értékesítése. Ezen a vonalon nagyon
nagy az isteni szolgálat kötelessége. „Három dologban talál gyönyörűséget a lelkem, melyek kedvesek
Isten és emberek előtt; Ezek: a testvérek egyetértése, a jóbarátok szeretete, s a férfi és nő, ha megértik
egymást” (Sir. 25,1-2). Erre kellene reávezetni az ilyen testvért; amit elvesztettek földiekben, annak
ellenértékét nyerik lelkiekben. De ezt csak az áldozatos ember teheti.

Bef.: Mi tehát az igazság? Lehet áldozatból elhagyni a világ örömeit, hogy telt lélekkel vigyük
azokat a világ „leszakítottjai” segítségére. Amen.

4. beszéd: A szűzi élet kidolgozása
(Pedagógiai beszéd: A szűzi élet nevelésének eszközei)

Bev.: Csak vesszük-e és hordozzuk-e Isten Atyánk adományait? Nem. Kidolgozva értékesítjük! –
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Kérdés: hogyan van ez a tisztaság erényének birtokbavételével?
1. Keresztségünkkel – ilyenné lettünk.
a. Minden bűn töröltetik. Az Előkészítő már jelezte. „Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek

titeket. De az, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő
Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapáttal kezében kitakarítja szérűjét…” (Mt
3,11-12). – Ezt parancsolja: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek
meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében” (Mt 28,19).

b. A megszentelő kegyelem ajándékoztatik. Bűnbánatot kell tartani. Urunk óhaja. „Teremjétek hát
a bűnbánat méltó gyümölcsét!” (Mt 3,8). Mária Magdolna is ezt tette. „Élt abban a városban egy bű-
nös asszony. Amikor megtudta, hogy ebéden van a farizeus házában, alabástrom edényben illatos
olajat hozott, sírva megállt hátul a lábánál, könnyeivel öntözni kezdte lábát és hajfürtjeivel megtörölte.
Aztán megkente az illatos olajjal… amióta bejött, szüntelen csókolgatja lábamat…” (Lk 7,37-39 és
45). És így szerezzük meg a megszentelő kegyelem ajándékát.

2. Életerők felszívásával ilyennek maradunk.
a. Természetes eszközök: egészséges élet (játék, sport, munka). Szellemi élet (jó olvasmányok, ta-

nulás, művészet). Nemes környezet (barátság, otthon teremtés).
b. Természetfeletti forrás hörpintése. Életutunk Isten felé tör és ezen az úton a természetfeletti,

örök élet forrásaiból kell merítenünk: szentmise, szentségek, szentelmények. Ezek olyan égi sodródás-
sal áramló, kegyelemmel telített folyamok, amelyek üdítő itala erőssé teszi az örök élet vándorát.
„…gyarapodjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében” (2Pét. 3,18).

Bef.: Jól jegyezd meg: nem elégséges a „leküzdés harca”, hanem nélkülözhetetlen az erőkkel
töltekezés gazdagodása. „Mi azonban új égre és új földre várunk, mely az igazság otthona” (2Pét.
3,13). Amen.

* *

A kicsiségek ereje

Bev.: A természeted szava alapvetésben isteni szó. Figyelmezz indító indítására. – A nemes vá-
gyak,  a  tudás,  a  szép,  a  jó  utáni  áhítozások,  a  te egyéni élettalentumaidnak igényeskedése, mind-
mind isteni szó, amely a természeten át követelődzik. – A nevelők intése, buzdításai, mind-mind a lé-
lekfejlesztés szent lélekfuvallatai.

A te kötelességed ott kezdődik, hogy ezek felismerése után a legkisebb cselekvéseket is nagy ér-
tékűeknek tartsd és mindig hűséges légy az indító hangok követésében. – „Szólj, Uram, mert hallja
szolgád” (1Kir. 3,9). Ez legyen jelszavad és a legkisebb intésre a legnagyobb áldozatosságra is hajla-
mos légy!

A tanulás – lélekfejlesztés, a lemondás és önmegtagadás – akaratgyakorlat, az engedelmesség –
behódolás. De mindezek együttese: a lélekkivirágzás. – Életedben sohase felejtsd: a kicsiségek hűsé-
ges teljesítése az élet nemes kialakításának művészete! De nemcsak a jó magvak erősödnek mustárfá-
vá. A parányi fagyöngymag, vagy a moha spórája is fejlődésnek indul és lassanként öli az életerős tör-
zset. – Kicsiségekben kezdődik minden. Az egyik nemes érzület annak átérzése, hogy szülők, nevelők
javát akarják a fejlődő életnek. De jön valami parányi lazulás; eleinte kis engedetlenség formájában.
Ami tilos, az édes. Még akkor is, ha keserű, mint a cigaretta füstje… Kicsi hiba a kezdet… De nem is
magától kezdi a gyermek áttörni a gátakat. Rossz pajtásnak hívják sokszor az ellenséges embert.
Szégyelled hibáidat, restelsz a jó kertésznek szemébe nézni. Ez bujkálóvá tesz. – Erre azután keresed
a hasonlók társaságát. A beszéd, a hangulat eldurvul. A munkakedv lankadni kezd. A szemérem ér-
zete is meglazul kisebb, vagy nagyobb mértékben. Eleinte még megvan a vallástól való függés érzete.
Eleinte még fáj, ha a mindent látó Istenre gondolsz. Eleinte még szereted a vallási gyakorlatokat, de
azután elhanyagolod őket… Az esti imádságod is elmarad egyszer-kétszer, majd többször; nem járulsz
a szentségekhez egy hét-, két héten át, majd végre nem szívesen léped át az Isten házának küszöbét…
Fokozatosan, de csendesen így romlik meg a lélek. Sok diák csodálkozva kérdi önmagát: hogy is ju-
tottam ennyire? Mily magas erkölcsi nívón voltam és most hová süllyedtem? Nincs más felelet, mint
az: kicsiségekben engedett a lelked.

Mi itt a teendő? Ügyelni kell a kicsiségekre. Ha az első lazulást észrevetted, állj meg, vigyázz,
mert az már a lejtő kezdete. Erős lélekkel parancsolj magadnak; bizalommal tárd fel lelkedet



80

lelkiatyádnak, gondosan ápold mindennapi lelkiismeret-vizsgálattal vallásos lelkületedet. Ezt óvd, és
ez őrizni fog téged! – Gyakorold az engedelmességet és önmegtagadást. Kicsinyben, de következete-
sen! A magból kis hajtás lesz. A mustármagból kis mustárfa fejlődik, de később terebélyes faóriássá
szélesedik.

Bef.: Végül még egyszer arra hívom fel figyelmeteket: Isten adta tehetségeiteket égi kincsnek te-
kintsétek és lélekértékeiteket a zarándokember szent életfeladatának tartva bontsátok ki. Kicsinynek
látszik egy-egy erőfeszítés, de a sok parányból, a sok sejtből adódik a teljessé fejlődő óriási tölgyfa. –
A hibákat illetőleg pedig az legyen jelszavad: Légy résen! – a kezdet kezdetétől. A hegyek hótakaróját
kis rezdülések is lavinává indíthatják, a fejlődő fát parányi féreg is rághatja… az ember életét kicsinek
látszó bűn is tönkreteheti. – Ha azonban hűségesen szereted a fejlesztő kicsiny tényezőket és kerülöd a
kicsinynek látszó vagy induló bomlasztó hatókat, akkor naggyá, Isten nagyjává fejlesztheted drága
életedet! Amen.

* * *

(Dr. Marczell Mihály)

milyen legyen a nevelő?

„IGAZGATÓI ÓRÁK”
Angolkisasszonyok Tanárképzőjében, Budapest (töredékes)

A szellemi élet alapsémája
(1937. IX. 23.)

Bev.: Az igazgatói óra annak a nagy vállalkozásnak a próbálkozása, hogy hogyan lehet a lelkeket
egyformán hangolni? Egy nevezőre hozni?

Mindenkinek az életében van egész és tört szám. A szellemi életnek a törtvilágát hogyan lehet kö-
zös nevezőre hozni? A gyakorlatban ez így hangzik: a különböző iskolákból jött kiváló leánynemze-
dék hogyan képviselje azt az egységes világnézetet, mely a Főiskolát jellemezze? – Egy-egy témát be-
szélünk meg mindig egy-egy órán, hogy a szellemi élet elitje, a nagy X, a ti drága lelketekből kijöjjön.
Ha az emberélet egyenletéből kijön a pozitív gyök, akkor ez az ember a javából való, ha pedig nincs
eredmény benne, akkor az az ember elkallódik. Életünk pozitívumát kell megtalálnunk, hogy az Isten
szerinti értéket megtaláljuk. Ma: a szellemi élet alapsémájáról akarok szólni. Ha az egyenletek, a tör-
tek beszélni tudnának, akkor kérnék, hogy a zűrzavart egyszerűsítsük! A szellemi életben is van egy-
szerűsítés s az a felmagasztosítás. A bevezetés szól az egyenletről: amelyik gyermek megtorpan a zűr-
zavartól, az leteheti a tollat s várhatja a szekundát. Csak egy ember tud itt eligazodni! Az, aki fokozott,
rendszeres munkával leegyszerűsít…

Az élet azonban más. Van sok szellemi kincs, morális, vallási kincs, de botlás is, amit leegyszerű-
síteni nem lehet. Az élet hatalmas komplexum, összevisszaság. Nem úgy kell tenni, hogy a ködössé-
get, a homályt otthagyom, hanem felsőbb megnemesítő szempont alá emelem, hogy az örök élet fény-
csóvájával nézve tudjam átvilágítani. Az élet átnemesítését érzi, aki azt mondja: „nekem minden ke-
vés, ami nem Isten” (Ward Mária). Ez oly fényvetés, hogy az ember önmagában azt tartja kincsnek,
ami Isten, s kevésnek azt, ami nem Isten. – Ontológiailag miért csont és hús az ember? Aki belelát az
emberbe és észreveszi a fejlődő isteni energiák fejlődését, az meglátja, hogy ennek a lendületnek a
szárnycsapásai a metafizikából az élet végtelenségében végződnek.

Isten mértéke szerint próbálja felmérni az energiákat. Igényese az égnek, csak sarjadéka a földnek.
Kezdi megsejteni az ember, hogy a földi kisarjadásnak csak az a célja, hogy a metafizikai világ felé
lendüljön. Olyan csodás törtetés, vágy lakozik az ilyen emberben, hogy tudatra ébred lelkében, hogy
minden kevés, ami nem Isten. Igényünk a végtelenség. Nem nyugszunk meg, amíg tudásban stb. el
nem jutunk Istenhez. Azért tesszük a jót, mert Istenatyánk szent rendelkezése az. Az ember olyan fel-
nemesítő gondolattal él, hogy Istenhez viszonyítva, fénycsóvával átvilágítva önnön életét megoldja s
azon van, hogy más életét is berendezze.

Bef.: Élő, zűrzavaros rendszer az élet. Az életrejtély megoldása és harmonizálása, az élet-
egyenletrendszer megoldása csak föltörtetéssel lehetséges. Önnön életet teremtő műveletet fog végezni
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az, aki megoldani próbálja az erkölcsi problémáit, harmóniába próbálja csendíteni az ittlevők együtte-
sét.

(változat:)

Bev.: Az emberi élet egy megoldatlan egyenlet, mert mindenki keresi a nagy X-ét. Ti mind törtek
vagytok.

Miben állapítható meg egy iskola szellemének közös nevezője? Először szerte kell analizálni a
tört-ember lelkét. Melyek azok a gondolatok, amelyekkel minden ember osztható? Másodszor kutatni
kell a módszert. Fel kell állítani a közös nevezőket s megállapítani, hogy magamban hordozom-e eze-
ket a jegyeket? A Sancta Maria Intézet közös nevezője: földön járó s eget igénylő élet! Egyetlen csen-
gésben együtt muzsikálunk; vagy hogyan kell erre a nevezőre önmagunkat transzponálnunk? Tartjuk-e
otthonnak az optimista világot? Halljátok-e a hárfa pengését, vagy ránehezedik a lelketekre a sötétség?
Vagy úgy érzitek: ez az Isten gyönyörű virágoskertje? Isten küldöttei élik életüket!? Van-e bennetek
szélesen táruló virág, mely az élet amforájává szélesül? Van-e nagy hit, hogy többek vagytok, mint a
föld embere? S nem vagytok emésztő zsákjai a földnek? Élitek-e s érzitek-e, hogy ez mind kevés, -az
egész életet betöltő élet a mi igényünk: az életnek az örökkévalóságba való hazatérése, Istenatyánk há-
zába való térése… Ebbe a formába belefér-e annyi lélek, mint amennyi a Főiskolán van? – Ha igen,
akkor élet-törtként a lelki élet alapjául tehető nevező is lehet s így szellemben is összeadható.

Bef.: Az élet-tört kvantum s egységes lélekelgondolásban foglalható össze: földön járunk és ég fe-
lé igényeskedünk!

*

Típusok…
(1935. X. 30.)

Bev.: Az egyes típusok hogyan ismerhetők fel az egyes emberben? – A néző szem mondja meg,
hogy a növendék milyen típusú, hogy az életszintájon milyen vonalú.

1. Az első típus minden érdeklődése lefelé húz, csak a földbe kapcsolódik. Az a kör ez, mely körül
szabás-varrás, anyagi elkönyvelés van.

2. Az első típust jellemzi a felületes feltűnési vágy, az ajándékok (pl. csokoládé) túlzó szeretete.
3. De magunk is, önmagunkat vizsgálva kérdezzük meg, hogy nincs-e bennünk ilyen alsóbbrendű

igénylés?…
Bef.: Életvizsgáló tekintetünk vegye észre e jeleket, hogy helyesen megalkotott képpel felsőbbren-

dű embert kialakítani igyekezzék! Úgy legyen.

*

Magassági – mélységi pontok…
(1936. III. 18.)

Bev.: Korábban arról volt szó, hogy az eleső,  bukdácsoló embert milyen szemmel kell nézni. Ma
pedig arról szólunk, hogy a megbocsátó ember előtt az életnek mely mélységi és magassági pontjai
vannak? Ezen igazság értelme azon dől el, hogy a hullámzás milyen eltérést mutat. Az ember törteté-
sével úgy igyekszik előrejutni, hogy lépcsőzetes emelkedést mutasson.

Az anyagi, kulturális, esztétikai, morális, vallásos élet az a vonal, mely úton vannak megállapítha-
tó magassági pontok. Ezen az alapon tudod önnön értékedet megállapítani. Ha valaki magassági pon-
tokat keres, szomorúan kell ugyanakkor a mélypontokat is megállapítania. Aki jól keresi az emberi
életben saját életének tengerfenekét, az a mélypontját is megtalálja. A múltra szomorú megállapítással
és mea culpa-val kell tekinteni. – A fokozatok a következők: kötelékek lazulnak, a modora durvul,
„szellemes”, a tónus mélyül, megjegyzései élesednek, kerüli azt, ami Isten felé vezet, kinevet minden
ilyen hangot, azután tréfál. Ha megállítanám: hová mégy?! – a felelete után megállapítanám, hogy el-
durvult, közönségessé lett…

Bef.: Életmagaslatok és mélységek, magassági pontok, mélységi pontok… Kérdőjelként csengjen
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a lelketekben: milyen a magassági pontotok? Milyen a mélységi pontotok? Azon igyekezzetek, hogy a
mély pontból mindig a magassági pontok felé jussatok!

*

Feledni… emlékezni
(1936. IV. 22.)

Bev.: Mit kell tennie egy jó tanárnak, ha megállapítja, hogy tanítványa egy küzdő lélek? A feledés
erényét kell gyakorolnia s birtokolnia, vagyis végleg feledni kell tudni azt, ami bűn, és emlékezetben
kell tartani azt, ami jó.

1. Ingó, botló, küzdő emberpalánta a gyermek. Ingás, botlás, küzdés jellemzi őket, amint ők is
bevallják. Hibáztak, hibáznak és hibázni fognak ezentúl is. Mi a teendő? Ha valaki hibázott s eleget
tett érte, akkor az a bűn többet – nincs!! Amit pl. II. osztályos korában tett évekkel ezelőtt s jóvá tett,
az nincs többé! Az eltűnt. Nincs szomorúbb, mint mikor valakinek a múltját emlegetik.

2. A pedagógus reggeli imádsága legyen Szt. Ignác felajánló imája: „… vedd el emlékezetemet”.
T. i. a rosszról. De mindenre kell emlékezni, ami jó. A jó pedagógus a feledésért és az emlékezésért
imádkozik. Az egyik temetés, a másik az élet! Ne osszuk ki a hibákat másnak, mert az nekem szól…

Bef.: Tehát: feledni a rosszat és emlékezetben tartani a jót! Amen.

*

A teremtő kéz…
(1936. V. 14.)

Bev.: Az a kéz teremtő, amely bársonyos kéz, mely minden kiszögellést elsimít.
1. Ne higgyetek abban, hogy az emberlelkek márványból vannak. A kemény márványból is tudunk

angyalarcot faragni, de az emberlelkek viaszból vannak és minden formációra alkalmasak. Még dur-
va lelkek is megváltoznak a bársonyos kéz érintésére. „Teremts belém, oh Uram, ……….”

2. Ha valamikor meleg kézzel nyúltok a gyermekekhez, tapasztalni fogjátok, hogy a „kő-lelkek” is
megnyílnak. – Ha azt a jóságot ki tudjátok hozni az életben, hogy olyan kezetek legyen, mely ki tud
nyúlni más lelkek után, akkor alakító, finoman irányító és faragó kéz nyúl a gyermek után.

Bef.: Múzeumi hordár az, aki tanít és nem nevel. A pedagógus szeretettel legyen növendékei iránt!

*

Földi?… Égi?…
(1937. XI. 11.)

Bev.: Alakítsuk alanyi mondattá: a lelki ember fülei jobban hallanak. Az ilyen ember nemcsak
hogy felfigyel a lélekhangokra, hanem meghallja a csendes suttogást is, melyet Isten mond.

1. Próbálja megállapítani az ember, hogy mennyire vonzza őt a föld és mennyire az ég. Lélek-
szavak, lélekindítások, sokszor elnyomott érzések revelációja ez. Földi igények: hírnév, dicsőség s ez
mind mulandó. Földből valók és csak a sírig kísérnek. Elmerengő visszavonulásnál megtudom, hogy
mi vonz, hogy mennyire vonz az örök világ.

2. Mi a mérce? – Ha lelkem mércéje a végnélküliség határán pihen, akkor kérdezzem meg magam-
tól: ad quid hoc in aeternitatem? Ebben a lélekben fellobban az istenfiúság tudata. Az ilyen lélek az
örök értékek gyűjtését tartja célnak: én az éghez tartozom! Hogy milyen e hang hallása és követése, az
egyéni. Van, akiben az első harangzúgás zúg vagy átjátszik a finom hárfapengés az örök élet világá-
ból. Szeretném, ha meghallanátok e hangot!

Bef.: A „Tannhäuser” nyitányában két ellentétes hang van, a Venus dala és a zarándokok kara…
Melyik muzsikáé a diadal bennem??

*
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ÖNNEVELÉS…
(Beszédlánc-címek, tételpontok, 1959-60.)

Bevezetés: Amivé önmagadat teszed – olyan lesz életed.
I. sorozat: Önalakító élet

I. beszédlánc címe: Önkinevelés művészete

1. beszéd: Ki a világ értéke? – „Én”
2. beszéd: Ki az „én” mesterem? – Krisztus
3. beszéd: Mik a Krisztus mestereinek „alkotó anyagai”?
4. beszéd: Mik a „földi mester” eszközei?
5. beszéd: Mik a „mester” eredményei?

II. beszédlánc címe: Az önnevelés teljesülése

1. beszéd: Sportlady… „Tündér”?…
2. beszéd: Kulturlady?…
3. beszéd: Esztétikai lady?…
4. beszéd: Erkölcsi lady?…

III. beszédlánc címe: Az önnevelés megindítása

1. beszéd: A gyűjtés
(A „méhek”, „darazsak”… „Eszter”… „Az Ács”…)

2. beszéd: Az átelmélkedés
(A „csend csodája”…)

3. beszéd: Az „átélés”
(Bergson – Prohászka)

IV. beszédlánc címe: Az önnevelés gyakorlata

1. beszéd: Tudatos célratörés
2. beszéd: Hibák elleni harcbaszállás
3. beszéd: Erények virágbaszökkentése
4. beszéd: A tiszta női élet

V. beszédlánc címe: Az önnevelés módja

1. beszéd: Tagadd meg magadat!
2. beszéd: Áldozd fel önmagadat!
3. beszéd: Gyújts élő lángokat!
4. beszéd: Sugározzál életfényeket!

II. sorozat: Álmok és valóságok

I. beszédlánc címe: Az álmok világa

1. beszéd: Az álom álma
2. beszéd: Az éber álom
3. beszéd: A vágyak álma
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II. beszédlánc címe: Az életvalóságok

1. beszéd: Az Isten tervezte sodródás
2. beszéd: Az Isten tervezte életalakítás
3. beszéd: Az Isten tervezte életszolgálás

III. beszédlánc címe: Álmok és valóságok – örök valóságok

1. beszéd: Minden életrezgésünk – végnélküli
2. beszéd: Minden kegyelmi tettünk – isteni
3. beszéd: Minden rezdülésünk – Atyánkhoz vezető és Atyánkkal boldogító

Befejezés: Istent kereső, szolgáló és találó élet.

*

– Felnőtt leányok egyéni önvizsgálatához – tételpontok

1. Önértékelés
a. Hibáidat keresed?
b. Talentumaidat is vizsgáld!
2. Az irodalmi gyűjtés
a. A szellem kiárad…
b. A szellemet felszívd!
3. Az öngazdagítás
a. Testi erők…
b. Lelki erők…
c. Szellemi távlatok…
4. Az egyéni tehetségek kibontása
a. Tehetségeink kapottak.
b. Tehetségeink érvényre törnek.
5. Az egyéni önuralom birtoklása
a. „Önura ember” legyek!
b. Parancsaim döntőek legyenek!
6. Az élethullámzás zavarában
a. Isten terve az élet.
b. Ember műve a valósítás.
7. A családi élet
a. Belőle…
b. Feléje…
8. Az iskolai élet
a. Múzsák otthona…
b. Léleknemesedés vára…
9. A társadalmi élet
a. Egyén…
b. Társadalom…
c. Örök élet…
10. Az egyéniség és mások
a. Magam – az „első személy”.
b. De szeretetben kövessen a második…
11. Az élet reális napirendje
a. Reggeltől estig…
b. Napok és hetek pergésében…
12. Az „önmagunk teljessége”
a. Föld vándora…
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b. Ég hazatértje…
13. Az érzésvilág jelentősége
a. Testi lény is az ember.
b. Érzésben is él az ember.
14. Az életörömök válfajai
15. A barátság érzései
16. A szerető érzésrezgései
17. A szerelem ébredése
18. A tiszta érzések ápolása
19. A jövő távlatai
20. A jelen – a jövő gyökérzete
21. Sok erőfeszítés és nagy diadal
22. Az igazi katolikus leány

* *

MIT VÁR A GYERMEK A NEVELŐTŐL?

Bev.: Hogyan fordul a gyermek a nevelő felé? Mit vár tőle? – A gyermek első kérdése a vendég
felé: mit hoztál? -A mi kérdésünk így szól: mit hord lelkének tarisznyájában a lélekhez közeledő pe-
dagógus?- Kettős legyen a kérdésünk: mit hoz és miért hoz?

1. Mit hoz?
a. A pedagógus a tudás fényét hordja, hogy fényt lobbantson a gyermekek lelkében. „Küldd el vi-

lágosságodat és igazságodat, hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre s hajlékaidba”
(Zsolt. 43,3). Itt a család szűk keretére gondolok. Az édesanya az otthon szentélyében ilyen fényt lob-
bantó szerepet tölt be: „Világosság ragyog az igazra, s öröm az egyenes szívűekre” (Zsolt. 96,11). Az
ő életében több a tőke kincse. Tőke nélkül nem hoz gerezdet a vessző. Maradjatok a szőlőtőkén. Tudá-
sa is több fényt próbál gyújtani a lélekben, és aszerint ítél a gyermek.

b. Ha a gyűrűt szélesebbre húzzuk, a pedagógusokra gondolok. A bagoly szimbóluma jut eszem-
be. Minden pedagógus szimbóluma a bagoly, aki a sötétben is lát. A tudás fényével világít. Tarsolyá-
ban nemcsak a tudás, de rejtett tűz is pihen. Az igazság: az igazán komoly pedagógus lámpagyújto-
gató szeretne lenni. A hivatott nevelő Isten lámpagyújtogatója. A fénygyújtás öröm, a sötétség bizony-
talan és félelmetes. Sötétben az ember megáll, a fényben indul. „Nem a nap szolgál majd neked to-
vábbra is nappali világossággal, és nem a hold fénye világít majd neked, hanem az Úr lesz neked örök
világosságod” (Iz. 60,19).

c. Az emberiség egyetemére gondolva mindenki számára van valami kincsem. Adok és veszek eb-
ből a közösségből. Nem lehet nem adni. – Senkinek sem adnék?… Dallamos a hangod, morális életed
tökéletesebb, gravitálnak feléd az emberek. – A legkisebb szolgálat, amelyet lélekkel végzünk, hatást
gyakorol  a  szemlélőre.  –  8-10  éves  leányka  tisztogatta  a  port  az  oltárnál.  Apró  feladat,  de  az  Isten
szeme, s akinek lelke van, értékeli. Sőt! Már a földön is könnyet csordít a felfigyelő öreg szemekből.
Hatást gyakorol! – Harraden angol írónő könyvében olvastam a hajókról, amelyek a tengeren elmen-
nek egymás mellett. Ehhez hasonlíthatók az emberhajók is, amelyek vagy kitérnek, vagy nekimennek
egymásnak. Pedig milyen csodálatos lenne, ha a hajók észrevennék, hogy mind testvérek. Ha örülné-
nek egymásnak, mint a hajók, ha a tengeren találkoznak: fényözönben örömünnepet ülnek. Ha olyan
hajók találkoznak, amelyek egymásra találnak, azok testvérhajók lesznek. – Erre is figyeljünk: „Amíg
veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek” (Jn 12,36).

2. Miért hoz?
Miért? Azért, hogy lángra lobbantsa a gyermek lelkét. A lámpás csak eligazít. A fellobbanó szere-

tet-láng áthevít.
a. A pedagógus tarsolyában nem lehet hideg láng. Az oltártűz is élő, eleven láng. A lobogó láng: a

szeretet-láng. – A nyitott tűz – angol módra rakott tűz – mellett ülve mennyi varázslatos mesét, han-
got, szint észlelhet az ember. Lobbannak, színeződnek, izzanak, égnek a zsarátnokok, közben csodákat
lát az ember. – Egy diófa áldozatát láttam egykor, midőn hatalmas kazaltűzre borította szélesen terebé-
lyesedő koronáját. A szomszéd kazalt védte, míg végre maga is áldozatul esett. – Így kell nekünk is
lángot, tüzet lobbantanunk a gyermek lelkében. Szent tüzet kell vinni a tarsolyból. Hóreb hegye is tü-
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zet rejt magában. A pedagógus jegyezze meg magának, hogy emelve nevel, vagy destruálva rombol.
Fényt szórjon tehát azért, hogy a szeretet lángját gyújtsa.

b. Nem szabad mindig csak a hibát meglátni. Egyetlen erő, amely cselekvést vált ki: a szeretet.
„Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok” (1Tessz. 5,5). – Werner atya példája sze-
rint legyünk türelmesek tanítványainkkal! Vegyük észre a legkisebb rezdülést, fényt, dallamot! Nem
türelmetlenkedni! Hanem ha nehéz témát magyarázok, figyelmeztetem a gyengébbeket: figyelj, el-
mondom még egyszer, és te is elmondod! Szeretettel, segítséggel, önbizalmat ébresztéssel emelhetjük
a leggyengébb tanulót is! – Szeretettel agyon lehet nyomni a rosszat! A türelmes szeretet munkája
csodát tehet. Nem lehet ellenállni a jónak. Addig nyomasztom rá a jót, míg meg nem adja magát. A
rossznak ellen lehet állni, a jónak nem!

Bef.: Tudásfény, lélektüzet hordj és adakozz, akkor leszel Isten küldöttje, a nevelés hivatott embe-
re. Tüzet lehelő! A fény mellett meleg is van. Tarisznyánk a szeretet melegét is viszi a lélekbe. A tüzet
ki ne oltsátok, hanem lobbantsátok! Ez legyen a jelszavatok. Amen.

* *

FRONTTAL A GYERMEK FELÉ!
(1960. XI. 20).

Bev.: „Az ügynök halála” című dráma „Az ember tragédiájához” hasonló, csak míg az megoldást
közlő, addig ez megoldás nélküli tragédia-közlő. A rövid tartalmi lényege ez: az apa élettanításával
megöli fia lelkét. – Nem teljesítette apai kötelességét! – Kiáltó hangja felénk így szól: hogy mi lesz a
fiatalságból, azt az öregek adják!! –

1. Gyökérzetben miben áll a tétel?
A pedagógust beosztották első vagy ötödik… osztályba, s viseli az „osztályfőnök” tábláját magán,

vagyis tárgyilag felelős harminc, negyven… gyermekért. – „…akár alkalmas, akár alkalmatlan!”
(2Tim. 4,2) – mondja Szt. Pál; emeljünk! Még ha a tanrend szerint nincs is Isten, akkor is elismeri és
vallja mindenki, hogy van földi, de a földön is kiemeltebb kultúrélet boldogsága, magasabb életke-
ret… A homo animalis-t senki sem vallja.

a. Mi az én „ügynöki” hivatásom? – Tanítani számtant, németet, földrajzot… Ez mind kell, de nem
szabad megállni ennél. Ez csak negatív rész.

b. Pozitíve kell a feladatot teljesíteni. Szt. Erzsébet lelkét kell kialakítani: anyjává lenni a negy-
ven gyermeknek! És ha földön is, de a föld fölött, a földön járó kultúrnépet nevelni! – A zökkenőknél
újra és újra kezdeni, hiába gördül vissza a szikla… Aki a nap fényéhez közel akar kerülni, az le-leül az
emelkedőn, de véres térdekkel is eléri a sziklacsúcs magaslatát, mert akarja látni a felébredő napot!…
Ha csak egyet is fogok, az megfog egy másikat… mert valóságos láncszerűen halad ez… Csak „zon-
gorázni” kell a gyermek lelkén, s az megszólal, végül „rabszolgája” lesz a léleknek…

(Itt az előadó atya részletesen beszélt arról az aprólékos és áldozatos munkáról, amellyel a gyer-
mekek lelkébe bizalmasan belelátva, minden tanítványát megismerte és egész felnövekvő életének er-
kölcsi történetét kísérte – írásban adott titkos kérdések, majd bizalmas magánbeszélgetések adatait fel-
fektette egy nagy könyvben! – és ezek alapján példákat mondott, hogy milyen eredmények halmozód-
nak fel a „zongorázás” után…) „Megzongorázni” azt a gyermeket elsősorban, aki szürke veréb!  S
felemelve, az mindent megtesz!…

2. De felmerül a kérdés: megéri-e?
a. Én azt mondom: igen! – „Minden gazember a barátod” – mondják az ítéletet. Valóban, ez így

van, ők azok, akik reászorulnak a pozitív törődésre – szeretettel! – Lelki végrendeletemül is ezt a
mondatot hagynám: csak ezért érdemes élni, hogy jótetteket szórván szüljön az életem lélekben töké-
letesebb embereket!! – Boldog volnék és érdemes volna ez a kis beszéd, ha csak egy is közületek egy
fogadalommal menne haza a mai napon; s ez így szólna: e percben gyermekeimmé fogadom osztá-
lyomat!…

b. S ha megéri, akkor milyen remény kecsegtet az eredmény elérésében? Azt nem tudom, de azt
igen, hogy Krisztus szava szerint nem is egyszer, hanem mindig meg kell bocsátani… És Szt. Pál sze-
rint (Róm. 12.fej.végén): tüzet, parazsat kell a megtévedtnek fejére tenni! Emelni kell, és így meg-
nyerhető a lélek…

Bef.: Egy mondat: „fronttal a gyermek felé!” így fordítandó az evangéliumi tanítás szerint: legye-
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tek anyjává a szegény, törődésben anyátlan, apátlan gyermekeknek! – Nem pénzzel, hanem szeretet-
tel, mert a szeretet mindennél több!! – Ha észreveszik, hogy mindent értük teszünk (szinte még a fü-
zetüket  is  bekötjük  stb….),  akkor  a  „morzsák”  szeretetére  felénk  hajlik  a  lelkük… Ha  most  tetemre
hívnók itt mindenkit, mindenki a példák seregét tudná elmondani az ilyen tapasztalataiból… Legyetek
tehát Szt. Erzsébet lelkét sugárzó, szeretetet állandóan szóró és így emelő anyjai a reátok bízott
elhagyatott gyermekeiteknek!! Amen.

*

„A GYERMEK ŐFENSÉGE”
(1949. XI. 6. Szt. Rita egyházközség)

Bev.: Így hívják – a gyermeket. Ok: ő a család központja. Fénye, kincse. De ő a jövő!!
1. Gondozzuk – a földi életének feltételeit.
a. „Évikét beoltják” – ez az átmenet…
b. Jó anyagi feltételek teremtése.
c. Szellemi kiteljesülés biztosítása.
2. Gondozzuk – a lelkét is.
a. A mi imádságaink (otthon)…
b. A mi lélekszolgálataink (Pálffy család)…
c. A mi családi szentélyünk…
Bef.: A mai Evangélium szerint: add meg a földnek, ami a földé és Teremtődnek, ami a Teremtőé.

* *

A FANTASZTÁK VILÁGA

Bev.: De lehet-e olyan módon is nekilendülni, hogy túlzott, fantaszta vonalra téved az ember? –
Ki a fantaszta? A naiv hitnek olyan hívője, akit hallgatni lehet, de hirdetni nem. Még a szentekről is
ezt mondják, „akik inkább csodálandók, de nem követendők!” – De a fantaszta ennél a nemes elgon-
dolásnál sem áll meg, mert ő nem is csodálandó és még kevésbé követendő. – Magam is „az élet
fantasztája” vagyok! Azt vallom, hogy minden pedagógusnak nemes értelemben fantasztának kell
lennie. De ez áldozatos lelkületet és hívő lelkületet jelentsen. Valóban így gondolkodjam az ő kincsei-
ről: „Omnia ad Te sertiment!” Minden Hozzád tartozik! Emberlelkek Istenhez ragadója, Isten örök da-
losa, egyik hirdetője, angyali karok tagja akarok lenni! -Miért adtam ezt a címet?- kérdezhetitek. Óvni
akarlak titeket a túlzástól, de belétek akarom szuggerálni a hivatás szent lelkét! Az ignem spirans-t
azért, hogy a lelketeket emelje – ad astra! Ad astra és per astra – ad coelestis! Ebben hiszek és dolgo-
zom fantasztikusan!

1. Ad astra!
Mindig többet és többet! Szomjúhozó az ember, mint Krisztus a kereszten. „Szomjúhozom!” (Jn

19,28). – Én is szomjúhozom-e a lelkeket? Kérdőjelnek nézem és megoldani szeretném-e az embernek
életét? (Zakariás mester mindig és mindenütt órát lát… Verne regénye). Minden embert kérdezőnek,
szomjasnak érzek, aki vágyódik a szeretet itala után. Ez a legtöbb embernek kevés. Szellemi szomjú-
ság gyötri az embereket. De a legalsóbb fokon mozog a gyomor-ember, ez a test embere… A tudni
vágyó ember a világ rejtett dolgait keresi, kutatja… A művész harmóniát teremt, de felségesebb az
erkölcsi ember… A szociális ember a közösséget szereti, és így eljutok a testvériség fennsíkjára. –
Vannak ilyen emberek, de nekünk ez kevés! Az orom, a csúcs, az Isten kell! Nekünk az a kötelessé-
günk, hogy a reánkbízott gyermekekkel megmászhassuk az életkúp csúcsát és feljuttassuk őket a leg-
felsőbb oromzatra. „Keressétek az Urat és erejét, keressétek szüntelenül színét” (Zsolt. 104,4). „Ez
azok nemzedéke, kik Őt keresik, kik Jákob Istenének arcát keresik” (Zsolt. 23,6). – A testi nevelés, a
tudományos észlelés, az esztétikai nevelés az életsíkok világába vezet. A valóság az, hogy az iskolák
mintegy kívülről jövő csatornákból adják a tudnivalót. – Lényeges kérdés az, hogy milyen életsíkra
emeltem a kötelező anyagot. Nem elég csak a könyvet tudni! A magas élettájakat kell megmutatni;
szomjúságot kell ébreszteni, ad astra nevelni a lelkeket! Ad astra nevelni! – ez az irány. Az emberlélek
előtt megmutatni a csodavárakat! A morál az Isten kertje, ide kell bevezetni és örök szomjúzóvá tenni
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a gyermeklelket! – Most leginkább a gyermekek fájnak nekem! De ezen a sötétségen is áttör a hitem.
Hiszek a „Dominus coelorum” erejében. – Kérésem hozzátok: ne csak emeljétek a gyermek lelkét, ha-
nem „homo divinus”-t alakítsatok belőle.

2. Per astra – ad coelestis!
Hiszek abban is, hogy színében megváltozik a világ! Én hiszek abban, hogy „ad coelestis”, az Is-

ten trónjáig emelhetem a lelket. – Gowan, a híres hegymászó, aki megmászta a Himalája testvérének,
a „Kinchinga” csúcsát, mikor felért az oromra, minden elviselt küzdelme, életveszélye eltörpült előtte,
s a vég nélküliség lehelete érintette meg a lelkét. Ez a Tábor-hegy hangulata. „… jó, hogy itt va-
gyunk!” (Mk 9,4). Jó nekünk itt lennünk! Nehéz, de mégis jó nekünk itt lennünk! D’Albert: „A he-
gyek alján” c. munkája is ezt a levegőt érezteti meg velünk, s nemcsak érezteti, de meg is kívántatja. –
A lápban a bűnök, a hegyek ormán a tisztaság tanyázik. A műnek ez az alapgondolata. Az erkölcsi
tisztaság muzsikál benne. – Egyszer a hegyekben vártuk a hajnal ébredését. A legnagyobb némaság-
ban egyszer csak muzsikálni kezdett az erdő. Szinte látni, hogyan születik egy halvány fénycsík a ke-
leti égboltozaton. Majd megszólal a cinke, megindul a szellő, dalol az erdő, és ebbe a muzsikába bele-
szólnak a kicsi és nagy állatok; az ember áhítattal hallgatja. – Az üzletember erre azt mondja, hogy
mennyit jelent ez a sok szépség pénzben. A fákat köbcentiméterekben látja… Nekem erre vak a sze-
mem. De meglátom a szépségét és én is visszamuzsikálok. Minden, mint valami finom hangszer
cseng! És te, ember, gondolj arra, hogy ezt valamilyen kéz pengeti… Ezekben a lélekzsongásokban
meghallgatom a legszebb hangot: a „Sanctus Dominus”-t. Ezt hallom, és ezt az én visszhangomat az
Isten is hallja! „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő!”
(Jel. 4,8). Ezt kell megsejteni, ez az egyetlen, ami örök, ez nem múlik el, s örök maradsz te is, aki az
értékek értéke vagy! Faber azt mondja: az élet túlsó partján az égi Atya vár! Örökké bontakozó lel-
künk az ég felé tör. Sziromba bontakozik az Isten igazi világa. – A természet képei mellett megragad-
ják lelkünket a hangok, az akkordok, amelyek nem halnak meg. Elgondolom a rádió mellett ülve, hogy
engem a hangok óceánja vesz körül, a gondolatok tobzódó vihara, és én, az ember uralkodom rajtuk. –
Hallom az Isten szavát: ti az én fiaim vagytok, az én kegyelmem istenivé tehet benneteket! „Akiket Is-
ten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm. 8,14). Ilyen értelemben vagyok az Isten fantasztája! „Akiket
ugyanis eleve ismert, azokat előre arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak Fia képmásához” (Róm.
8,29).

Bef.: Fantaszta feladat vár a pedagógusra! Mindig feljebb! Ad astra! De ne álljunk meg ennél, ha-
nem tovább menve: ad coelestis! Istenatyánk trónjáig emelni a lelkeket! – Vetés után ne várjunk rög-
tön aratást! Kell a mélyszántás is! (A magvetőről szóló példabeszéd…). Hinnünk kell a jó sodró erejé-
ben! És bíznunk kell az igazi Magvető kegyelmében, amely termést hoz az emberélet ugarából is!
Amen.

* *

A SUGÁRZÓ EGYÉNISÉG
(Elmélkedési gondolatok)

Bev.: Az emberek keresik a rendkívülit. A szenzációt. A kiemelkedőt! A nagyot! – Emberben is!
Ezért keresik a nagy egyéniségeket. Az életművészt! Ennek ugyanis kisugárzó ereje van.

1. Maga a megjelenése.
Léleknézés… Figyelés… Megmozdulás… Beszéd… Minden királyi. Hegyek embere, apályok

gyűlölője. A környezet meghajol előtte. Ez az ember Keresztelő Szt. János, a puszták embere. Nem a
külső ruházat dönt és vonz. A lélek!

2. Az élet.
Ezt látják ám. Felfigyelnek. Facta loquuntur! Nem látjuk, hogy hol, de figyelnek. Különben is ki-

szól belőlük. Ez mindennél több. Megértő, szerető, fegyelmezett, munkás lelkület. Minden tudásnál
nagyobb. Arsi plébános, apostolok… – Ez a döntő. Ezeket keresik az emberek. Mintázni akarják. Ta-
nácsát kérik. Tehát eszerint élni!

Bef.: Ez előkészület a lélek megnyitásához. Önkéntelen megindítás arrafelé, ahol az Úr helyettese
van. Erre jönnek poklosok, vakok, sánták, hangjuk ez: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! – Ekkor
már könnyű a segítés…
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* *

AZ ÁLDOTT SZEMEK

Bev.: Mit jelent az, hogy Istené vagyunk? Röviden annyit: Isten lelkén át nézek, teszek és élek. –
A kegyelemmel áldott és megváltott ember nemcsak áldott, hanem áldó is. Áll reá az Írás szava: „Az
egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított” (Lk 6,19). Az
ilyen emberből erő távozik, ha más embertestvér körzetébe kerül. – Herczeg Ferenc „Bizánc”-ában a
földi látók, a talpnyalók egész seregével találkozunk, akik azon vitatkoznak, hogy a nagy vész idején
ki legyen a drágakövek őrzője… Ezek vakok, nem látják, hogy mit kell tenniök. Egy zsoldos van kö-
zöttük, aki látó szemű, aki tudja, hogy itt kardot kell rántani. Egy becsület van, és ha kell, meghal má-
sért! Az igazi látó észreveszi a szükséges munkákat, áldozatokat. – Következő tárgyalási tartalmunk: a
helyes látó vonal mindig a fejlődő csírákat látni és a bontakozó fejlődést várni!

1. A fejlődésre adott csírákat látni.
Ebben is kettős a látás. Az átlag szem a színt látja, észreveszi, ami rossz. Kritizál. A jót nem igen

látja. Nem áldott szemű az, aki csak élettörést vesz észre harmónia helyett.
a. Kik az áldott szemek hordozói? Az optimista látók, akik már a tervben látják a valót. Szeged is

az optimista látók nyomán épült fel. A Szeminárium, a Templom is a romból lett valóság. – Enélkül
nincs épülés, fejlődés.

b. Az élő világban áldott szemű a parasztember. Nem támad kétsége, hogy a csírából hajtás és
termés leszen, és le tudja olvasni a jövő termést a jelen munkájából. – Életcsírák vannak az emberben
is. Isten áldott szemű pedagógusa mindig  az  élet  csíráját  látja  a  gyermekben.  Nem lát  sötéten.  Mi
énekelve győzünk! „Minden ugyanis, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon” (1Jn. 5,4). –
Lássuk a fekete köntöst fehérnek! Isten szemével lássunk! Magdolnát is fehérben látta Krisztus. –
Mikeás szerint minden, ami múlt – elsüllyed, s ami felfelé tör – kivirágzik. „Ismét irgalmaz Ő majd
nekünk; leveszi rólunk gonoszságainkat, s a tenger mélyére veti minden bűnünket” (Mik. 7,19). – A
csíra nem megy lefelé, mindig felfelé tör. Még a szikla sem nyomhatja el.

Észre kell venni az emberek lelkének tavaszi megmozdulását. Aki csak életletörést lát, az az álfé-
nyeket veszi észre, hulladékot észlel. – A bűnös felejteni akarja a múltat („Ágnes asz-
szony”!)…Eltörölni, kimosni a foltot. Belső felelősség van. A bűn nem ölhető ki. A lelkiismeret meg-
szólal. „Ha kezed bűnre csábít, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a pokolba
jutnod, a kiolthatatlan tűzre (ahol a féreg el nem pusztul és a tűz ki nem alszik” (Mk 9,43). – A börtö-
nök lakói kétségbeesett átokkal kezdik meg büntetésüket és imával végzik (Pellico Silvio: „Börtöne-
im”). Isten áldása a szent látás.

c. A látott világ hű szolgái legyünk! A fejlődésre teremtett csírák bontakozását várom. Az épü-
lő ház, a bontakozó csíra várakozást ébreszt az emberben. Várakozó lehetek én is! Ha nem teljesül va-
lamelyik vágyam az egyik vonalon, teljesül a másikon. – Fagyveszély volt. Mindenki panaszkodott,
hogy minden elfagyott, elpusztult. S az igazság az, hogy csak a pereme fagyott el… A természet meg-
védi a csíráit. – Akármilyen kis gumóból tavaszi tulipán lesz… Várni kell tőlük sokat és adni mindent.

2. És az ember? Nem elég csak – lehetőségeket látni.
Észre kell venni a legparányibb jelet, hinni, bízni a bontakozásban s a legkisebb szellővel, fénnyel,

harmatcseppel sietni a testi, vagy lelki élet megmentésének segítségére.
a. Szt. Vince példájára a Szemináriumban is van egy un. „samaritanius” és „elemosinarius”

domus. Első a testieket gyógyítja, a másik a lelkieket figyeli. A látószemű ember, aki mindig ott van,
ahol szükség van reá. Amforát vivő és csordító lélek.

b. Ilyen ember Polgár atya, aki bejárja a város egymástól legmesszebb fekvő pontjait. Apostol, aki
az Isten kegyelméből él s mindenütt ott van látó szemével, ahol segíteni kell.

c. Ilyen legyen az áldott szemű pedagógus is. Az optimista lélek a fejlődés vonalát az örök vo-
nalba tolva hiszi: jönni fog Isten országában a célbafutás.

Bef.: Trasfiguratio! Gondold magad elé az Úr színeváltozásának fényét! Mindent fehérben látni!
Nemcsak Krisztust, hanem a világot is. Hegyek népévé kell lennünk, felfelé törni! A hegyek a lelkek
ormai. – Jó nekünk, Uram, így élnünk! Isteni szemmel látók legyünk mi is! Így örök jelmondatunk
lészen: jó nekünk így lennünk, ebben a szent hivatásban! Erre bíztat az apostol is: „Kérlek tehát én,
aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek” (Ef.
4,1). Amen.
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* *

A SZOCIÁLIS ÉLET MEGVALÓSÍTÁSA

Bev.: Ennek a kérdésnek felvetésekor két pontra kell a tárgyalás gondolatát bontanunk: a vita
personalis-ra  és  a  vita  sociale-ra.  –  Az  Írásban  olvassuk,  az  Isten  a  bölcsesség  Lelke,  aki  kezdettől
fogva mindent elrendezett: „Az Úr szerzett engem útjai elején, kezdetben, mielőtt bármit is alkotott”
(Péld. 8,22). Isten elgondolásában minden rendben van. Ahol az élet rendezettséget mutat, ott harmó-
nia van és lelki békesség honol. A világban az Istentől alkotott rend békét és boldogságot teremt. Ez
arra utalja az embert, hogy a mi kezünkbe adatott a világ elrendezése. Ember, próbálj rendet teremte-
ni! Vissza lehet szerezni a paradicsomi, Isten rendezte szociális életet. Teremtenünk kellene és termel-
nünk kellene szociális életharmóniát!

1. Teremtsünk egyéni lélekharmóniát! A szép érdek nélkül tetszik. Elrendezettséget látunk a
teremtett világban.

A csillagok járása is előírt rendben folyik. A diszharmónia is harmóniába olvad. Az egyéni élet
akkor kielégült, ha az élethullámok között (esztétikai, kulturális, vallási vonalon) harmónia van. A
munka lehet az ima hárfája; ez az elgondolás harmóniát teremt. – A belső hullámverést szabályozni
kell. A morális életnek is vannak szabályai és harmóniája. „Leszállottál a Sinai hegyére, beszéltél hoz-
zájuk az égből, adtál nekik jó szabályokat, igazságos törvényeket, szertartásokat és üdvös parancso-
kat” (2Ezd. 9,13). – Belső szabályozást kell elérnünk; legyen idő a testi élet igényeinek a kielégítésére.
– Nem loholok többet, mint amennyit bírok. Meg kell elégedni azzal, ami van. A talentumok terén is
az elmélet és a gyakorlat egyezzék. Úgy kell elrendezni mindennapi életünket, hogy az derűs és szabá-
lyos legyen. Hirdetni, hogy Isten örvendező népe legyünk. Az ember a szabad boldogsággal szemben
kereste a bűnt; a megváltás eszköze a szenvedés… A világ problémáit a szenvedés oldotta meg, a
szenvedés az élet megoldója. Mégis a nagy tömegek közt kevés a szent. Miért? Az ember, mikor a
szenvedés kopogtat, begombolkodik. Azt kell megérteni, hogy a megváltó szenvedés hordozói va-
gyunk.

2. Teremtsünk szociális közösségi harmóniát.
Feladatunk! Ráfaeli munka úgy értelmezendő, hogy már a családi ház kapuján belül kell

Ráfaelnek lenni. – Este az ember lámpát gyújt. Legyek én is mindig ilyen világító és melegítő lámpás.
Ez a helyes szeretet viszony. – Ne „köhögj”, hogy észrevegyenek. Ha valami bajom van, hallja, tudja
az Isten. Ha böjtölök, észrevétlenül tegyem. Hallgatva cselekedj, szótlanul szenvedj; ha te hallgatsz,
Isten angyalai harsonáznak. – Iskolám területén is fontos, hogy kinek látom a gyermeket és mivé te-
gyem.

a. Eszköz a tudás, a tantárgy átadás. Hogy hogyan hozom, abban a legfontosabb a „tálalás”. Úgy
vigyem, mint ezüst tálcán a gyümölcsöt vagy mint a finom nyersanyagot, amit meg kell főzni, méz-
édes ízűvé kell alakítani… Rossz előkészület, rossz óra hiányérzet a tanulókban. Ha az osztály mindig
fegyelmezetlen, akkor én vagyok a hibás. Segít a hang melódiája, a derű, a mosoly, a biztatás, a szere-
tő tekintet.

b. Erkölcsi vonalon szent gondom nekem a gyermek. Fájjanak nekünk a gyermekek, akik nem
igen tehetnek arról, hogy torzókká kezdenek alakulni. – A mi gondunk, hogy a gyermek szeresse a
szépet, a fát, a virágot. Ébresztgessük bennük a lelket. Maradjunk a szép vonalán, akkor a szellemiek
éhezője és szomjúhozója lesz a gyermek. – Emberélet úgy lesz sugárzó, ha mindenkor tudok valamit
adni. „A jó ember jó kincséből jót szed elő…” (Mt 12,35). A lényeg a szeretetben, a segítésben van.
Mindenkit úgy kezelni, hogy a lelkem javából csordítsak.

Bef.: Feladatot adok! Vita socialis ordinata, magam és más emberek vonalán. Istenatyánkban mi
egymás között testvérek vagyunk, Ő pedig Atyánk! Aki ezt szolgálja, az Isten hivatott földi küldöttje.
Amen.

*

A PEDAGÓGIAI KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS

Bev.: „Az ember a legnagyobb érték”… Miért? A valóság ez: „központ”, amely fejlődik és „köz-
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pont”, amely fejleszt. Azonban hozzáfűzhetjük: de az egész világegyetemmel egybecsendülve az em-
ber is a fejlődés vonalán mozog függőségben is (Démoszthenész, Szókratész, Rousseau, Darwin,
Mendel, Marx…). – De hogyan értékesíthető mindez a nevelő munkában? – Nehéz volna nagy általá-
nosságban felelni, de értékes lenne a kérdést részletesen boncolgatni. – Tegyünk tehát olyan kísérletet,
amely a nevelőnek a közösségi életét mint érték kifejlődést taglalja, majd a nevelt közösségnek széle-
sebben gyűrűződő közösségére sugározza tevékenységét.

I. rész: A nevelő közösség értelmezése, kifejlesztése és értékesítése

1. Az egyén és a közösség (evolúció)
a. Perszona
b. Együttes
2. A nevelő közösség egybecsendülése
3. Az iskola és az osztályközösség szolgálata
4. A közösségi életre való előkészítés

II. rész: A közösségek szolgálata

1. Az élet „koncentrikus körei”
2. A szülői családra hatás értéke, módszere és eszközei
3. A közösség szülői szolgálata
4. A nemzeti és nemzetközi közösség szolgálata
Bef.: Így lesz életközpont minden ember, akinek sugárzó ereje új és új „életközpontokat” termel. –

Ezek pedig új körben érvényesítik erőiket.

* *

AZ ÉLET KÜLDÖTTEI, A FÖLDIEK MEGMUNKÁLÓI
(Lelkigyakorlatos elmélkedések – tanítóknak, 1939. VIII. 22-25). Veszprém, vázlatos)

Bevezetés: Ahol az Úr beszél…

Bev.: Csendes-e az éjszaka? Könnyű a felelet, amely igenlően felel, mert nagyobb és mélyebb is-
meretet nem tételez fel. – Valóságban hanghullámok zsonganak, amelyek túl vannak a természetes
fül felfogó határain, de felfoghatók a mikrofonok finom „lemezein”. – Az Úr is szól az emberhez. Ha-
lad az Úr hangja…

1. Természetben. Látszólag ez is néma. De ereje beszél… Villámok, viharok… Ezek könnyen
észlelhetők. – Ezeknél is több az erő a gravitációban… Még több a vegetációban… Legtöbb a lelki
egybefonódásban.  – Ezek beszédek. Az Úr szavai, amelyek az Ő hatalmáról szólnak. „Hatalmas az
Úr…”…

2. Az ember belső világában. A mi lelkünkben. Egyéni életünk felfelé törő bontakozásban. Zen-
gő muzsika: ad astra. – De az egész emberiség egységes értékelésében is így van! Ott is az Úr szól.
Csodás érzés a testvériség szava: Isten hirdeti, hogy testvérek vagyunk Isten atyaságában.

Bef.: De ezek felfogása –  a lélekcsend birodalmába vonulás után vihető végbe. – Ide jöttünk,
hogy halljuk az Úr szavát. Hallgatva hallgatunk és hallani fogunk!

I. nap (a megvilágítás útja): A küldöttség felértékelése

1. elmélkedés: Ahogy az Úr a küldöttet gondolja

Bev.: A küldött fogalmához tartozik a parancsvétel és a parancs-teljesítés. De a küldetés lényege:
az indítás. Azzal a feladattal, amelyet a küldő gondol. – Az ember az Isten kezéből indul földi útjára.
Benne is él az a kép, amely szerint a földreszálló égi követ élni tud. Ez a gondolat egyetlen tételbe
foglalható: szolgálat. – Ennek kettős része van.

1. Öntökéletesítő szolgálat. Az ember személyiség. Értelmet, akaratot hordozó Isten képe. – Sőt
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vég nélküli horizont felé törő. – Feladata: a lehetőségekből valóságot teremteni. Egocentrikus, a cent-
ripetális munkafeladat ez. De szent. Azért, mert Isten akarata és emberi erőfeszítés valósítja. Égi az
indítás, földi a munka és égi kép a befejezés.

2. Életsugárzó szolgálat.
Az ember nem lehatárolt földi központ. Életsugárzó gyűrűzet övezi. Nemcsak Lebensraum…

van, hanem Lebensradius… is van: kiható erő az ember! – Ezt jelenti a testvéri egység. De ez: fel-
adat. A szolgálat szent feladata. Akár tetszik, akár nem. Szolgálunk élettel is!

Bef.: De ez nem servitium servorum, hanem a kitárult lélek készséges vállalkozása. Nem görnyedt
Atlasz-munka, hanem szent Márta-lélek. Ebből alakul ki az isteni kép, amely teremtőleg sugározza fé-
nyét – embertestvérre is!

2. elmélkedés: Ahogy a küldött az Úr tervét magában megsejti

Bev.: Carrel szerint minden ismerésére törekszünk és mégis „ismeretlen ember” maradunk. – Mi
ez? Egyszerűen annak a tételnek beismerése, hogy nem tartozunk a világ tárgyi dolgai közé. Mi
mindent kitekintve keresünk, de magunk értékét és értelmét a világban nem találjuk. De megtaláljuk
úgy, ha arra a Káté szövegére gondolunk: teremtette Isten az embert az Ő képére…, hogy Neki szol-
gáljon és ezáltal üdvözüljön.

1. Így az öntökéletesítés feladatát a végnélküli élet vonaláig húzom.
Az élet csendes üteme állandó előretörést hirdet. – Mindig több és tökéletesebb akarok lenni! Áll

ez a hivatalra, áll ez a lelki tartalomra nézve! Nincs ebben megállás. Einstein tétele itt igazán igaz! De
ez azután mindig munka is. Letörése a gyengeségnek, megfeszülése az erőknek. – Nemcsak testileg
fejlődünk, hanem szellemkitágulással gazdagodunk. – Meddig megy ez? Nem a végesség korlátjáig.
Mert tüzeli önértékét a végnélküliség. Ezért áll ez: nem e világról valók vagyunk.

2. És az Úr szerinti szolgálatot az uralkodás fenségében találom.
Homo faber – mindent átdolgoz… Szebbé tesz!… Sőt szénből meleget és fényt teremt… Régi

napenergiából – jelen erőt és fényt. – Homo imperans. Magának is parancsol. Ösztön felett úr! Ma-
gam ura ember! Nehéz, de diadalmas. – Homo divinans. Minden szálat a végtelenség felé húz. Érzi,
hogy itt az Isten!… „Uram, jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod, csinálok itt három sátrat…” (Mt 17,4)…
Itt – király az ember!

Bef.: Carrel „Ismeretlen embere” azért és csak addig ismeretlen, míg a végesség kategóriájában ér-
telmezem. Ha végtelenség jegyét is idezárom, akkor Isten fia, azaz az örök élet hordozója. Így lesz:
nagy ismert!

3. elmélkedés: Mindent kaptunk indító Atyánktól…

Bev.: A nagy hivatás csak alkalmas eszközbiztosítással teljesíthető. – A lejtő alkalmas a lendítés-
re, a robbanószer a löveg kilökésére… A föld az élet zsendítésére, a napsugár a határ felmelegítésé-
re… Az ember hivatása a szent szolgálat. Önmagának és másoknak tökéletesítése. Adatott-e erre al-
kalmas eszköz?

1. Az értelem az első nagy kincs.
Az ész nemcsak az absztrakció eszköze vagy a mértani képletek betanulása alapja. Az életet meg-

ismerő és szolgáló, a felelősséget és következményt észrevevő isteni ajándék. – Látom a tettet; látom a
törvényt; észreveszem a következményt; vállalom a felelősséget. Tudok tenni és nem tenni; ezt tenni
és amazt tenni; jót, vagy rosszat cselekedni. – Sokszor elhomályosul ez a fényforrás… De azért kell
sokszor tisztítani!

2. Az akarat a másik nagy ajándék.
A felnőtt akaratát kialakítja az élet sok keserves kalapácsütése. Az ifjú számoljon vele, hogy

Foerster szerint sok kiscselekvéssel kell kifejlesztenie. – Az alap: a jó győzelmébe vetett hit!! Minden
és feltétlenül megy!! – A lemondó vagy bizalmatlan sohasem ér el eredményt. – De ugyancsak fontos:
az esetleg bukás utáni felemelkedés. Valami gumilendület jellemezze az embert! Ugrik és újra új len-
dülettel cselekszik. Ez isteni ajándék. Ember részéről fejlesztendő.

Bef.: Ha mindent kaptunk, mindent tehetünk. Bár ez eddig csak természetes vonatkozású és földi-
ekre határolt, mégis nagy érték. Ha hozzátesszük: a kegyelem ereje is velünk, akkor győzedelmes vol-
tunk követelődző tudat.
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II. nap (a tisztulás útja): A küldött lelkiségének kidolgozása

1. elmélkedés: A tépett köntösű küldött
2. elmélkedés: A Kereszt megváltó ereje
3. elmélkedés: Az örök szőlőtőkén

Bev.: Több bizalommal Istenben, mint emberi erősködésben!
1. Élni akarok – az Úr kegyelméből. A múlt  –  az enyém, a jövő az Úré és enyém. Az Úr na-

gyobb…
2. Élni akarok – az Úr lelki egybeforrásával.
Bef.: Leszek érett gerezd, amelyből kicsordul az élet erős, illatos, zamatos nedűje…

III. nap (az egyesülés útja): Együtt élni és együtt dolgozni az Úrral

1. elmélkedés: A lelkek szeretetében

Bev.: Emberi szem és isteni szem másképpen lát. Felületlátás – mélység szemlélet. Mozgás –
célbatörés…

1. Látni tanulok – örök törtetőket.
2. Látni tanulok – állandó küzdőket.
Bef.: Ezeket szeretem, mert bennük testvéreimet látom. Ezeket szeretem, hogy segíteni akaró lel-

kem bennük munka területét találjon. – Ez a tevékeny szeretet első lépése.

2. elmélkedés: A lelkek kialakításában

Bev.: Mi a második lépés? Közeledő leereszkedés, amely tetté nemesedik. Coepit facere…! Most
leszek az Úr követője. A cél: in montem sanctum Dei.

1. Alapvetés szilárdításában.
Világnézet megszilárdítása. – „Életjegenyék”… Isten fiai vagyunk…
a. Földből – ég felé…
b. Égből – ég felé…
c. Lélekszemek megnyitása – a földi jólét, a kultúra, a szép, a jó, a társadalmi érték, a vallás vona-

lai felé…
Ezek tanítói, néptanítói feladatok. – Keretei? Iskolán kívüli munka!! Jórészt vágy-ébresztések és

lehetőség tervezések, de valóban alapvetések. Csak az ilyen emberek tudnak emberek, majd isteni
emberek lenni.

2. Az élet kialakításában.
Ez praxis. – Hittel indulunk, amely szerint a gyökér virágot hoz, a csemete gyümölcsöt terem…

Azért teremtett az Úr, hogy ilyent tudjunk kialakítani.
a. Gyermekek kivirágoztatása.
b. A leány és legény ifjúság szolgálata (egyesületek)…
c. Gazdakörök stb… De a – nehézségek?? Csendben elmegyek mellettük és megyek magam út-

ján. Szó, zokszó és bántó kritika nélkül. Vagy követnek, vagy egyedül leszek vezér.
Bef.: Vezérré küldettem, munkássá leszek. Lépteim nyomán kivirágzik a lélekmező…

3. elmélkedés: A lelkek megszentelésében IV. nap (áldozáshoz): Élő örökmécsek

Konsziderációs elmélkedések alapgondolata: A tanító otthonai

1. konszideráció: A tanító első otthona: családja

Bev.: A család szent kör, amelyben isteni törvény alapján pereg alá, születik és fejlődik az élet.
Nem szabad lealacsonyítani – a durva ember alantas élceivel. – A család képe megrajzolandó az ifjú
ember előtt.
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1. In spe.
Az ifjú – előre néz. De nézésében sok a fantázia szülte színezés. A valóságos látáshoz higgadtság

kell. Ezt az élet sodra partján állók birtokolják. Nektek, fiataloknak, a jövő jegyes jegyeit így kell igé-
nyelve keresnetek:

a. Külsőségek helyett belső szépség.
b. Áldozatkészség.
c. Boldogság álma helyett szolgálatvállalás.
d. Külvilág hajszolása helyett otthon keresés. Ezek a jövő jegyes jegyei. – A család képe rajzolan-

dó a felnőtt családapák előtt.
2. In re.
Bennük már az élet valósága mutatja, vajon értéket találtak-e, vagy értéktelenséget. – De ez most

már a felelősség kérdése. Miképpen éljenek?
a. Legyenek az otthon szerelmesei.
b. A hitves és gyermekek áldozatos kiszolgálói.
c. Az igények leegyszerűsödésének alázatos hősei.
d. A külső tisztelettől is visszahúzódó és a család érdekében áldozatos égő tömjénszemek… – Így

belső béke honol a családban.
Bef.: A tanító élete is tanít. A falu felfigyel és követ… Bárcsak mindig jót látna!

2. konszideráció: Az iskola

3. konszideráció: Az egyházközség, község, nemzet ……….

* *

AZ ISTEN INDÍTOTTA EMBERKÖVETEK
(Pedagógiai lelkigyakorlat-tervezet, 1952)

Bevezetés

Nem változatsor egymásutánja, hanem égi küldetés az emberi élet igazi tartalma. „Tehát Krisztus
követségében járunk” (2Kor. 5,20). – Ez az igazság belső önértékeléssel telít és külső tevékenységre
szorít. Szinte kicsordul belőlem a gondolat: küldött és felövezett vagyok, tehát az Isten nevében szó-
lok. „Te tehát övezd fel ágyékodat, kelj föl, és modd el nekik mindazt, amit parancsolok neked, ne
ijedj meg tőlük, én sem fogom engedni, hogy megrettenj arcuktól. Én ugyanis ma erős várossá, vas-
oszloppá és ércfallá teszlek téged az egész országban, Júda királyai, főemberei, papjai és a föld népe
előtt; ők harcolnak majd ellened, de le nem győznek, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak
téged, – úgy mond az Úr” (Jer.1,17-19).

I. nap (Via illuminativa): A küldött személye

1. beszéd: Kinek teremtett az Úr?
(Stragoff M.)

Bev.: Követi mandátummal indít az Úr…
1. Embernek – a földre.
2. Követnek – a munkahelyre.
3. Fiának – örök otthonba.
Bef.: Az Isten adta kegyelem…

2. beszéd: Kinek lelkébe szállt le az Úr?

Bev.: Mit hordozok? Csak mandátumot? Ez tárgy.
1. Csak a személyes paradicsom az Úr otthona?
2. Vagy a lélek-paradicsom is az Úr háza?
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Bef.: Theophoros sum ego.

3. beszéd: Mivé lettem?
(De peccato)

Bev.: Krisztus nyomdokaiban járunk, mégis fel kell vetnünk a kérdést: van-e elintézetlen életsza-
kaszunk? Az isteni küldetést ugyanis az élet bajai, nehézségei esetleg akadályozzák, és így mi is elsod-
ródhatunk az egyenes útról. Nem mondhatjuk el mindig, hogy az Isten élő virágai vagyunk. A bonta-
kozás, az Istent szolgáló lendület és lelkület nem volt mindig tökéletes. Visszatekintve elmúlt életünk-
re, kérdezhetjük magunktól, milyen képet mutat a lelkünknek ilyen sötétebb és viharosabb életarcula-
ta? Ez a visszatekintés mutatható – töröttség, életlendület, újjászületés területén…

1. Az élet szolgálatában Istentől távolabb eső emberek életét hasonlattal lehetne érzékeltetni. – El-
ső kérdésem legyen: mivé lettem a fejlődés kevésbé tökéletes vonalán?

Ha az eltűnt hajók, rombahullott műremekek megszólalnának, akkor ezek arról beszélnének, hogy
itt valami pusztulás ment végbe. Nem találhatok magamban is valamilyen pusztuló jelképet? Pl. elfá-
radás. Kiég a lelkület belőlem! Látom-e az Isten adta vonalakat? Áldozata lettem-e valamilyen kísér-
tésnek? – „Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér…” Boldog a férfiú, aki
állja a megpróbáltatást, mert ha hűnek bizonyul, elnyeri a koronát, az élet koronáját” (Jak. 1,1 és 12). –
Olyan a lelkem, mint kialvó félben lévő tűzhely, amelyben megfogyatkozott a fény? Akkor bennem is
megfogyatkozott valami, aminek tökéletesebbnek kellett volna lennie. – Nem szabad elvesztegetni a
szellemi kincseket sem. Így vagy megszűnik bennem a rugalmasság, lesz belőlem mészkő, vagy hamu,
vagy por, hulladék és törmelék. – Mivé lettem? – kérdezem tovább… Az elpihenésnek, ködnek, sötét-
ségnek a hordozója vagyok és nem a fejlődésnek. Nem teremtett bennünk cselekvő életet, otthont, Is-
tent. – A mi életünk legyen az újjászületett ember élete. Újjá kell születni! „Bizony, bizony mondom
neked: Aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Isten fiává
kell lennem, kinek talpa a földet, a lelke az eget súrolja. Az az igazi ember, aki az egekbe lát, az ég
igényese, táruló amfora.

2. A második kérdésem így szóljon: mivé leszek?
A kegyelmek áhítozója olyan újjászületett, aki Krisztus kegyelmével telített vágyakozó ember. Ki-

rályi lélek; igény benne a tisztulás. Ha köd is veszi körül, keresi mégis a Megváltó szent erőit, mint
Parsifal. Neki kevés a föld. Daedalusnak és Icarusnak sem kell a föld. Emelkedni akar az Isten felé. Az
Isten lelkét akarja bírni. Újjászületett, új életet vágyó szent követe legyek az Úrnak! – Elmélkedé-
sünkben bontsuk fel a hasonlatot. Mérjük össze magunkat és keressük, hogy mivé lett és mivé legyen
a mi kis együttesünk? – Az alvilági Styx a mi tisztító eszközünk? Isten forrásaival, Krisztus Vérével
tisztítsuk lelkünket! Válasszunk a hasonlatokból, melyik illik reánk… Élő, virágzó csokor vagyok-e
Isten kertjében? Akinek élete állandó fejlődést mutat, az énekeljen Te Deum-ot. Mi az Isten lelkével
dolgozunk együtt. Isten nincs messze tőlünk! Mi nem kilencen vagyunk itt együtt ebben az együttes-
ben, hanem őrangyalunkat is ideszámítjuk. Az élő, virágzó lélek Istennel él, hat, cselekszik, így leszek
az Istent lélekben hordó fiú. Amikor az élet lendületes, köd, örvény, fájdalom, sötétség mit árthat ne-
kem? Nem könnyű, de az Isten kegyelmével megy! C’est moi! Én vagyok én! Christophoros! – „Test-
vérek, Isten irgalmára kérlek titeket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen
észszerű hódolatotok” (Róm. 12,1). – Nem élhetünk Isten nélkül! „Egyikünk sem él, s egyikünk sem
hal meg önmagának. Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg” (Róm. 14,7-
8). – Nem gondolkodhatunk nélküle, velünk az Isten. A mi életünk nem gyenge terméketlen fügefa,
lobbanástól ment tűz, kialudt nap, felhős csillagos ég, hanem olyan világ, ahol világít az Isten. – „Én
vagyok a világ világossága” (Jn 8,12) – ezt reánk is alkalmazza a Mester!

Bef.: Istennel tehát a pusztulásból is „világ világossága” lehetek!…

4. beszéd: Mivé legyek?
(De redempto!)

Bev.: Adj Uram lelkeket! Minden mást vegyél el, csak lelkeket adj! „Az embereket add ide ne-
kem, a többit tartsd meg magadnak” (1Móz. 14,21). – Lássuk meg önmagunkon a lélekszolgálat em-
berét. – Bennem első a lélek, mindent a lélekért végzek. Más lelkek érdekében is küldött az Úr! Krisz-
tust hordozom és viszem magamért és másokért! Az ember az örök kereső, kutatja rejtett kincseit. Az
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ember sokszor vak, sokszor csak a felületet látja. Észre kell venni, mi rejtőzik a mélyben. – Minden
gyermek lelkében rejtőzik valami, csak fel kell ébreszteni; Krisztus lelkével a szeretet lelkévé ébresz-
teni. Kezdjük sejteni, hogy nemcsak Krisztus megáldottja vagyok, hanem nekem is megváltóvá kell
lennem. Szent és tevékeny feladat.

1. Krisztus megváltottja vagyok.
Olyan valaki, akit Krisztus megváltott és akit Krisztus hazavár. Istenember áldozata által lettem Is-

tené. Az Isten lelkéért dolgozom és élek. – Isten gyermeke, áldozati tárgy vagyok. Akkor vagyok
redempta, ha Krisztust úgy nézem, hogy Isten engem megváltott, s akkor mint tékozló fiú vagy mint
Mária Magdolna letérdelek az Úr lábainál; tudom, hogy értem hozott szeretetáldozatot Krisztus.
„Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor az átok hordozójává lett értünk” (Gal. 3,13).
„Hiszen tudjátok, hogy nem mulandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmó-
dotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19). –
Krisztus rólam azt tanítja, hogy Isten hívottja, az Úr asztalának hivatalosa és nem kitaszítottja vagyok.
Lehetek mustármag, vagy bárány, kitárom a lelkemet és várom az ég harmatját. Krisztus szeretete ön-
töz. A Kereszt karja kitárul, vár: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok”
(Jn 12,32). Telítődik az ember lelke kegyelemmel, ez a megváltás. A Kereszt azt tanítja, hogy valaki
valakiért, vagy valamiért áldozatot hoz. Az áldozatos Istenember hordja a Keresztet. Átadta Cirenei
Simonnak, de utána még kétszer elesett. Áldozatának teljességét vállalta, megmutatta, hogyan hal meg
az ember. De nem halt meg! „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34).
Az a hulló Vér az emberlelkek harmatja, megtisztít; örömmel, öntudattal kell, hogy eltöltsön. Ha meg-
váltottja vagyok Krisztusnak, legyek dalosa is Krisztusnak.

2. De van-e tevékeny önmegváltási feladatom is?
Igen! Igen! Krisztus megadta a lehetőséget nekem, és nekem meg kell valósítanom a ténylegessé-

get. – Miben áll ez? Meglazítani a kötelékeket, amelyek a földhöz fűznek. A nagy bűnöktől mentek
vagyunk. Az ember szabaduljon a földtől, de igényelje azt, hogy az Istenatyához térjen. „Az én orszá-
gom nem e világból való” (Jn 18,36). – Nemcsak áhítozzuk, de meg is kapjuk azt a kegyelmet, amire
szükségünk van. „Abban az órában megtudjátok, mit szóljatok” (Mt 10,19). Szt. Ágoston írja: „Krisz-
tus megváltott nélküled, de nem üdvözít nélküled.” Közreműködés, együttmunkálkodás a kegyelem-
mel! – Sziromba kell bontani a lelket, kamatoztatni a kamatokat, nem szabad hagyni, hogy azok meg-
rozsdásodjanak. A kaszák is akkor rozsdásodnak meg, ha pihennek, de az egész napi munka után, mire
a nap lealkonyul, újból fényesek lesznek…

3. Mások életének megváltója leszek.
Utat törni az emberek előtt. Minden völgyet betölteni. Minden ember vak és kereső. – Miért kül-

dettünk? Legyünk Keresztelő János lelkével útkészítők, egyengetők! „Abban az időben föllépett Ke-
resztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: „Tartsatok bűnbánatot…” (Mt 3,1). – Vezessen mun-
kámban az önfegyelem lelke. – Lehetek a gyermek életének megvilágítója, reflektor-központ… Fény-
vető, mely behatol a lélekbe és utat készít az Úr számára… Érezzük majd akkor, hogy hogyan nyila-
dozik nyomában a lélek. – De kell engedni Krisztust, hogy valóban ott lakjék a lélekben. Akik elől el-
zárják a metafizikai életet, azoknak az útját készítem. Milyen módszerrel dolgozhatom? Direkt és indi-
rekt módszerekkel. – Harcos propagandát nem! Nem elvfeladás ez! Az életünk legyen pedagógia.
Csengő szó, szerető tekintet, lélekfény, melódia; erre rezonál a gyermek lelke. A mosolygó arcra felfi-
gyel. Mindig azt kell hirdetni, hogy virág vagy napsugár légy. Tüzes lélek, a jó dalnoka, zefírnép,
fényszóró…! A dekadens életet senki sem keresi. Ha Jeruzsálemből a Hebron rózsaligete felé tartunk,
a Holt tengerhez érünk. Betlehem felé menve jászolt találunk…

Bef.: Redempta… Megváltott és megváltó. Lelkünk Megváltója és lelkek megváltója. Krisztus
Vérével öntözött, nem holt kincs a lelkem, hanem másokat is hazaváró, szent feladatokat teljesítő em-
ber vagyok. – Szent hivatásom tehát: homo redimens.

II. nap (Via purgativa): A küldött hivatása

1. beszéd: Az életévelőkbe vetett hit hordozója
1. Magokban, csírákban – életet látok.
2. Egész világban – előrejutásnak örvendek.
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2. beszéd: Az élet tavaszát szállító napsugár és zefírje
1. Tavasz tündérének meséje – valóság…
2. Lélektavasz fakadása – a további fejlesztési erősség…

3. beszéd: Az életfény csóvájának varázsereje
1. Tudás fényét lobbantom…
2. Hogy „gyermekeim” lelke világító életté fakadjon…

4. beszéd: Az örök Fény (Nap) szeretetütemezése
1. „Ad astra” szimfóniáját dalolom.
2. „Gyermekeim” lelkét magammal ragadom…

III. nap (Via unitiva): A küldött munkája

1. beszéd: A vétel csodája
1. Magam veszem – tudásgyarapítással.
2. De egekből várom – kegyelemáradással.

2. beszéd: A felhasználás életcsodája
1. Az Athén baglya…
2. Az örök Olimposz Merkúrja…

3. beszéd: Az örök szórás varázsa
1. Gazdagítja -a vevő lelkét…
2. Gazdagítja -az adakozó lelkét…

4. beszéd: Az örök kegyelemsugárzás műve
1. Áldozatos öröm -a nevelő adás…
2. Isteniesülő -a lelki bontakozás…

Befejezés

PaidagogoV (paidagogosz) = Istenhez vezető Ráfael arkangyal...

* *

A KUTATÓ SZELLEM ÚTJA
(A megismerés hivatása… 1962, töredék)

Amikor Kant, a világhírű bölcselő megírta két nagy művét, a „Kritik der reinem Vernuft” és a
„Kritik der praktischen Vernuft” címeken, akkor arra a meggyőződésre jött, hogy az elméleti igazsá-
gok gyökérzeti megismerése kívül esik az ember tehetségén, de a gyakorlati ész ereje elemi kény-
szerrel képesített az őt illető életigazságok megismerésére. Egyenesen le is vezeti az életigazságok
sorát, amelyeket megismerünk, és amelyekkel az életünk értékét megérthetjük. Ezek a következők:
van Isten, van szellemi lélek és van örök élet.

Amikor ezt megállapítja, akkor azt teszi hozzá: íme, ember, megoldhatod önmagad életét,  a
nagyvilág teljes értése – a végtelen Isten világához tartozik.

Mikor ezt halljuk, akkor érdemesnek látszik, hogy odaforduljunk a világ, az ember és a Végtelen
felé, hogy a bölcselet szavát hallva, az Isten hangját és saját értelmünk szavát hallgatva döntő élet-
irányt szabhassunk saját életünknek.

1. Az Isten szava így szól:
a. Eljutsz – az Istenhez.
b. Eljutsz – az élet útjához.
c. Eljutsz – az élet céljához.
2. De az én személyes szavam pedig így szól:
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a. Megvilágítást kapott az „életéjszaka”.
b. Fényt kapott az élet útja.
c. És életcélba fut a személyes életirány sodra.
Bef.: Ha ködös is marad a nagyvilág, de fényben él – a „kisvilág”. Az „én” a „dolgozó”, a „küzd-

ve” az igazi ismeretet kereső – életzarándok. ……….
………. És mivel erős benne a transzcendens törtetés, azért érthető a földiekért erősen dolgozók

és a földieket igénylők harca… Így: az „ütközések botrányköve”…
2. De azt is leszögezhetjük, hogy a Krisztus nyomán sziklának tartott Egyház a szellemi élet szol-

gálatának egyszerű szolgája.
Az Egyház hivatása: az isteni ige hirdetése és megőrzése. – A földön dolgozik, de a lelkek világá-

ban szorgoskodik. Sohase felejtsük: hivatásában úgy kell dolgoznia, hogy a földi boldogságot is szor-
galmazza, de a szellemi értékeket mindennél többre tartsa. Az igazság ez: a földiek helyes használata –
az örök értékek megszerzésének feltétele. Persze, az isteni kegyelem felhasználásával.

a. Így tehát az Egyház: szorgalmazza a lelki élet feltételeit, de nem hivatása a földi életkeretek in-
tézményes alakítása.

b. Az Isten tervét tanító Egyház tehát jól tudja, hogy a földiek kibontása - életfeladat, de azt is ér-
zi, hogy az örök értékek birtoklása – teljes élettartalom. Mindkettőt feladatnak és értékek értéké-
nek tanítja az Írás.

c. De itt-ott kísérik-e emberi és személyes egyéni bűnök a történelmi Egyház életét? Bár igenlő a
válasz, mégis igaz: örök igazságunk, hogy „fluctuat et non mergitur”. Ez Péter hajójának sorsa. – So-
hasem felejthető el Dudek egyet.dogm.prof. e bölcs ítélete: az Egyház annyi emberi gyarlóságot és
bűnös terhet és hordalékot gyűjtött magára, hogy egyenesen isteni csoda, hogy sziklaszilárd a fennma-
radása. – Szinte azt mondhatnók: a támadások diadalmas megállása miatt a támadók lesznek az Egy-
ház isteni rendeltetésének igazolói. – És az áldozatok?… Péter és Pál?… A mártírok?… A tiszta éle-
tű szüzek és a törtető embernyáj?… Ők nagy állítói ennek a tételnek: Isten alapította sziklán állunk és
ezen dolgozva törünk az örök élet felé… „Fluctuat et non mergitur”! ……….

* *

HOGYAN LEHETÜNK EMBEREK HALÁSZAIVÁ?
(Papok…)

Bev.: Az apostolok fejedelme, a nagy halász nem halakat, hanem embereket fog. „Jézus bátorította
Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel” (Lk 5,11). – Kicsinynek érezzük magunkat ezzel a nagy
feladattal szemben. De te is emberek halásza légy! Mi nemcsak Isten egyszerű zarándoknépe vagyunk,
akik egyedül kopogtatnánk Isten ajtaján, hanem olyan „varsás-nép”, akik Krisztus „halait” visszük az
örök életbe. – Vajon Krisztus halásznemzedéke vagyunk-e?

1. Vágyakozó lelkünk óhajával.
A gyermekekhez hasonlóan mesevárakat építünk és a valóságban Isten virágfüzérei vagyunk. Isten

oltára előtt élő virágok. – Faber angol író gondolata jobban megvilágítja az ember feladatát: ne járj
egyedül az örök kapuknál! – Halászként magunk köré gyűjthetjük az embereket, akikkel mind együtt
leszünk az örök életben. Szent vágy, hogy ne egyedül zarándokoljunk az örök kapuk felé, hanem a
szeretetkapcsolatban itt és a szentek egyességében ott. – Krisztus élete olyan győzedelmes áldozat,
amely emberiség egyetemének lelkét az örök tájak felé sodorja. – Mély öröm töltse el lelkünket, hogy
nemcsak Péternek, hanem az emberek egyetemének (nevelőknek, szülőknek, mindenkinek) szól ez a
feladat. Isten felé vinni a lelket, nem a szó, hanem a példa döntő erejével. A lélekgravitáció szent ere-
jével, a szent élet példájával vigyük gyermekeinket Krisztushoz. – „A győztesnek az élet fájáról adok
enni, mely Isten paradicsomában van” (Jel. 2,7). – Az emberélet megváltása a halál feletti győzelmet
jelenti. De az is megváltás, ha az életpélda nyomán halott lelkek támadnak fel. Ez a szeretet halászat
Isten tarsolyába gyűjtés. A tavaszi élet hitébe vetett mese: valóság.

2. A teremtő lélek lehelésével.
A meginduló élet előretörése: a felfokozott életben a lélekfuvallat életet kelt, és lendületes munká-

ra sarkallja az embert az elért eredmény. – Ez az öröm további erőfeszítésre lendít. – Tavaszi napsuga-
rak szirmokat csókolnak. Az ibolyák a fejlődésről beszélnek. A természet világában is a nap a fontos,
nem a gyümölcs. A lelki életben az előretörés mindig nagyobb lendületet kíván. – Kik vannak lélek-



99

körzetemben? – Ha hatást gyakorolunk valakire, akkor az elért siker tovább lendít. Ha emberi erővel
nem érek el sikert, a kegyelmi erő megduzzasztja a vitorlákat, a halak megfeszítik a hálót, és nem
győzzük húzni a lelki hálót. Ha megkezdünk egy utat az isteni vonalon, akkor ez tovább lendít. Aki
egyszer megízlelte a lelki Kenyeret, az örökké kívánja. „Itt a mennyből alászállott kenyér, ez nem
olyan, mint a (manna), melyet atyáitok ettek és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él”
(Jn 6,58). Az alakulás gyönyörűsége, a kezdő siker: a jövő győzelem záloga. Nemcsak Péter az embe-
rek halásza, hanem minden ember halgyűjtő. A halász szót lelkünkre alkalmazva: mi legyünk pedig
kalásztermők a mezőn, Isten szent rónájának kalászgyűjtői. – Ichtus: halat jelent, a kalász a Szent Ke-
nyér ősanyja. A kalásztermelő a misztikus testbe kapcsolódik s ez lelkünk drága eledele. „Hegyes vi-
dékre helyezte, hogy a mezők gyümölcsét egye, mézet szopjon a kőszálból, olajat a kemény sziklából”
(5Móz. 32,13).

Bef.: Hódoló lélekkel legyünk Péter utódai. De legyünk a halász mellett az éltető rónák kalászai-
nak begyűjtői, szent földműves nép. – A nevelő az Úr szent, érett kalászait gyűjtse a szent csűrbe. –
Mik vagyunk tehát? Péter népe és Krisztus halásznemzedéke. – De ugyancsak a világ rónáinak mun-
kás népe, Krisztus gabonájának csűrbe gyűjtője. Amen.

*

PAPI HIVATÁSUNK – A JÖVŐ PERSPEKTÍVÁJÁBAN
(Papi gyűlés lelki előadása pedagógiai szemszögből, kb. 1950 körül)

Bev.: „Amice, ad quid venisti”? – Ez a kérdés támad fel bennünk, valahányszor a jövő élet szolgá-
latának valósága és miként való teljesítése lesz lelkünk problémája. – A Krisztus Lelke szerinti pap –
akármilyen messzemenő távlatban látja is hivatását- nem felelhet mást, mint azt, hogy a jövő életke-
retében is áldozatos munkása lészen Krisztus Evangéliumának. – Ennek a nagyvonalú megállapí-
tásnak azonban egészen különleges gyakorlati oldala is vagyon. Röviden így kellene és lehetne ezt le-
szögeznem: hogyan teljesíthetném evangéliumi küldetésemet, ha annak keretei és kiforrott alak-
jai változást szenvednek az idők hatása alatt?…

A mai esperesi gyűlés részletesen fog foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és így csekélységemnek,
mint a nemes esperesi kerület „spirituálisának” csak az a feladat jut osztályrészül, hogy megrajzoljam
azt a papi lélekarcot, amely – belső átépítkezés után – alkalmas lészen a forrongó világ közepette
is isteni hivatásának betöltésére. – Kérdezem tehát – teljesen lelki területre szűkítve – imigyen: mi-
lyen lelkületet hordozzon magában a jövő élet forgatagában dolgozó evangéliumi küldött?

1. Az első és igen fontos lelki átalakulás abban jelentkezzék, hogy vegye tudomásul a jövő élet
áldozatos papja, hogy papi munkaterületének – a múlt élet kitermelte- rendszeres és elég kényelmes
életformáját fel kell adnia!

Az Egyház biztosította rendes megélhetésnek gazdasági feltételei meginogtak, és egyéni munkával
keresendő megélhetés kérdése mindig és mindig erősebben kopogtat… Szinte azt mondanám: a misz-
sziós életkeret kezd előtérbe lépni és a „sátorcsináló Saul” kezd példaképpé válni…

Lelki szempontból ez annyit mond, hogy az egyéni munka adja az anyagi megélhetés egyik és
tekintélyes részét és az „oltárból való részesedés” pedig a második részt. –  És  ezt  én lelkinek
mondom? Igen! Mégpedig azért, mert az igénytelenedés és szegénység ködmenét kell felöltenünk, ha
az Úr Jézus szolgálatában akarunk tevékenykedni. Az önző embernek meg kell halnia, hogy az
igénytelen és szegény munkásnak adjon helyet a jövő lelkipásztorkodásban.

2. A jövő papjának második és igen fontos lelki átalakulása abban jelentkezzék, hogy lelkének
expanzivitását érezve – minden erejét népének szolgálatára rendelje!

Ennek valóságos mozzanatai a következők.
Tudja, hogy a népé, tehát sem egyéni, kevés munkájú, önző életre ne vágyakozzék és a „Simon

stilitász” elvonult lelkiségét se keresse. Kezdje feledni önmagát!… Legyen önzetlen lélekszolga!
Lássa híveinek áldozatos küzdelmét és így – emberbaráttá nemesedjék…
Lássa a hatalmas és világot rengető társadalmi eltolódásokat és így – a nép javát biztosító re-

formok igényesévé váljék…
Lássa mások élet-halál harcát és így – karitatív lélekké alakuljon…
Lássa mások szellemi elmaradottságát és így – felvilágosítóvá változzék…
Ez az átalakulás már olyan értékes és hasznos, hogy a papot a természetes élet szolgájává vál-



100

toztatja. – Ez ugyan még csak kezdet, de még így sem lenne szabad lekicsinyelni őket. Tisztelni kell
jóakaratú próbálkozásaikat. Azt is lehetne mondani, hogy ők már útkeresői a magasabb rendű élet-
nek. – Ők a természetfeletti élet alapvetői és így az isteni élet kifejlődésének munkásai. – Ők az emel-
kedettebb szociális élet szorgalmazói és a szociális élet szerelmesei. – Végül is: az egy Isten atyasá-
gában való testvéri közösség áldozatosai.

3. De ki volna igazán a „jövő életkeret”-et értő és abban odaadóan dolgozni tudó áldozópap?
Ez a harmadik szempont. Röviden a felelet így szól: az, akinek lelkéből az az alaphang csendül fel,
hogy nekem nem elég népemnek még ilyen nemes és értékes szolgálata sem. Nekem kevés és szük-
séges alapvetés csak a gazdasági jólét, az embert értékelő életkeret, a jog és kötelesség arányos meg-
osztása, a tudás fokozása, a higiénikus és technikus kultúra emelése – bár én ezeket hálásan köszö-
nöm és magam is szolgálom-, de én tovább akarok menni az emberiség szolgálatában.

Az én tudásom és hitem szerint az ember Krisztus által megváltott, természetfeletti erőkkel,
kegyelemmel megáldott, természetfeletti hivatással indított zarándok.

Nekem és nekik csak külső keret a föld. Szolgálom, de csak eszköznek nézem.
Nekem és nekik csak a lélek szebb kibontakozásának feltétele és terepe a magasabb kultúrájú

élet. Ezért szeretem és rajongva rajongok a szebb világért!
Nekem és nekik a fizikai kultúra a lélek kibontakozásának fundamentuma. – Én és ők erre az

alapra állunk és én ezen építem a jövő munkámat. De hogyan és miképpen?
Az Úr két hasonlata segít az életmunkám megvalósításában. Az egyik hasonlat így szól: „…Isten

temploma vagytok…” (1Kor. 3,16). A másik ezt mondja: „Én vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők”
(Jn 15,5).

Az első hasonlat szerint ezt a templomot akarom építeni, a másik hasonlat szerint pedig ebből a
szent tőkéből akarom kifakasztani híveim gerezdet termő szőlővesszejét.

Én – félretéve a hasonlatot – ezt akarom megvalósítani: Sacerdos Christi – dux populi. De ez
olyan vezetés, amely az örök élet kapujához kísér!! Erre ezután reááldozom életemet!

Ilyen meglátás és szolgálatkészség mellett elmosódnak előttem a múlt élet termelte életkeretek, a
kényelmes parochiális élet, a biztos megélhetés, a föld, a kongrua, a nyugdíj, a közmegbecsültetés, az
„első helye” joga és egyéb földi járulékok, de felmagasodik lelkem előtt az a szent feladat, a lelkek
üdvözítése, amelyre égi Mesterem bojtárjává választott.

Végezetül azt kérdezem: vajon gyakorlatilag mit jelent ez az új típusú meglátás és szolgálatra je-
lentkezés? Hármas kötelességet!

Először: vegye tudomásul az új és állandóan újjá alakuló gazdasági, szociális és néppolitikai élet
születését és – tekintet nélkül a múlt kijegecesedett és könnyebb életlehetőségeket biztosító kereteinek
ingására vagy eltűnésére- csak abban az irányban fáradozzék, hogy -a történelem adta új életkeretek-
ben is-mindig a természetfeletti élet szolgája legyen! – Nevelje tehát magát erre az önzetlen, látszó-
lag leegyszerűsített, valóban pedig kiszélesedő és felmagasztosuló munkára a „jövő papja”…

Másodsorban pedig bízzék abban, hogy – bármilyen kulturális, szociális és gazdaságpolitikai
rendszer is érvényesül az ország életében- az önzetlen lélekmunkásra mindig szükség lészen, és így
az ilyen munkás számára is töretik a mindennapi kenyér. – Ennek mikéntjéről most tárgyalnak az il-
letékesek; biztosak lehetünk, hogy ennek leegyszerűsített és esetleg másirányú munkával is kibőví-
tett módosítását meg fogják találni.

Harmadsorban és utoljára vegyük tudomásul: Isten ügyének szolgálata nemcsak merev és törté-
nelem szülte társadalmi, gazdasági, politikai korlátokon belül érvényesülhet, hanem annak idők
és emberi alakítások feletti értéke minden körülmények között virágzásba szökkenti az emberiség
lelkét.

Az igazi és áldozatosan dolgozó „Krisztus papja” lehet a jövőben „fizikai dolgozó”, de amellett
megmarad a „lelkek apostola”.

Záró kérdésem így hangzik: miért hiszek én mindezekben? A felelet pedig ez: mert szólt hozzám
az én Uram! Az Ő felelete pedig így szól: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek!” (Mt 8,26). „Én veletek va-
gyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20). „Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak” (Lk
21,33).

Ezen az alapon én azt hiszem és hangosan hirdetem, hogy a „lélek papjai” -bármilyen nehéz kö-
rülmények között is- mindig az örök partok felé segítő vezérei, áldozatos Ráfaeljei maradnak az Úr ál-
dotta embernemzedéknek.
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LÉLEKGONDJAINK
(Beszédsorozat – papoknak pedagógiai szemszögből, 1956-57, Veszprém, 1. beszéd és címek)

1. beszéd: Az iskolakapuk feltárulása
(Erkölcsi beszéd: kötelességeink a jövő nemzedékkel szemben)

Bev.: Amikor az iskolák kapui két szárnyra nyílnak, akkor a dolgozó méhekhez hasonlóan a mú-
zsák otthonába törtet a tanulni vágyó gyermeksereg. A nemzetek vezetőinek lelkét átjárja az a tudat,
hogy a tudás kincseivel kell gazdagítani a fejlődő gyermeklelkeket. Lett légyen az a kezdet kezdetén
az egyszerű a.b.c., vagy fokozatosan a trigonometria tételsorai… Nagyon természetes, hogy ennek a
nagyszabású feladatnak részletmunkájában részt vesz minden ember. A szülők tanítva nevelő munkája
hivatásuk alapján kézenfekvő, a tanító és tanárnemzedék erőfeszítése szemmel látható. Sőt egyetemes
közösségi hatás is észlelhető. Az igazság ez: mindenki hatást gyakorol mindenkire. – Azt is világosan
le kell szögeznünk, hogy a tanító nevelés széles területén minden egyes ember más és más szemszög-
ből, továbbá más és más tartalomal, célzattal közeledik a nemzet jövőjét hordozó ifjúsághoz. – Azt
hiszem, hogy a szeptemberi iskola-kapunyitás nagyon alkalmas lesz annak a kérdésnek a felvetésére,
hogy miképpen járuljon hozzá a pap a jövő nemzedék életének gazdagításához. Bátran és merészen
kell felvetnünk ezt a kérdést, mert a jövő nemzedék életének alakulásához pozitíve hozzájárul a mi kö-
telességünk is. Épp ezért válasszuk az első rekollekció anyagául azt a tételt: quid et quomodo cum
inventute? – Feleljünk erre kettős tétellel. Állapítsuk meg elsősorban hivatalbeli kötelességeink tár-
gyi tartalmát és másodsorban pontozzuk ki a követendő módszerek gyakorlását.

1. Az Isten adta hivatásunkat így lehetne tételbe foglalni: Az Isten leheletének, a lelket hordozó
gyermekember szellemi életének szolgálata.

Világossá kell tenni magunk előtt, hogy minden gyermekre áll ez a tétel, ez az isteni ige: „Megal-
kotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét…” (1Móz. 2,7). En-
nek az égi leheletnek, a léleknek szolgálata, a Teremtő Atyával való egybekapcsolása tehát az Úr
szolgáinak a feladata. Erről zeng himnuszt a 100 ezer példányban megjelent Lhotzky könyve: Die
Seele deines Kindes (Leipzig). Van ebben ébresztés, fejlesztés, segítés és égi megszentelődés. Ezek-
nek szolgálata a lelkipásztornak Isten adta feladata. Szinte azt mondhatnám: a kapukat táró iskola a
földiek feletti szellemi uralmat akarja biztosítani, a vég nélküli életet hordozó lélekszolgálat pedig az
égieket akarja megszerezni. – De mit jelent mindez részleteiben?

a. Az első gondolat ez: a fejlődésnek induló gyermeklelket – a megindulás, a tudatra ébredés per-
cétől kezdve – a végtelen Atya Személyével kell egybekapcsolni. Jól jegyezzük meg: a virág is a föld-
anyának terméke; de a napsugár felé áhítozó kitárulásával a magasságok erejének tápláltja. Az Isten-
atyához tartozó „emberpalánta” is csak akkor lesz az Úr élő virága, ha lélekszirmai az egek világából
áhítozzák és veszik isteni színpompájukat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az apostol intelmét:
„…keressétek, ami odafönn van” (Kol. 3,1). A gyermeknevelésre pedig így értelmezendő a szöveg:
szorgalmazzátok az örök értékek keresését és segítsétek annak megtalálását. – A lelkipásztornak tehát
úgy kell néznie a növekedő gyermekseregre, hogy azokban olyan Isten-gyermek képet lásson, amely-
nek szempárját állandó szeretettel az Istenatya felé kell fordítania. Ismertem nem egy ilyen nemes lel-
kű plébános testvért, aki minden keresztelés alkalmával erre figyelmeztetett és egész lelkipásztori
működése alatt ezt szorgalmazta. Úgy ismerte a falu népét, hogy minden egyest a nevén nevezte az
utcai találkozásnál. De minden alkalommal volt is hozzájuk egy-egy olyan szava is, amely a jó Isten-
hez való kapcsolódásra vonatkozott… Mintha életté lett volna ez az apostoli ige: „Hirdesd az igét! Állj
elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!”
(2Tim. 4,2).

b. Majd folytatható így az élet nagy iskolájában tanító lelkipásztor feladata: teremts isteni életet a
kis gyermek lélekszentélyében. – Az iskola kőből emelt falain belül a múzsák szolgálata folyik, az égi
atya nagy iskolájában az isteni élet alakítása és teremtése pereg alá. – Az iskola a tudás közlője; ennek
a feladatnak teljesítése a nemes tanítóság életfeladata. Az Evangélium forrásozta Életitalnak kínálása
és hörpintése, azaz az isteni kegyelem kiárasztása a papi ember hivatása. Erre kell alkalmazni a Mester
szavát: „Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok,
nem szomjazik soha többé. Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,13-
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14). Át kell értenünk azt az igazságot: az iskola a szellemi ember szárnyfeszítését és a földiek birtok-
bavételét szorgalmazza, a végnélküli vonalra emelő isteni ige és kegyelem pedig az újjászületett
gyermeket az égiek birtokosává nemesíti. „Mi az Isten rokonai vagyunk!” – zengi felröppenő lélekkel
Ady E. De mi mást jelent ez a vulkánszerű lélekkirobbanás, mint annak az isteni igének visszacsendí-
tését, amely e szavakkal hangzik a Mester ajkáról: „Amíg veletek van a világosság, higgyetek a vilá-
gosságban, hogy a világosság fiai legyetek” (Jn 12,36). Mi tehát nemcsak rokonai, hanem fiai lehe-
tünk és legyünk az egek Urának. – Ez a tétel azután ezt a parancsot dübörgi felénk: legyetek az örök
életet szorgalmazó és a fejlődő gyermeklelkeket istenivé nemesítő égi követek! – Az kézenfekvő,
hogy ezt a munkát egész belső tartalommal az ég Ura végzi, de az is igaz, hogy ennek földi megindítá-
sában, szolgálatában reánk számít az égi Atya. Igazság ez: „Szeretetéből (Isten) eleve arra rendelt,
hogy …Jézus Krisztus által fogadott fiává legyünk…” (Ef. 1,7). De a teljes igazság ezt is előírja:
„…félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket…” (Fil. 2,12). Mindez pedig annyit jelent: átértem,
hogy minden gyermek isteni követ; hittel vallom, hogy minden egyes hazakívánkozó égi vándor; fel-
adatommá teszem, hogy a Mester küldötte Ráfaelként szentül fáradozom, hogy az egek csordította is-
teni kegyelem továbbítója és így az isteni élet szolgájává legyek. Szinte kívánva kívánom, hogy égesse
lelkemet ennek az igazságnak izzó parazsa: „Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem szüle-
tik, nem látja meg Isten országát” (Jn 3,3). Mintha azt mondanám: nem nyugodhatom addig, míg nem
teljesedik valósággá ez az isteni parancs. – Mit tegyek tehát én az Úr egyszerű szolgája? Egész lelke-
met adjam arra, hogy minden egyes hívem láthassa az Isten országát.

2. De most következik a második kérdés: hogyan kellene mindezt megvalósítanunk? A felelet ez
lészen: teljesítsd tanítói kötelességedet, pásztorként gondozd gyermeki nyájadat és éltető legelőre
vezesd bárányaidat.

Mindjárt a szembehelyezkedő nehézséggel kezdem. Mégpedig azért, hogy elejét vehessem annak a
jogosnak látszó, de minden értékes eredményt meggátló felsóhajtásnak: de szinte lehetetlent kívánsz
testvér, amikor annyi akadály tárul elénk… A feleletem ez: mindebben több a látszat, mint a legyőzhe-
tetlen akadály. Sokszor gondolj erre: „Istennek minden lehetséges” (Mk 10,27). Itt az Istenhez veze-
tendő „embernyáj” tanításáról van szó. Hidd el, hogy ez minden körülmények között lehetséges.
Sohase felejtsd: a Mester igéjét 12 apostol vitte magával, és jegyezd meg ezt is: apostoli lélekkel, Isten
kegyelmével. Az apostol csapat minden akadály ellenére megnemesítette az emberek lelkét. Ez a hit
töltse be lelkünket, amikor a gyermeklelkek nemesítésével akarunk foglalkozni. Ez az optimizmus lé-
lekdiadalt biztosít. Azért azután a bizakodó lelkek így álljanak a lélek szolgálatába.

a. Végezzük teljes szeretettel a hivatalosan is rendelkezésünkre álló iskolai hitoktatást. Ne becsül-
jük le ennek értékét, mert nagy segítség ez a tanító feladat teljesítésében. A régi heroikus keresztény
életben ez sem állt rendelkezésre, és mégis diadalmasan haladt előre a keresztény élet kialakulása. –
Éljünk azzal az alkalommal, amelyet a jó Isten a rendelkezésünkre bocsát. – Hogy pedig feladatunkat
jól végezhessük és minden bárányunkat lélekeledellel táplálhassunk, vegyünk fel olyan lélekkatasz-
tert, amely a plébánia területén élő drága gyermeknépet tartja számon. Ez a kataszter azután világosan
megmutatja, hogy mennyien részesülnek a hivatalos léleknevelésben és mennyien maradnak ezen kí-
vül… A világért sem lenne szabad azonban úgy okoskodni: az előzők a fehér bárányok, az utóbbiak a
feketék. Nem! Nem! Inkább így kell megjelölni őket: az első csoport közvetlenebbül kaphatja az isteni
tanítást, a másik csoport pedig keményebb feladatot és szeretetet ró ránk! – Maradjunk egyelőre az is-
kolai hitoktatás módszerénél. A lényeges ez legyen: alapos és kidolgozott óratervvel lépjünk a kicsi-
nyek elé. Itt át kell éreznünk azt, hogy összevont osztályban, összesűrítendő anyaggal lesz dolgunk. A
„müncheni módszer” (koncentrikus tanítási módszer) kioktat arra, hogy minden egyes osztály az egész
hit- és erkölcstan anyagát vegye. De a fokozatos kiszélesítésű megvalósítás a mi egyéni feladatunk
marad. Ez a feladat pedig csak úgy oldható meg, hogy alapos átelmélkedéssel és előre elkészített mód-
szerrel lépünk a katedrára. – Az iskolába lépve pedig arra ügyeljünk: legyen személyiségünk barátsá-
gos és vonzó; legyen óránk tárgyi tartalma érdekfeszítő. Azt mondanám: legyen a hitoktatás a gyer-
mekléleknek Istenhez való kapcsolódása. A világhírre emelkedett Alexis Carrel, a híres természettu-
dós azt mondotta: „az ima az emberi lélek légzése. A földön élő ember az eget igényli és imádkozó
feltörésével az egek Urát veszi”. Ez az égi légzés igénye a gyermeknek is; legyünk tehát rajta, hogy
ezt a magassági levegőt biztosítsa számára a hittanóra. Ilyen életoromra juttatás a szellemi élet szana-
tóriumává válik. Nagyon természetes, hogy a hivatalos kereten belül folyó igehirdetés a gyakorlati val-
lásos élet szorgalmazását is könnyebben elérheti. – A hit tudása mellett a hit élése legyen a döntő! En-
nek pedig eszköze ne a kényszer legyen, hanem az isteni élet megszerettetése. Az első könnyű, átfutó
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értéket biztosít, a másik nehéz, de kitartó életet eredményez.
b. De a hivatásos iskolán belüli hitoktatás mellett kötelességünk a hivatalos kereteken kívül álló

gyermeknyájnak a gondozása is. Itt is azzal kell kezdenem: nem a jajveszékelők tudnak eredményesen
dolgozni, hanem az adott körülményeket figyelembe vevők, akik azokhoz idomulva áldozatosan dol-
gozó lélekszolgák. A fent említett lélekkataszter alapján világosan látják a hivatalos tanításon kívül
esők számát és feladatukká teszik ezeknek oktató tanítását és gondozását. – Az ilyen lelkipásztor nem-
csak annak örvend, hogy statisztikába állítja a vallásos oktatásban részesülők sokaságát, hanem mellé
állítja a hivatalos nevelésben nem részesülők számát is… Nem elég örvendeni az elsőáldozók fehér se-
regének, hanem áhítozni kell a távolmaradók után is! Követni kell a Pásztor szavát, amelynek értel-
mében keresni kell az elmaradozó báránykákat is! Jól jegyezd meg ezt a mesteri igét: „Ha valakinek
száz juha van s egy elcsatangol közülük, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a hegyen és nem megy,
hogy megkeresse az eltévedtet?” (Mt 18,12). – Igaz ugyan Jeremiás szava, ha veszélyben van a nyája:
„Jajgassatok, ti pásztorok, és kiáltsatok” (Jer. 25,34). De tevékenyen követendő az a módszer, amelyet
a sok szó helyett tettként ajánl Jóel próféta: „Öltsetek gyászt és sírjatok, papok… menjetek be, vir-
rasszatok szőrruhában, én Istenemnek szolgái” (Jóel 1,13). Ez pedig annyit jelent: a világ élvezeteiről
lemondva, a lelkek szeretetétől áttüzesedve, az áldozatosság rendkívüli tetteivel gazdagodva dol-
gozzatok a messzebb kerülő lelkek megszentelésén! Itt tehát keményebb feladat vár ránk, nehezebb és
áldozatosabb módokat kell kidolgoznunk! – És mik legyenek ezek? Egyszerű képpel felelek mondván:
akik nem jutnak elénk a régen megszokott módszer alapján, azokhoz én közeledem, vagy magam he-
lyett más követeket küldök hozzájuk. A magam közeledése a templomi katekézisek tartása. Azt
ugyanis meg lehet figyelni, hogy az Isten háza olyan szent hely, ahová azok is eljárnak, akik az iskolai
hitoktatáson kívül esnek. Tartsunk tehát rendszeres és adott istentiszteleti időben oktató órákat. Lé-
nyegük: rövid, élvezetes és a hittan lélekkeretéhez tartozandó legyen mindegyik. Ezt szívesen veszi a
gyermek, és egészen megfelel a mai előírásoknak (katekézisek!). – De ilyen tárgyú tételek fejtegethe-
tők a felnőttek oktatása alatt is. Épp a veszprémi megyében folyik az a bölcs és isteni ihlettség sugallta
eljárás, amely szerint az egyik misén katekézis tartandó. Így azt éri el a lelkipásztor, hogy szolgálatába
vonja a szülőket is, akik az így hallott igéket kötelességüknek megfelelően tovább vihetik gyermekeik
lelkébe. És ez annál is inkább fontos, mert ilyen módon ráneveljük a szülőket arra, hogy az ő elsőren-
dű kötelességük a gyermekek vallásos nevelése. A szülő nem lehet csak az élet természetes forrása,
hanem átnemesítendő arra is, hogy a gyermek örök életének legyen életszülője. Így ők lesznek  a
gyermekeikhez küldött isteni követek. – Ez a gyakorlati módszer az élet bölcsének mutatja a hívek
pásztorát. Rávezeti őt arra, hogy tanul a természettől – és oktatást fogad el az egyszerű búzaszemtől…
A göröngyök alá temetett acélos búzaszem ugyanis nem retten meg a ránehezedő súlyok nyomásától.
Nem siránkozik és jajgat a nehéz csírázás és szárbaszökkenés akadályai miatt, hanem életet akarva,
életté sudározást igényelve letaszítja a kemény hantokat, vagy megkerülve a hideg köveket, a felszínre
tör és eget kér… Jó paptestvérem, légy alázatos hallgatója a parányi búzaszem iskolájának és tedd
magadévá azt az igazságot: most így kell és így fogok dolgozni az Úr báránynépe körül.

Bef.: Ha ez a végső mondat mint életigazság születik meg drága lelketekben, akkor az iskolakapuk
feltárulása alkalmával nem fogjátok magatokat siránkozó Mariussá silányítani, hanem a végnélküli
élet magvetőjévé nemesíteni. Boldogok lesztek, hogy a lelki élet gazdagításán fáradozik az iskola, és ti
– a jól megdolgozott lélektelevényből- örök életbe sudároztatjátok az Isten „emberjegenyéit”!

– Az élet igazi jelszavát így fogalmazta a régi bölcs: ad astra! Az isteni élet sudároztatását így fo-
galmazza az áldozatos lelkipásztor: per ardua – ad aeterna! – De vegyük tudomásul azt is, hogy eh-
hez nem elég a saját erőfeszítésünk, elénekelendő hozzá a „Veni Sancte” égi dallama, hogy miénk le-
gyen a Szentlélek ereje! Amen.

2. beszéd: A családi szentélyek megszentelése
3. beszéd: Az otthon lelkének szolgálata (házasélet)
4. beszéd: A dolgozó ember értékelése
5. beszéd: Az életet jutalmazó Úr

* *

AKCIÓ!
(Elmélkedés – főként nevelőknek)
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Bev.: A parton ülő ember égre meredő aszkéta. Szent. Jámbor. Tiszta lélek. Vette és birtokolja az
Isten kegyelmét. Az élet azonban állandó tevékenység. Minket ebbe a mozgalmas világba állított az
Úr. Mit tegyünk, hogy Isten tervei szerint katamoztassunk? Azt is kérdezhetném, nem lenne-e
elpazarlás, elfogyatkozás a munka? Felelet: ellenkezőleg. Az akció erőgyűjtés, új erőfelvétel lesz.

1. Az állandó erőfeszítés teremti és növeli az erényt. – A sportemberek… a mesteremberek mun-
kája… a tudósok próbája… a lelkiember kísérlete… Mind erőgyűjtés. Megnagyobbodás: Hol van a mi
munkánk? Pedagógiában. Ebbe kell belevinnünk minden erőnket. A lelkünk javát. A siker nem marad
el. Robinson is így próbált mindent. Hitt a lélek erejében. Karthágó nem épült fel, mert Marius csak si-
ránkozott romjain, pedig előtte hős asszonyok hajukból fonták a hágókat!… Tenni kell, különben ki-
apadnak, elszáradnak, elpetyhüdnek az erők.

2. Az elért eredmények öröme új megfeszülésre képesít. Magunk tapasztaljuk. Életben, komoly
munkában. Jaj annak az embernek, aki koldustarisznyával az oldalán gyásznótákat furulyáz! – Nézni,
látni és tovább lelkesedni! Ne törd le a fakadó bimbót. Ez a pedagógia alaptételeinek egyike. Lásd és
élvezd az elért eredményt. Ez nem büszkeség. Ez erőfeszülés, öntudat nyerés. Ez pedig nagy dolog.
Hát még ha a lelki munkák világában támad fel bennünk, akkor érezzük, hogy még nagyobb munká-
ra is hivatottak vagyunk.

Bef.: Szinte idekívánkozik a parabola a hű és hűtlen szolgáról. Azért kapunk, hogy dolgozzunk ve-
le. Aki aztán fáradott és eredménnyel dicsekedhetett, az az Úrtól jutalmat, hatalmat kapott 10 város
felett. Nemcsak nem fogyatkozott meg, hanem lelke nagyobb munkák végzésére nyert megbízatást. Ez
az „aptitudo” is isteni kegyelem. Végül tehát Istentől jövő életet fejlesztő, lelket telítő. – Tégy ilyenné
engem, Uram! Amen.

*

Angyal?… Tönk?…
(Valószínűleg a 2. vil. háború után)

Bev.: Márványfaragás – angyal van benne! Így nézzük az ifjúságot! – Tönk lett.
1. A háború romlásai.
a. Munka?
b. Erkölcs?
c. Vallás?
d. Tanítás hiányos…
e. Nevelés zavart… Felszívódások. – De mit ér a megállapítás?
2. Teendők:
a. Munkához szoktatás. Vissza a munkához!
b. A nevelés intenzívebbé tevése. Otthon, egyesületek, könyvek, újságok…
c. A vallás elmélyítése. Isten igéje is vonzó legyen!
Bef.: Nemzet reményei… Mi lesz? Ne sopánkodjatok, de tegyetek!

*

PAPI UTÁNPÓTLÁS – TOVÁBBKÉPZÉS
(kb. 1940-es években, tétel-kipontozások)

Tanítás – nevelés

Bev.:  „Pietati  et  scientici”.  Érseki  bevezető (1.  Tanítás.  2.  Nevelés.  3.  Képzés).  A  tudós  szólt.
Szolgált és qualifikált. – Szóljon a gyakorlat veteránja.

1. Tanítás. Főfeladat: alapépítés.
a. Magának a kispapnak. És ez lélektelítés és probléma oldás: életalapozás.
b. Másoknak. – A képzett pap lelket ismer, lelket telít és lelket irányít.
2. Nevelés.
Életstílus elsajátítása.
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a. Etikette, aszketika.
b. Etica naturalis (önfegyelem), etica supernaturalis.
Bef.: Szeretetből tenni magunknak és ugyanúgy másoknak. Vonal: accipiens a Deo dans

fidelibus. – A tehetség kifejlesztésével: ez a tanulás. A tanult teljesítésével: ez a reánevelés.

(3.) Képzés

Bev.: Készséges – a rendelkezések végrehajtására. – Érvek:
1. A papképzés szükséges a magyarság érdekében.
a. Megszűnt keleten…
b. Esetleg elszakadás esetén egyetlenegy sincs a magyarság védelmére.
c. Ha ez leáll, akkor az esetleges orosz megszállás értéktelennek mondja.
2. Ezért folytatni és gyorsítani kell.
a. Ez a prímás és miniszter tudtával megy.
b. Sőt a prímás rendeletével gyorsíttatik.
c. Szinte kurzus-szerű gyorsasággal folyik, mint az orvosi és mérnöki karokon.
3. Az új államvezetés is helyesli és értékli a papságot.
a. Fenntartja a lelkészi jogot.
b. Szükséges és lehet az utánpótlás.
c. Végül: a meghagyást kéri, mert ez nemzeti érdek.
Bef.: Odaadó gazdagítást – odaadó befogadást – odaadó helytállást!!!

* * *

nevelés eszközei

A LÉLEK MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MŰVÉSZETE
(Megjelent: Katolikus Nevelés, 1925. II-III-IV. havi számok)

Bev.: Minden nevelés, akár közvetett, akár közvetlen, a lélek mélyébe való behatolás. Az ember
életére történő behatás által belépés történik a lélek szentélyébe; befolyás érvényesül arra a titkos gé-
pezetre, amely azután tudatos vagy tudat alatti cselekvéseket létesít. Még ha külső ráhatások történnek
is, akkor is a lélek szentélyében megy végbe az a folyamat, amely az embert cselekvésre hangolja. A
természet szépsége, az érzelmeket felkeltő madárdal az érzékszereken át, mint egy folyosón keresztül
hat a lélekbe és csodálatos munka által váltja ki azt a hatást, amelyről azt mondjuk: fejlesztette az em-
ber lelkét.

Ámde a külső hatásokon kívül nem egy esetben találkozik a nevelő oly feladatokkal, melyek sze-
rint értékelnie kellene a lelki folyamatokat létesítő belső tevékenységet. Hogyan fogja át az ember az
elvont igazságokat, hogyan indítható meg a lelki tevékenység, mi történik a lélekben akkor, midőn
belső küzdelemnek jeleit észleljük? Oly kérdések ezek, melyek feleletet várnak s amely feleletekkel a
nevelőnek tisztában kell lennie. Hány eset van az életben, mikor nemcsak a lelki erőknek, hanem a
testszervezeti tényezőknek szerepével is számolni kell. Az idegrendszernek, a testszervezetnek a lélek
életére való hatása kézenfekvő, hogy volna tehát mellőzhető a lélek és test igazi viszonylatának meg-
ismerése, hogyne volna fontos tehát kipuhatolni azon összefüggéseket, amelyek a testtani és lélektani
hatások és tevékenységek között fennállanak? És még tovább megyünk. Az általános megismerés mel-
lett találkozunk sokszor oly esetekkel is, amelyeknél az egyed élettani készségei egészen eltorzult ala-
kot mutatnak. Sőt nem ritkán oly egyedek is felbukkannak, kikben az öntudat alatt működő és lappan-
gó erőhalmaz Rosmersholm-szerű lelket alakított, és akik, ha nem is egyenesen kényszer alatt, de leg-
alábbis erősen szorító befolyások alatt vergődnek. Mindezt összefoglalva: annyi bizonyos, igazi és be-
cses ráhatás, más szóval értékes nevelés csak ott képzelhető, ahol megnyílnak a lélek kapui, melyeken
beléphet a nevelő és hatalma alá veheti azokat az erőket, amelyek az élet helyes irányú kifejlesztésénél
szerephez jutnak.

Ha mármost felvetjük a kérdést, hogy és miképpen közelíthető meg az emberi lélek, röviden így
felelhetünk: 1) tudományos és helyes ismeretet kell szereznünk a test és lélek mibenlétéről, az ember
élettani és lélektani törvényeiről és azok egymásrahatásáról; 2) meg kell ismerni a nevelendő egyéni
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sajátosságait; 3) meg kell valósítani azt, hogy az emberi lélek önként táruljon föl a nevelő előtt, és így
teljesen egyéni és a nevelendőre egészen ráálló ismeret szerint történjék a nevelés. Az elsőt így nevez-
hetném: lélektani módszer, a másodikat így: kísérleti módszer, a harmadikra pedig ezt az újabb keletű
szót használnám: egyéni módszer. Ha mármost ezt a három módszert egymás után állítom, akkor sze-
rény véleményem szerint eljutunk azon művészet megismeréséhez, amelynek alkalmazásával az em-
beri lélek biztosan megközelíthető. A művészet szót terv szerint használom, mert a sokoldalú bölcsele-
ti, élettani adatok megismerése mellett is csupán akkor lehetünk igazán nevelők, ha finomult művészi
érzékkel és lélekkel nyúlunk a zsenge ifjú lelkekhez.

1. Aki a lélekhez akar férkőzni, annak természetszerűleg első és legfontosabb feladata a lélek mi-
benlétének megismerése. Mi a lélek? Mily tehetségek érvényesülnek benne? Mily viszonyban van az
emberi testtel? Ezek azok a főkérdések, amelyek követelődzve sürgetik a feleletet.

Az iskolás bölcselet így határozza meg a lelket: „Anima rationalis est vere, per se, essentialiter
forma corporia humani”. Szellemi erő, tehát külső tényezőknek átfogó és egységesítő ereje. Olyan kü-
lönálló fény, amelyet szellemisége fölülemel az anyagi világon. Tehetségeiről röviden annyit mond:
értelem, akarat, érzelem jut szerephez működésében. A testhez való viszonyáról pedig így nyilatkozik:
minden képzet külső ráhatás által jelentkezik.

A lélek tehát az anyag felett és így a test felett álló szellemi hatalom, de metafizikai eredetű és me-
tafizikai célú. Metafizikai volta kiesik az érzékelhető világból, de működése által megközelíthető.

Jelen előadásunkban nem célunk boncolgatni az anyagelvűek felfogását, kik a test és lélek kettős-
ségét kétségbe vonják; annál kevésbé, mert hiszen aki az anyagelvi álláspontra helyezkedik, az valójá-
ban az érzéki, vagy érzékelhető célok megkedveltetését állítja az ember elé és így az igazi értelemben
vett erkölcsöt, vallást, természetfelettiséget egészen nélkülözi. Az az erkölcs pedig, amely az emberi
élet végcélját az anyagi világban keresi és amely az élet határait a sírral határolja el, annak nevelő
irányzata homlokegyenest eltér az előadásunkban hangsúlyozandó neveléstől.

Az iskolás felfogás szerint minden cselekvésnek – akár öntudatos, akár öntudatlan- rugója és éltető
elve a lélek. S mikor mi az életnek természetes és erkölcsi jelentkezéseit a lélek tevékenységéből ma-
gyarázzuk, akkor valójában azt az átfogó erőt emeljük ki, mely az embernek Isten adta tulajdona.

Ami a lélek tehetségeit illeti, azok közül első és szembetűnő az értelem. Az iskolás bölcselet sze-
rint megismerő hatalom. A világ kívülálló dolgai az érzékszerveken keresztül az agyrendszeren át a lé-
lekbe hatnak és ott tikos, átfogó erő révén képzetté, fogalommá, gondolattá alakulnak. A léleknek ez a
tehetsége egyrészt a külvilágról hoz ismeretet, másrészt következtetések által a dolgok lényegére, oko-
zati összefüggésére, eredetére is enged következtetni. Nemcsak külső képet, hanem azokról egyes
igazságokat is közöl. Összefogó, általános igazságokat is megszerez. Az emberi életnek leglényege-
sebb kérdéseire, erkölcsi, vallási kérdéseire bizonyos szellemi munkálatok után feleletet ad. A jó kép-
zetének, az igaznak megismerése az értelem egyenes feladata. És ha Kant és követői az értelemnek
ilyetén való beállítását túltengőnek is mondják, maguk sem tudják kivonni magukat azon kényszer
alól, hogy legalább a gyakorlati élet számára elismerjék az ismeretek helyességét.

Az értelemnek megismerő ereje csak első lépés az ember cselekvésére. A külvilág képei, az érte-
lem által szerzett ismeretek, a jó és rossz megismerése, egyes cselekvésekben való ítélkezés csupán
annyit ad, hogy a végrehajtandó cselekvés helyes, vagy helytelen, magában a végrehajtásban a lélek
második főtehetségének, az akaratnak van döntő szerepe. Vak hatalomnak mondják az iskolás bölcse-
lők az akaratot, mely előtt, mint világító mécs imbolyog az értelem. Az akarat vágyótehetség, övé a
döntő szó. Bármiképpen ingadozik a cselekvés előtt és bár az értelem jobbnak és követendőbbnek tart-
ja a dolgot az első pillanatban, mégis az akarat mondja ki azt a határozó szót, amely a cselekvésre dön-
tő leszen. Az akaratban nyilatkozik meg az az erőteljes hang: én vagyok az, aki döntök. Itt kerül ellen-
tétbe az iskolás bölcselet a bölcselők egész seregével, akik a szabadakartról vallott ellentétes álláspont
miatt vagy a nagyobb jóból, vagy az öntudat alatt működő kötőerőkből akarják levezetni az ember cse-
lekvésébe döntőleg kiható utolsó szót. Pauler és követői szerint, akik az embert a világ lényei soroza-
tában csupán egy láncszemnek tartják, semmiképpen sem illeszthető be oly lény, amely magát az
egyetemes kötőerőkön kívül és felett önrendelkezőnek mondja. Bár a keresztény bölcselet az indítás-
ban és a választás alatti ingadozásban sehol sem tagadja nagyobb jónak, a nevelésnek, vagy élettani,
erőtani befolyásoknak szerepét, de ez a mozgásba hozás még nem elég arra, hogy a végső döntés nagy
jogát megtagadja az embertől.

Amit az értelem megvilágít, amit az akarat mint vágyó tehetség akar, azt az ember érzelmi világa
csodálatos módon átfogja. Egész másképpen történik a cselekvés, ha kényszer és szenvedés fekszi
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meg a lelket, és egészen másképp megy végbe akkor, ha készségesen és szeretettel végzi az ember. A
szeretett dolgot, akár jó, akár rossz, könnyedén hajtjuk végre, épp azért nem szabad figyelmen kívül
hagyni, mert gátló, vagy segítő eszköze lehet a nevelői munkának.

A lélek a kezdet kezdetén üres tábla, amelyre minden írható. Épp ezért az okos nevelő már a
gyermekkortól kezdve oda törekszik, hogy a gyermeklélek olyan adatokkal gazdagodjék, amelyek he-
lyes életelveket fektetnek le az élet számára. A családi körben, majd később az iskolában szerzett is-
meretek annyira rögződő képei maradnak a léleknek, hogy irányító hatásuk ki nem kerülhető. Az aka-
rati világgal hasonló a helyzet. Az életvágyak első jelentkezése jórészt élettani kielégülésre törekszik
és hosszabb évek munkája szükséges, hogy a kis gyermekben a felsőbb erkölcsi, vallási jó iránti érzék
felébredjen. A felébresztésben segítségére siet a természet is, mert hiszen a lélek magában hordja a
magasabb rendű készségeket. Ámde a nevelőknek is számolniuk kell, hogy az akarati erők fejlődését –
Payot, Förster szerint – kisebb-nagyobb erőfeszítés, erőgyakorlatok által elősegítsék (Förster: Az élet
művészete. Payot: Az akarat nevelése). És ha igaz volna is Lindworsky (J.Lindworsky: Der Wille.
Leipzig, 1921. – Lindworsky: Exp.Psychologie. München, 1921) beállítása, amely szerint nem a gya-
korlat, de az alaposabb meggyőzés és az erősebb indítóokok felvetése által indul az akarat, akkor is
azon kell dolgozni, hogy az értelem ezt a munkát minél erőteljesebben végezze.

Az érzelmi világról figyelembe kell venni azt, hogy az érzelmeket legerőteljesebben az érzéki ja-
vak és a nemi ösztönök befolyásolják. Bár nem fogadjuk el Freudnak pánszexualista álláspontját, még-
is meg kell engedni azt, hogy a fajfenntartó ösztönnek elemi erejű szerepe van az ember életében.
(Förster: Sexualethik und Sexualpädagogik. München, 1920). Az okos nevelőnek tudnia kell azt, hogy
ezen ösztönök rejtett, vagy nyílt formában már a kora gyermekkorban jelentkeznek és az érzelemhul-
lámzásban nagy szerephez jutnak. Természetes, hogy szentebb érzelmek, vallásos érzés, fájdalom
szintén tekintélyes helyet találnak az ember életében. Az újabb kori lélektan erőteljesen hangsúlyozza,
hogy az egyik embernek értelmi, a másiknak akarati, a harmadiknak érzelmi világa a túltengő. Sokszor
beszélnek értelmi emberről és nem ritka esetben hallunk az akarati és érzelmi emberek fajtájáról. Sőt
még azt is megjegyezhetjük, hogy a természet különböző jelentkezéseit is csoportokba, osztályokba
foglalják. Így beszélnek szanguinikus, cholerikus, phlegmatikus, melancholikus emberfajtákról. Mind-
ez azt mutatja, hogy az emberi lélek megismerésében az emberi élet szfinkszerű formában tekint ránk
és nagy és alapos munkát igényel, hogy a maga egészben áttekintessék és megismerve megközelítes-
sék.

Hozzájárul ehhez mér az a tény, hogy a lélek a maga egészében nem közvetlenül, hanem az emberi
testen keresztül jelentkezik. A testnek és az idegzetnek a lélek életében való szerepe tehát nyilvánvaló.
Kézenfekvő dolog, hogy az idegrendszer az az út, amelyen át az ismeret a lélekbe és a lélekből a vi-
lágba kerül. Ha az eszköz hibás vagy beteg, természetes, hogy az ismerés, akarás, érzelemvilág helyte-
len vagy beteg. Az újabb orvostudomány nagyon sok lelkinek látszó jelenséget az idegrendszer túlfe-
szített vagy roncsolt mivoltára vezet vissza. A hisztériás látomások, a nem ritkán jelentkező
hiperesztézis nem ritkán az idegzetnek túlfeszített mivoltából magyarázható. Az erkölcsi cselekvések-
nél a tudatos cselekvések jönnek számításba, épp azért az ilyen idegzettel összefüggő tünetek külön
elbírálás alá esnek. Az okos nevelőnek tehát foglalkoznia kell az idegrendszernek a lélekhez való vi-
szonyával (Bergmann: Seelenleiden der Nervösen. Freiburg i. Breisgau, 1922). Akik az idegrendszer-
ről azt állítják, hogy annak belső és csodás működése egyenlő a lélek mivoltával, szöges ellentétbe ke-
rülnek azzal a felfogással, amelyet az iskolás bölcselet a test és lélek viszonyáról állít.

Az újabb tudományos kutatások felvetik az átöröklések kérdését is. Bár a bölcselet a lélekről azt
mondja, hogy üres tábla, és a Descartes-féle velünk született fogalmakat elveti, mégis el kell ismerni,
hogy a testszervezettel kapcsolatos cselekvések az átöröklés által befolyásolhatók. Az orvosok és lé-
lekbúvárok, ha nem is Lombroso elmélete mellett állnak, de annyit határozottan állítanak, hogy bizo-
nyos készségek és különösen rosszra hajló készségek vele születnek az emberrel. Akárhogyan áll a do-
log, annyi feltétlenül megállapítható, hogy a roncsolt idegzetű emberek életében erkölcstelen készsé-
gek mutatkoznak. Nem mondom, hogy a Szanin-típusú emberek lehetők, de az orvostudomány számol
oly bűnös készségekkel (pl. a lopás, tűzgyújtás, erkölcsi érzékhiányból eredő mániák), amelyeket
Moravcsik az ősöktől örökölt bűnös készségekből vezet le. Fechner: Elemente der Psychophysik,
1860). Mindezeket az állításokat statisztikailag bizonyítják bizonyos bűnöző családoktól származó
gyermekek. Igaz ugyan, hogy az ilyen életű szülőknek környezete is rossz hatást gyakorol a gyermek-
re, de a túlzott fokú nemi ingerlékenység és eltévelyedettség az átöröklött hajlamban keresendő.

Aki az emberi lélekbe akar hatolni, aki a lélekre úgy akar hatni, hogy a ráhatás tényleg lelket fej-
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lesztő legyen, annak első és nélkülözhetetlen lépése, hogy alapos munkával, tudományos felkészült-
séggel beleássa magát a lélektan alapos tanulmányozásába.

Már ez az első megállapítás is rávezet arra a meggyőződésre, hogy a nevelés művészete nem oly
egyszerű és könnyű munka, amelyhez – természeténél fogva – mindenki ért. Ha pedig folytatólagosan
hozzáadjuk, hogy a kezdet után mily munka várakozik a komolyan felkészülő nevelőre, akkor világos
lesz előttünk, hogy ezzel a munkakörrel nagyobb odaadással kell foglalkoznunk.

2. A lélek megközelítésének második lépése a kísérleti lélektan alapos megismerése és szerzett
ismereteinknek felhasználása. A fentiekben felsorolt tudományos megállapítások és elméletek megfi-
gyelések alapján leszűrt igazságok és adatok. A bölcselettörténelem azt mutatja, hogy a lélek kérdései
mindenkor érdekelték az embert. Ámde a XVIII-XIX. századok, amelyek az ember testi és lelki életé-
vel konkrétebb alakban kezdenek foglalkozni, s amelyek – helytelenül bár – a katolikus gondolkodás-
nak frontot alkottak s a Kant-féle kriticizmus alapján az ismeretelméletek valódiságát próbálták
kétségbevonni, a bölcselkedők figyelmét a kísérleti irány felé terelték. Ha rövid áttekintést vetünk a
kísérleti lélektan történetére – a gyermeklélektan terén –, Friedmann, Stanley, Hall H. Binet, majd a
rendszeres tapasztalati lélektan megalkotásában Fechner (Fechner: Elemente der Psychophysik, 1860),
Wéber, Wundt, Oswald Kűlpe, Lipps, Brentano oly nevek, melyek utat mutatnak az újkori irányoknak.

Minden kifelé jelentkező hatás természetszerűleg valamely belső indítóok nyomán keletkezik. A
külső hatások megfigyeléséből, ezek egymásutánjából törvényszerűségek állapíthatók meg s ezen tör-
vényszerűségek alapján a belső élet törvényszerűségei is levonhatók. De a helyzet fordítva is igaz.
Külső ráhatás belső elváltozásokat létesít. A kísérleti lélektan megmutatja azt is, hogy a példákkal és
elbeszélésekkel való indítás mily érzelmi hullámzásokat létesít, és mily százalékban vált ki nagyobb
vagy kisebb hatásokat különféle nemű, korú, idegzetű, természetű gyermekeknél. Mindez oly ismeret,
melyet a nevelő lélekfejlesztő munkájában felhasználhat.

A kísérleti lélektan elsősorban ezen külső életjelenségekből, azoknak egymásutánjából következtet
a belsőre és ezen az alapon maga is általános lélektani törvényeket állapít meg. De az általános megál-
lapítások mellett – és jelen értékezésünkben ez a fontos- az egyes egyének lelki berendezettségének
megismerésére is vezet bennünket. Általános tételei inkább lélektani törvények, egy különlegesen
kezelt módszerrel bejut a lélek mélyébe; részleges vizsgálatai azonban azt eredményezik, hogy a neve-
lő konkréte és közvetlenül ismerkedik meg a gondjaira bízott egyén lelki készségeivel.

Ami az általános lélekmegismerést illeti, arra nézve megállapíthatjuk, hogy a kísérleti lélektan oly
okozati kapcsolatok birtokába juttat, melyeket egyébként nehezen tudnánk megtalálni. Elég legyen
csak egy példára hivatkozni. A lélek világában nyilvánvaló tény, hogy sok külső adat és behatás nem
kerül a lélek tudatába. Ugyanazon helyen, ugyanazon időben fényhatások, különböző behatások
egyenlő erővel érintik a jelenlevőket, és mégis az egyiknek öntudatára jutnak, a másiknál legalább lát-
szólag öntudaton kívül vannak. Mindennapi jelenség, hogy ugyanazon körülmények között, ugyan-
azon behatásokat befogadó emberek közül egészen más érzés és más gondolat jut az egyiknek, mint a
másiknak öntudatára. De kézenfekvő dolog az is, hogy az ember könnyen veszít emlékezetéből egyes
adatokat, mintha azt érezné az ember, hogy ezeknek emléke mintegy átmenetileg élt csupán tudatában.
Nagyon természetes, hogy a mindenkori bölcselet figyelmét is felkeltette ez a jelenség, de a kísérleti
lélektan adta meg a módot, amelynek alapján a képzetek egymásba olvadásának törvényszerűségét is
megismerhetni. Már Herbart figyelmét felkeltette az a gondolat, majd később Locke és nálunk
Ranschburg foglalkozott vele, hogy a közvetlen hatások milyen fokban és milyen százalékban jutnak
az ember tudatába. Ezen törvényszerűségek megismerése rávezette az embert arra, hogy mily igé-
nyekkel léphet föl az esetben, mikor valamely gondolat vagy érzés közlésének visszaadása következ-
hetnék.

Tagadhatatlan, hogy nem minden ember egyenlő. Amint az összes fajok között teljesen egyenlő
egyedet találni lehetetlen, így a testi és lelki készségek szempontjából ugyanez a helyzet. Olyan két
egyént, akinek testi és lelki berendezettsége, felfogóképessége teljesen azonos, még elképzelni is lehe-
tetlen. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy nem elégséges az általános lelkiismeret, hanem a nevelés szem-
pontjából egyenes követelmény, hogy a nevelendő egyéni, sajátos tulajdonságaival is megismerkedjék
az ember. S itt elsősorban a kísérleti lélektan módszerei jönnek számításba.

Minden gondolatközlés és minden ráhatás elsősorban az egyén értelmi fejlettségével függ egybe.
Az értelem fogja föl a gondolatot, az értelem révén kerül az a lélek központjába mint elv, vagy mint
eszmény. Akiben nagyobb az értelmi fejlettség, az könnyebben és világosabban látja át a dolgokat. És
itt nem elégséges csupán az, hogy az életkoroknak megfelelően ismerje meg az ember az értelem fel-
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fogó erőit, hiszen nyilvánvaló, hogy a korhatárokon belül egészen más az értelmi fejlettség, hanem
szükség van arra is, hogy lehetőleg minden egyesnél megállapíttassék az értelem erőssége. Mindazok
a módszerek, amelyeket segítségül veszünk, látszólag különleges dolgok, valójában azonban biztonsá-
got nyújtó ismereteket közölnek. Teljesen váratlan szavaknak gyors elsorolása s a hirtelen támadt
gondolat kimondása, egy időben osztott figyelemmel végzett több irányú munka látszólag gyermekes
pepecselés, valójában pedig az értelem felfogó, visszaadó, teremtő erejének rejtett gondolatait felfödő
határozott és pontos megállapítása. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság ezen a ponton kétségkí-
vül figyelemreméltó eredményeket ért el. Volt alkalmam beletekinteni az egyik ifjú gyermekbúvárnak,
dr. Schmidt tanárnak tanulmányaiba s készségesen megállapítom, hogy az ily módon szerzett eredmé-
nyek más oldalról szerzett ismeretekkel egybevágnak. A megvizsgált egyéneket évek óta ismertem,
lelki készségeiket, hajlamaikat hosszú évek során kutattam és megismertem; a jelzett módszerek isme-
reteimmel teljesen egybevágó adatokat adtak. Különösen kiemelendő, hogy a kísérletező a fiukat elő-
zőleg nem ismerte.

De nemcsak az értelmi, hanem az akarati és érzelmi világot is leleplezi a kísérleti lélektan. Az aka-
rati erőknek leleplezését olyasféle rövid elbeszélésnek visszamondása által éri el, amelyek nyomán bi-
zonyos akarati elhatározások igényelhetők a kísérleti alanytól. Hazafias események elbeszélésénél
egyik gyermeknél a tetterős felbuzdulást, a másiknál egyszerű akaratnélküli meghallgatást találunk; az
egyik lendül tettekre, a másik csak hallgat és semminemű elhatározásnak nem adja jelét.

Az esztétikai, a vallásos érzés mélységére is rávilágít a kísérleti lélektan. Különböző szabálytalan-
nak látszó kis lemezkék összerakása, vagy pedig egyes mesékből levont tanulságoknak elmondása a
gyermek érzelmi világára enged következtetni. Megfigyelhető az is, hogy ugyanazon események az
emberek különböző rétegeiben más és más érzelmi hatásokat váltanak ki. A Gyermektanulmányi Tár-
saság a háborúval kapcsolatban nagyobb tanulmányt végzett, hogy mily érzelmeket váltott ki a gyer-
mekekből ez a nagy világkatasztrófa. A korok szerint is bizonyos fokozatos eredmény volt megálla-
pítható, de egyénenként is más és más volt észlelhető. Nem érdeknélküli az a megfigyelés, mely sze-
rint az egyikben a hazafias érzést, a másikban az erkölcsiségnek hivatását, a harmadikban pedig elfor-
dulást létesített. Jelen esetben nem az a kérdés, hogy melyik ezek közül a helyes és melyik nem, ha-
nem annak a lelki eltolódásnak a megismerése és okainak megállapítása. Fontos ez a megállapítás
azért is, mert teljesen más reáhatást igényel az, akinek lelkét hazafias érzés tölti be s egészen mást,
akinek lelke elfordult a nemzeti eszményektől.

A kísérleti lélektan működéséhez kapcsolja az élettani elváltozások és bizonyos idegzeti tényezők
ismeretét is. Már Lombroso élénken hangsúlyozza azt, hogy a helyes élettani megismerés alapján lé-
lektani hatások is konstatálhatók. Torzult koponyarendszer, cikcakkban dűlő fogak, savós tekintetű
szem látszólag külsőség, pedig valójában lelki tompultság jelei.

Az ember ingerlékenysége, nemi fogékonysága sok esetben roncsolt vagy túlfeszített idegzet
eredménye. Ha mármost megismerjük, hogy egyik vagy másik gyermek felfogóképessége túlhaladja a
rendes méreteket, akkor itt elsősorban nem a nevelőre, hanem az orvosra van szükség. Ugyancsak a
tapasztalati lélektan nyújt alapot arra, hogy az egész esetleges terheltségével, vagy betegségeivel meg-
ismerkedjünk. Sok látszólag erkölcsi hiba élettani terheltségből származik. Az erkölcsi életben nagyon
sokszor találkozó aggodalmaskodók, kényszerképzetben szenvedők hisztériás tünetek, melyeknek
gyógyítása jórészt az idegrendszer gyógyításával történik. Bergmann, Adler, Moravcsik, Reusz és töb-
beknek tapasztalata szerint az ilyen lelki-betegségek elsősorban egészségügyi kezelés révén gyógyít-
hatók. És ha valaki azt kérdezné, mint jut ezek ismeretére a kísérleti lélektan, a felelet így hangzik:
nem a betegek bevallása alapján, mert éppen az a jellemző, hogy a betegek hibájukat be nem látják,
hanem az esetek megfigyeléséből és oly idegzeti zavarokból, aminők ilyenkor megfigyelhetők.

Mármost a második rész befejezése után az összefoglaló kérdésre, mennyiben segít a kísérleti lé-
lektan a nevelésben? – az volna a felelet, hogy amíg a tudományos lélektan a lélek mivoltával, készsé-
geivel és törvényeivel ismertet meg, addig a kísérleti lélektan segítséget nyújt, mely az általános meg-
ismerés után az egyéni megismeréshez vezet.

3. Bár a kísérleti lélektanon alapuló egyéni megismerés értékes és maga nemében biztos adatokat
közöl, mégis a lélekbe hatoláshoz még pontosabb és tökéletesebb ismeretre van szükség. A kísérleti
lélektan megismeri a lelki tények és a reájuk ható erők kapcsolatát, mégis a szentélyen kívül áll s a lé-
lek szentélyébe csak halvány betekintést enged. A lélek folyosóján marad, de a szentek szentje kárpit-
tal zárt világ, s e világba csak a redőnyök résein tekint. Az igazi neveléshez pedig több kell. Teljes,
tökéletes és önkéntes lélekkitárás, amely az említett tudományos ismereteket kibővíti és a nevelőt a
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lélek szentélyébe segíti!
Nincs kétség aziránt, hogy ez a legtökéletesebb ismeret. Lássuk most ennek elérési módját. Rövi-

den ezt mondhatnók: két tényező együttműködéséből folyik itt minden; az egyik a nevelő igazi főpapi
lelkületének megismertetése, a másik pedig a nevelő igazi és készséges odaadása és önátadása.

A nevelőt rendszerint úgy képzeli el a gyermek, mint aki egy idegen gondolatvilágot akar a lelké-
be belevinni. Ebből következik, hogy mikor nevelőjével találkozik, a lélek kárpitja összehúzódik. Egé-
szen más az arculata a magáéhoz hasonlók világában. Már ebből is látható, hogy itt csak az segít, ha a
nevelendő a nevelőben őszinte jóbarátját, önzetlenül szerető öregebb barátját, mondjuk még rövideb-
ben így: lelkének főpapját látja. Ha a gyermek megérzi, hogy életének minden változata a nevelő ér-
deklődésének központjába esik, akkor könnyedén adja át lelkét nevelésre. Kell tehát, hogy a gyermek
összes anyagi ügyei, bajai, örömei érdekkel töltsék el a nevelő lelkét. Parányi érdeklődések, okos, ide-
jében elhelyezett részvét-megnyilatkozások, készséges és időt sem kímélő áldozatkészség, parányi
ügyet is érdeklődéssel hallgató lelkület, a gyermekkel való együttérzés titkos reáhatás, amely nyomán
a gyermek érezni kezdi, hogy itt igazán szerető emberrel áll szemben. A jelentkező jónak azonnali
meglátása, a rosszban is észlelhető kicsiny jónak kiemelése, a feddésben és intésben való részvét és
szeretet: oly lélektani reáhatás, amely ha nem is azonnal, de hosszabb idő múlva megtermi gyümölcse-
it. A gyakorlati nevelés terén ily irányban mozog az újabb keletű cserkészmozgalom is.

A növendék természete, hogy figyelemmel kíséri a nevelő életét. Azokat az eszményeket, ame-
lyeknek hangsúlyozását gyakran hallja, azokat a nevelő életében keresi. Nem az érdekli, hogy mily
szavakban csendül meg a szép életfelfogás, hanem azt nézi, hogyan lesz életté a sokszor hangoztatott
életelv. A főpapi ruha nagyon könnyen felhúzható, de ez is külsőség, mint minden más. A gyermeklé-
lek mindenen keresztül lát és a díszes köntös alatt meglátja, hogy eszményektől vezetett lélek lakik-e
alatta. Mert a gyermeklélek megértését jól-rosszul erőszakolni is lehet; de az eszmék szerint való élet
csendes, titkos, belső kifakadás, mely csak akkor buggyan elő, ha bőséges tartalma készteti a kiömlés-
re. Ezt a főpapi lelkületet hamarosan észreveszi a gyermek és könnyedén és készségesen hajtja oda fe-
jét, hol főpapi lelket és főpapi szívet érez.

A lélek odasimulása pedig nemcsak érzelmi és érzékeny jelentőségű. Ebben az odasimulásban
benne rejtőzik a léleknek az a Tertullián-szerű érzülete, amely a jelen esetben úgy volna fogalmazan-
dó: „minden lélek természetszerű eszményképe felé halad”. A másban megérzett és a más életében
megszeretett eszmények önkénytelenül magukhoz vonzzák az emberi lelket. A tapasztalati élet is azt
mutatja, hogy még a felnőttek életére is nagy hatást gyakorol a másokban tapasztalt eszmény. Hát még
az üde gyermekkorban hogyne ragadná meg a lelkeket az életben tapasztalt eszményi szépség? Mert
jelen esetben nem a személynek a megkedvelése és tisztelete a helyzet, itt a személy messze a háttérbe
kerül és az eszményi áll az érdeklődés központjában.

Amint a művészi szép önkénytelenül megkapja az ember lelkét, amint az erdő zsongása és a pata-
kok csobogása finom hangulatokat kelt a lélekben, úgy az eszményeket valósító élet eszményi életvá-
gyakat támaszt másokban is. S mikor a gyermek ezt a föltámadást érzi magában, akkor kél életre ben-
ne az a készség, hogy önként adja át lelkét annak a nevelésnek, mely belőle is hasonló szépségű és
színpompájú virágot akar kibontani.

Ennek az átadásnak első jelensége a lélek múltjának, összes kétségeinek önkéntes és közvetlen
megnyitása. Igaz ugyan, hogy Mätterlinc (?) szerint valahányszor szó hagyja el az ajkat, mindannyi-
szor egy-egy kapu záródik a lélekben, de ezzel szemben igaz az is, hogy itt nem annyira a beszéd és a
szó, mint lelkek találkozása adja a megismerést. Ily irányú beszéd alkalmával széttárulnak a kapuk és
a szentek szentjébe lép be az ember. Az imént elmondott lélekmegnyitás nem elméleti megállapítás.
Saját növendékeimnek száz és száz esetben való lélekmegnyitása adja meg a biztosító pecsétet. Ne-
hézségeket, félelmet, szégyenkezést, alakoskodást csak az kereshet itt, aki még sohasem tapasztalta,
mit jelent a léleknek tökéletes és önkéntes átadása. Rettegés és szégyenkezés csak oly esetben jelent-
kezik, ahol a szigorú nevelő minden körülmények között az igazság végérvényét követeli. „Fiat
justitia, et pereat mundus”. (Alakoskodás és kendőzés is csak ott mutatkozik, ahol a nevelő kivételező,
egyeseket különleges szeretettel kitüntető egyénisége szembeszökő). A tény ez: nincs lélek, amely el
tudna zárkózni az ilyen reáhatástól. És ebben a pontban nemcsak az egyéni tapasztalataim adnak biz-
tosítékot, hanem az újabb kori neveléstanban jelentkező rendszerek, amelyek a levegőbe dobták az
egyéni kezelésnek a szükségességét. A tömeges és elméleti kioktatás lassanként a háttérbe szorul és az
egyéni kezelés lép előtérbe. Az ilyen lélekkel dolgozó ifjúság-barátok, a diáklélekkel törődő regnumi
tanárok, az ifjúság lelkét mindennél nagyobbra becsülő cserkész barátok megmondhatói annak, menyi-
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re igaz a lélek megnyilatkozásának és önkéntes átadásának a megállapítása. Nem mondom én, hogy
mindez azonnal és első csapásra történik meg, zárkózottabb egyéniségek nehezen nyitják meg lelkü-
ket; csupán azt a tételt állapítom meg, hogy a következetes és állandó reáhatás nem téveszti el célját.
És ha valaki azt mondaná: ez nem tudomány, akkor annak azt felelném: igaz, de művészet.

Mármost mit eredményez az ilyen lélekmegnyitás? Nem csupán az élet adatairól összefoglalt sta-
tisztikai megismerést, hanem azon eszmények megismerését, amelyek az eddigi életnek irányt szab-
tak. Az újabbkori lélektan azon álláspont felé közeledik, hogy mindenféle akaratnevelés helyett az
életeszmények beállítását tartja szükségesnek. Nem tagadja, hogy a Förster és Payot-féle akaratfejlesz-
tő eszközök szükségesek, hanem azt állítja, mindezeknél fontosabb az eszményeknek megnevelése és
megszeretése, mert ezeknek valami titkos hatásuk van. Vonzanak és állandó hatás alatt tartanak. Épp
azért az ilyen önkéntes átadáson alapuló megismerés módot nyújt arra, hogy közvetlen bele lehessen
vinni a lélekbe ezeknek a szent életelveknek és eszményeknek szeretetét.

A második nagy eredménye, hogy az egyszeri alapos megismerés után a lélek fejlődése állandóan
ellenőrizhető. Nincs itt semmi nehézség, hiszen a fekélyek fölvágása és okos fölnyitása után az új át-
kötések jórészt fájdalommentesek; a beforrt sebeknek megnézése pedig egyenesen könnyű dolog.
Közvetlen közelből állapítható meg, mint hatott az új élet, mit eredményez egyik vagy másik eszköz
használata; mennyi volt elérhető a környezetnek vagy pedig az olvasmányoknak megváltoztatásával,
mit és hogyan változtatott egyes vallási gyakorlatoknak erőteljes beállítása, mit eredményezett a cser-
készet, hogy és mint gyöngített valamelyes bűnös hajlamot egyik vagy másik egészségtani módszer
alkalmazása, más szóval állandó szemlélet alatt áll a lélek és az állandó ellenőrzés, következetes és ki-
tartó vezetés biztos eredményhez vezet.

És hogy mennyire készséges az ilyen lélek életének ismertetésére, itt ismét azon gyakorlati tapasz-
talatok nyújtanak biztosítékot, amellyel megállapítható, hogy az ily irányban megnyert lelkek egyene-
sen követelődzve törekszenek arra, hogy életük minden mozzanatát őszintén megmondhassák. Ez a
foka a lélek-átadásnak és megismerésnek tökéletesen más és felsőbbrendű, mint egy életnek akár ösz-
szes hibáiról szóló, lehetőleg gyors és félve leadott statisztikai megismerése. Ebben inkább a köteles-
ségszerű elsorolás, abban pedig önkéntes átadás nyilvánul meg. Még a legnehezebb ponton, a nemi
kérdés nehézségei közt vergődőknél is elsőrendű eredményeket mutat fel ez a rendszer. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt, hogy az ifjúság a nemi kérdés nehézségei közt vergődik. Az általános uta-
sítások rendszerint nem sokat érnek, annál kevésbé, mert a maguk egészében senkire sem állnak. Min-
dennemű ily irányú felvilágosítást szolgáló elmélet káros hatása a közelmúlt durvaságaiból nyilvánva-
ló. Hová forduljon tehát a gyermek? A katolikus Anyaszentegyház a gyónás szentségében módot nyújt
ily irányú kérdések megbeszélésére. A szülők legtöbb esetben félve kerülik az efajta kérdések megbe-
szélését, a nevelő a legtöbb esetben hasonlóan elrejtőzik a nehéz föladat elől. Ahol azonban az ifjú
ember a lelkiélet főpapjával látja magát szemben, ott erről a kérdésről is lehullik a lepel s mint az élet-
nek nagy jelentőségű kérdése, ez is nyílt megvilágosítást nyer s készséges megbeszélés tárgyát képezi.

Íme a harmadik fok, amely közvetlenül és egészen adott formában mutatja be az emberi lelket. Bár
a harmadikról azt ítéljük, hogy ez az igazi, mégis nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az általános tu-
dományos ismeretek és tapasztalati ismeretek mellőzésével az utóbbi el sem képzelhető. Aki a gyer-
meklélekhez igazi lélekbúvárként akar közelíteni, aki a nevelésbe úgy akarja beállítani a lélekbe ható
tényezőket, annak nélkülözhetetlen kötelessége a tudományos, tapasztalati és egyéni módszer felhasz-
nálása. A három egymást kiegészíti. Az első az általános alap, amely nélkül a megindulás lehetetlen, a
második gyakorlati, az utolsó pedig az egyénnek adott valóságában való készséges megismerése. S
mikor mi a harmadik lényeges voltát annyira előtérbe helyezzük, akkor az a gondolat vezet bennünket,
hogy nem lehetséges állandó és igazi nevelés anélkül, hogy önkéntes és készséges lélekfeltárás ne kö-
vetkezett volna be a nevelendő részéről. Aki az utóbbit akár bölcseleti, akár lélektani szempontból ne-
hezményezné – bölcseletileg oly értelemben, hogy annak bizonyossága kétséges, neveléstanilag pedig
úgy, hogy annak elérhetőségét vonja kétségbe, – az valójában nem hisz a lélek titokzatos törtetésében.
Az ilyen nevelő kívül áll az élet kohóján s csak kívülről próbálja elhelyezni azokat az adatokat, ame-
lyek tudományos megállapítás alapján a lélekre kiható jelentőséggel bírnak. Nincs közvetlenül reáha-
tása s nincs szemlélete az erők működésének eredményeiről. Márpedig tagadhatatlan tény, hogy az
életnek különböző körülményei mintegy nap-nap után olyan ellentétes érzület-, és gondolatvilágot vál-
tanak ki az emberből, hogy az élet helyes fejlesztése csak akkor lehetséges, ha a nevelő belelát abba a
rejtélyes és titkos világba. És itt nem a lélek tükrözése segít, itt a léleknek önkéntes átadása a módszer,
amelyen keresztül állandó hatás alatt tartható az emberi lélek. És ha valahol, akkor leginkább a gyer-
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mekléleknél áll ez a tétel; mert ha valaki, akkor a gyermeklélek az, amelynek ingadozása, változé-
konysága, a különböző hatások alatt való elfordulása a legközvetlenebb és leggyakoribb eset. Ezzel
összhangban a gyermek lelke a legkészségesebb arra, hogy ily módon átadja lelkét nevelőjének. Mint-
egy kapcsolatot látunk az igény és készség között, mintegy ráutalásnak vehetjük oly irányban, hogy az
isteni gondviselésnek velünk hozott törvényszerűsége az, hogy a léleknek ezen nagy igénye mellett a
gyermek magában hordozza az önátadásnak nagy készségét is.

Bef.: Aki ezzel a gondolattal, ezzel a nagy neveléstani felkészültséggel indul nevelői útjára, az
szellemi erőfeszítés és munka árán életté varázsolja a lélektan adatait, áldozatul hozza szellemi erőit a
legszentebb ügynek, az Isten-teremtette, a földön élő, de Isten felé haladó lélek kifejlesztésének. Az
ilyen lelkületű nevelő elsajátította és valósítja a lélek megközelítésének művészetét.

*

LÉLEKNYITÁS
(Elmélkedés – főként fiúkat nevelőknek)

Bev.: Generálkulcs… speciálkulcs… Melyik jó? Csak az utóbbi. De hogy jutok hozzá?
1. Közvetett módon. Azt a miliőt, az otthont szolgálom, amelyben a fiú él. Anyagi, szellemi, ke-

délyi élet támogatójának nekem kell lennem. Nem engedem, hogy ól legyen a lakás, mert sertés lesz a
lakó. Mindenben precizitást. Augias istállójában állatok laktak. A királyok palotában élnek. Tehát
mindent tenni – az anyagiakban. „Per materialis ad spiritualis!”

2. Közvetlen érintkezés. Az első az ajtókenegetés, a másik a megnyitás. Mindent elkövetni, hogy
a fiúkkal minél többet érintkezzünk. Hivatni, látogatni, minden dolguk iránt érdeklődni. Ez előbb
Nikodámusokat, később arimateai férfiakat szül. Megnyílik a lélek, melybe belép a lélek atyja.

Befejező kijelentés: kitartó munka! Az Úr ígérete a lélek megmentése, tehát biztosan menni fog a
komoly próbálkozás.

* *

SZENT IMRE, A MAGYAR IFJÚSÁG ÚTJELZŐJE
(Rádió-szabadegyetemi beszéd, 1930. V. 4.)

Bev.: A szent Imre jubileumi év megnyitásakor felfigyelő lélekkel hallgatódzunk, hogy mit mond
nekünk felnőtteknek, ifjaknak egyaránt Imre herceg élettörténete (1007-1031). – Az elmélyedő ember
gyakran száll alá a lélek mélységébe, ahol a gondolatok pihennek, az érzések nyugszanak és az öntu-
datos tettek születnek. Ez a bánya homályos, titokzatos életközpont, melynek finom megrezdülései az
emberi élet hullámfodraiban nyernek megtestesülést. Aki ebben a szentélyben a lélek beszédjét hall-
gatja, az a sok összetételű akkord között ennek az alaptónusnak kicsendülését hallja: merre menjünk?
Hová tartsunk? A földi élet ugyanis állandó bontakozás, amelyben szerep jut a fizikai ráhatásoknak, az
élettani törvényeknek és lélektani indítóknak, de végén is ez a sok irányból jövő megrezdülés ősi köz-
pontból eredezik. A kérdések kérdése ez: honnan ez az előrebuggyanás és a legtökéletesebb kibonta-
kozás? Hová ez az élettörtetés? – Ezt a csodás hangot nem hallja az anyagias élet zűrzavarában elme-
rült ember; őt csak a környező világ hangegyvelege érdekli és benne hangtalanná némul az Isten hárfá-
ja. Pedig ezeken a húrokon rezeg a Teremtő lelke, és innen kél szárnyra az ember életét irányító isteni
gondolat. Mindez hétköznapi szövegben annyit jelent, hogy az ember életbontakozását az a lélek tudja
helyesen irányítani, aki a Mindenható titokzatos beszédjéből megérti az élet kezdetének értelmét és
felfogja az emberek életcéljának misztériumát. Ami azután az egyes emberek életében jelentős, az az
emberi társadalomra és nemzetre szintén kiható. Világos ugyanis, hogy minél tökéletesebbek az egye-
dek, annál színpompásabb a társadalom és a nemzet együttese. Ez a kézenfekvő következtetés ahhoz a
feladathoz juttatja a lélek kibontásával foglalkozó nevelőt, hogy öntudatos szolgájává szegődjék annak
a munkának, amely tavaszi virágzásba akarja vonni az emberi lélek őszies elködösödését. – A magyar
nemzet életét megroppantotta a háború és majdnem kerékbe törte a béke. Ebben a nagy vér- és tér-
veszteségben különösen fontos kötelességként nehezedett az utolsó nemzedékre, hogy az ifjúság szel-
lemének olyan lendületet adjon, hogy kitermelődjék belőle az acélos, rugékony sarjadék. A magyar
életerőt szolgáló próbálkozások között tehát legelső helyet foglal el az a törekvés, amely a szellemi
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élet fölényével akarja a letörtnek hitt magyarság jövőjét megépíteni. Az egész munka a nevelés körébe
tartozik; azért kell az államnak és Egyháznak minden erőt megfeszítenie, hogy nevelése eszményibb,
mélyebben gyökerező legyen. – A szellemi fölény kettős irányban akar érvényesülni. Az egyik a kul-
turális élet szolgálata, a másik az erkölcsi megfinomodás kidolgozása. Mindkettő azt a tartalmasabb,
szellemibb embert szolgálja, aki a Teremtő alapvetése szerint a szellemiség szabadságára juttatja a
föld kötelékeibe bogozódott embertestvért.

1. A kulturális fölény kitermelése nehéz erőfeszítés. Alapjában a lélek mélységeinek felkutatása,
az öntudatlan erők leleplezése, a csírahajtások kibontása. Az emberi lélek ősi természetéhez tartozik,
hogy mécsfényét odaveti az élet problémáinak; bevilágító fénye annál nagyobb, minél több olajjal telí-
tette a tanító mester munkája. A szellemi horizont szűk köre is szélesebbre tágul, ha a tudás fénycsó-
vája messzebb vetíti sugárzatát. A világosabban látó ember előtt megvillannak a rejtett életerők, ame-
lyek felhasználása megkönnyíti az életjárást. A betű a múlt emlékeit és tudását rögzíti, a múlt elteme-
tett szellemi világának az lesz a feltámasztója, aki a papiruszlapok csendes temetőjében megrezdíti az
alvó és jelekben pihenő gondolatokat. Ezért az írás-olvasás mesterségének elsajátítása a nagy gondol-
kodók eszméinek feltámasztása. Nem szabad tehát csodálkozni azon, hogy a kultúra legfőbb ősének
minden erőfeszítése arra irányult, hogy ezt az életnívót az alsó néprétegben -a lehető legszélesebben-
elterjessze.

A magyarság vezetői jól tudják, hogy a szétszórtságában nem nagy tömeget mutató magyarságot
csak a szellemi élet megindítása teszi jelentékeny tényezővé a nemzetek areopágjában. Az az 5000
népiskola, amely utolsójának most nyitották meg kapuját, végén is azt jelenti, hogy a szellemi élet
hajnala hasad a szürke homályba burkolt tanyavilágon. – De ez a kezdet olyan szélesirányú fejlődést
mutat, amilyen az elmúlt évtizedekben nem volt észlelhető. Az új egyetemek, az a sok főiskola, a világ
nagy városaiban emelt Collegium Hungaricum-ok olyan szellemi gócok, amelyek lassan, de biztosan
kitermelik a magyar vezéregyéniségeket. Ez a sok elemi, középfokú és főiskola vagy egyetem kicsi
mécs vagy hatalmas lángoszlop; azt is mondhatnám: a szellemi életet olvasztó kohó, amelyben nemze-
ti értékek bontakoznak ki a zsenge vagy serdülő magyar ifjúságban. Ezek a konkrét tények annyit je-
lentenek, hogy a nemzet vezetői értékelni tudják és szolgálják a nemzeti fölény érvényesülését.

Ebben a szellemi munkában a honalapító magyarság nyugati átformálása adta meg a példát. Midőn
szent István összes alattvalóját a kereszténység felvételére szorította és Imre hercegnek, a jövendő
magyar királynak életét Gellért csanádi püspökre bízta, akkor azt akarta, hogy az akkori műveltség
szellemi légköre ihlesse a durva és kemény magyar szíveket és a szellemi, természetfeletti élet lehelete
virágzásba indítsa a barbár vitézeket. Az első király nagyra becsülte a kardot, de erősebb fegyvernek
nézte a szellemnek pallérozott pallosát. A kardot kiverték a vitézek kezéből az augsburgi hősök, de a
szellem ereje győzelmesen csillogott a világ felett. Amikor Pannonhalmán kolostorrá halmozódtak a
néma kövek és otthont találtak szent Benedek áldozatos fiai, akkor kigyúlt a tudás mécse, amely bevi-
lágított a zordon éjszakába. Amikor pedig a király alapításokban kitűnő lelke egymás után emelte a
püspökségeket és kolostorokat, akkor szertehordta a mécs tüzét, hogy új otthonokban lobbantsa fel az
új kultúrának tűzhelyét.

Imre herceg életének arról a szakáról, hogy hogyan és miképpen művelte belső munkájával szel-
lemét, keveset tudunk. Két tényt azonban leszögezhetünk. – Először azt, hogy az egész országot át-
formáló királyi atya a kulturális élet nyugati formájában látta a biztos jövőt; másodszor pedig azt,
hogy már ifjú korában a csanádi püspök kezében látjuk az ifjú herceget. Ez a két tény világosan mutat-
ja, hogy István király Imre herceg részére is biztosítani akarta a korának megfelelő műveltséget,
amelynek hivatása lett volna a magyarság további szolgálata. Vaszary K. bíboros érsek jelszóvá lett
igével hirdette a millennium ünnepén: kard szerezte meg a hazát és a kereszt tartotta fenn. A kereszt-
nek fénye kultúrát jelentett, amely már az ország alapításának idején is jövőt szolgáló szent eszközzé
magasztosult. Amit a bölcs történetíró a visszatekintő szemével meglátott, azt a szent országalapító
már látnoki kitekintésével észrevette. A prófétát igazolta a történelem, az élet mesterének tanultságát
pedig elfogadja a szebb jövendőt szolgáló nemzedék.

Így lesznek a 900 év előtti múltból elénk lépő történelmi alakok a magyarság szellemi életének út-
jelzői, és így alakulnak ki az iránymutatókat követőkből a jövő magyarság szellemi kiválóságai.

2. De a szellemi kultúra nem alakítja ki az ember egyéniségének teljességét és boldogságát. Végén
is miben áll az ember kifejlődése? Anyagi, kulturális, esztétikai élete erkölcsi harmóniát és átkap-
csolódást igényel. Az ember életét vágyak kísérik. Ezek azok a lélekből felröppenő galambok, ame-
lyek a földi élet vízözönéből kiemelkedő élet bárkájából kiröppenve szárazat keresnek és itt-ott az
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örök élet reményét nyújtó zöldellő gallyal térnek vissza. Ezek a vágyak mind arra mutatnak, hogy az
ember élete valami felsőbbrendű, valami magasztos, és épp azért kellene arra is törekedni, hogy ezek a
legfelsőbb életvágyak kibontakozáshoz jussanak. Ezzel szemben köt a föld, lehúz az ösztön ereje.
Minden vonatkozásban érezzük, hogy a föld agyagából vagyunk gyúrva. Pedig ennek a sárembernek
lélekemberré való alakítása legszentebb Isten adta élethivatásunk. – Ebben az elgondolásban a fejlődő
ember nem a száraz tudással töltekező üres készülék, hanem annak a hivatásnak szent végrehajtója,
amely megindítja a lélek perdülésre kész kerekeit és kibontja az erkölcsi élet vonalán az emberi élet
teljességét. Az ember a földön élő fókusz, amely az élet végtelenbe hajló parabolájához tartozik,
melynek másik gyújtópontja maga az Isten. A geometriával foglalkozó tudós úgy rajzolja ezt, hogy
táblája síkján jelzi a parabola egyik fókuszát, a végtelen felé való vonalhúzásban mutatja a hajlás irá-
nyát és a végtelenségben keresi a merész ívelés második gyújtópontját. Az emberi életet pedig úgy
fényjelzi, hogy az lesz az igazi, amely a földi életet az örök igényekkel tudja kiszélesíteni. Az emberek
életét tehát az gondozza legjobban, aki mindig azt próbálja a lélekbe harangozni: az egek világából
jöttünk, hogy földi életben Isten törvényei szerint éljünk és azután Istenhez térjünk. „Non habemus hic
manentem civitatem”. Nincs nekünk itt maradandó otthonunk…

Ebben a munkában szerepet talál a tanítás, oktatás, legerőteljesebb indítást ad az élő példa. Azért a
nevelők az elméleti oktatás mellett egyrészt saját életük motorikus kisugárzó erejével, de még inkább a
fölöttük álló egyéniségek példájával próbálják megindítani a lélekfejlődés belső ütemét. – A magyar
nemzet életében sok és nagy szerep jut azoknak az életművészeknek, életmintáknak, akik az egyházi
elgondolás szerint a szentek galériáját alkotják és a nemzeti és földi pantheonban az örök világ dicső-
ségében fényeskednek. Ezek az emberiség igazi „örök útitársai”; ezek az élet égboltján felvillanó és
átvágó üstökösök, akik útjelzővé lesznek a következő nemzedéknek. Ezekről az életművészekről,
„szentek”-ről mindig azt vallja az Egyház, hogy életszentségük értéke abban áll, hogy a lélek diadalt
ül az anyagias élettörvények fölött. A szentek valóságos alakjai pedig azt hirdetik, hogy ez az életgon-
dolás nem emberi agy szülte fantom, sem elragadtatásban teremtett légvár, hanem a földi élet kereté-
ben lévő valóság. – Az első szent király, István fia, Imre herceg, kinek 900 éves halál-évfordulóját ju-
bileummal ünnepli az Egyház és a magyar nemzet, ennek az élettípusnak valósággal kitermelt alakja.
Benne mit lát a visszatekintő ember szeme? Ha történelmi nézőpontból látom, akkor azt az erős király-
fit, azt az edzett, nemzetének védelmére kész főkapitányt, akit a bécsi medence és a nyugati végek vé-
delmére rendel a magyarnak hazát alapító királya. Ha pedig az erkölcsi ember lélekszemével tekintünk
rá, akkor benne az az ifjú bontakozik ki, aki a szellemi élet és a lelki élet fölényes diadalával lép a jö-
vő nemzedék sorfala elé. Végén is minden tekintet erőre mutat. A testnek és léleknek erőire. Azt pedig
mindenki érzi, hogy az élet világában a legdominánsabb az erő. Minden életcsíra mélyén erő pihen,
minden életrezgést erő mozgat, minden kibontakozásban erő ül diadalt. De míg az első, a test ereje,
teljesen a végesség és mulandóság vonalán bontakozik, addig a lélek és szellem ereje az örökkévaló
világ területén mozog. Egészen világos tehát, hogy e kettőnek együttes szolgálatában a nagyobbnak a
másodikat tekintjük.

Ha mármost azt a szellemi elgondolást aprópénzre akarjuk váltani, akkor olyanformán áll elénk a
nevelői kötelesség, hogy a kicsi gyermek lelkében meg kell szentelni mindent, ami isteni törvény.
Még a testi életnek megrezdüléseiben is a jövő nagy célt szolgáló isteni elgondolást kell látni; a szel-
lemi, esztétikai, erkölcsi és vallási életigényeket pedig olyan magasztosnak kell feltüntetni, hogy azok
az Istenhez emelkedés lépcsőzetét alkotják. Ezek a nagy gondolatok a hétköznapi élet minden meg-
mozdulásába úgy beleviendők, hogy a gyermek időtöltését, szórakozását, játékát, vallásos életét ez a
mentalitás lengje át. Nem lehet erősen kihangsúlyozni egyiket vagy másikat, mert hiszen az élet nagy
szimfóniájában a sok hangszer együttese adja a mű egybecsengését. Nagyon természetes, hogy ez a
sok ráhatás egyrészt beszédek, oktatások útján, de különösen -s ez a lényeg- a példa beállítása útján
bontakozik. – Nem szabad olyan légvárakat építeni, amelyekben csak elvont gondolatok eszméi lak-
nak, hanem olyan életet kell bemutatni, amely valósággal igazolja az isteni beállítással hirdetett élet-
formát. Imre herceg életében a magyar ifjúság ezt a példát látja. Olyan élő embernek végigvezetett
életét, akit a földi keretben magas polcra helyezett a Gondviselés, de aki a magaslaton meg nem szé-
dülve, kicsi kis dombhátnak nézte a földi élet királyi trónusát és hegyoromnak tekintette az erős élet
csodás világát. Imre herceg szűzi élete is annyit jelent nekünk, hogy a lélek erőteljes diadala az eszmei
elgondolásból a valóság világába lép. A magyar ifjúságnak nem lehet erőteljesebben kiprédikálni a
tiszta élet lehetőségét, mint azzal az élő szent alakkal, akinek kemény ereje, szellemisége, lelkisége ezt
a győzelmet is felmutatta. A jubileumi év a legjobb időben állítja ezt az ideált a magyar ifjúság elé,
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mert hiszen azt az időt éljük, amidőn az ember nemes életszárnyalását az ösztönös erők dörömbölése
túlzottnak mondja és lehetetlennek hirdeti. Tények ellen azonban nincs beszéd. A tény Imre herceg
élete. – Ez az elgondolás annyit is jelent, hogy a magyar ifjúságnak az életfejlődés idején kell meg-
őriznie lelkének és testének tisztaságát, hogy a jövő családi élet az Isten szent terve szerint forrása le-
gyen, felbuggyanó szent forrása legyen a tovafejlődő életnek. Az életeredet a végén is a legmélyebb
forrás. Ennél a mindenható Isten ereje jelentkezik. Ehhez a forráshoz tiszta testtel és lélekkel közeled-
jék az ifjú nemzedék. A tékozló és fecsérlő csak tépett ruhákkal, koldus gúnyával és condrával léphet
oda, és ebből az életkezdetből csakis roncs és silány élet fakad.

Bef.: A magyar nemzet régmúltban, jelenben eszménynek állította és állítja szent Imrét, hogy pél-
dáját követve épüljön a jövendő. A történelmi múlt azt mutatja, hogy a nemzet élete mindig kegyelet-
tel tekintett szent Imre hercegre, mert évszázadok alatt templomokat, emlékeket emelt, amelyek kőbe
vagy ércbe akarják személyesíteni a rég elhunyt magyar herceg alakját. Beszédessé akarták tenni a
templomfallá emelkedő köveket, zengővé a szobrokat, dalosakká a hangszereket, hogy ezek vonzólag
indítsák a magyar ifjúság lelkét a példakép követésére. Az utolsó évtizedek pedig, amelyek a vallási
elhajlás után leginkább igénylik a szellemi restauráció munkáját, egyenesen központba helyezték szent
Imre alakját. Ifjúsági egyesületek, intézmények, kollégiumok mind az ő nevével ékesítették magukat,
hogy még erőteljesebben indítsa lelküket a szellemi kibontakozás felé. A jelen pedig, mely Isten
gondviselésének csodás működése folytán 900 éves jubileumot ünnepel, föl akarja ajzani a nemzedék
lelkét is, hogy azt az életideált, melyet szent Imre herceg mutat, követendőnek tüntessék fel az egész
nemzet ifjúsága előtt. Az az ünnepléssor, amely a magyar hercegprímás vezetésével májustól novem-
berig az országban lezajlik, harangzúgás, harsonaharsogás, dobpergés, amely ébresztget, föltámaszt,
megindít. Arra a munkára szólít, hogy a magyar ifjúság nevelésében a szellemi élet fölényességét
tekintsék mindenekfelettinek. Ha megfigyeljük az ünnepségek sorrendjét, azt látjuk, hogy ennek
centrumában olyan pedagógiai megmozdulás fekszik, amely revízió alatt tartja az ifjú nemzedék neve-
lésének minden kérdését és minden nevelő irányzatba az élet elmélyedését akarja beleplántálni. Ez a
munka azt jelenti, hogy a jövő szolgálatába állítsuk a jelent. Tudást, emlékeket alappá tegyünk, a lélek
erőinek kifejlesztését célul tűzzük. – A magyar ifjúság életét szolgálók imádkozó lélekkel néznek az
egek felé, hogy a Magasságbeli kegyeként esdjék le a földi zarándokok részére, hogy szent Imre le-
gyen az új nemzedék szent útjelzője. Úgy legyen.

*

SZENT IMRE MINT NEVELÉSI TÉNYEZŐ
(Beszéd – a Nemzetközi Diákkongresszuson, 1930. VIII. 18.)

Bev.: Az emberarcnak vonalait, lélekvetület-árnyalatait nem az elméleti nevelésmesterség rajzolja
az Isten legkiválóbb földi teremtményére. A szülőknek, a nevelőknek lélekkiáradása kell ahhoz, hogy
természetfeletti színezést nyerjen a föld anyagából alkotott, de az ég leheletét hordozó emberpalánta.
Ebben az életteremtő munkában eszmények alapján dolgoznak a nevelők. A kitermelendő élet külső
formáját az eszmények, magát a tartalmat az élő emberek adják. – Ámde az emberi élet lélekütemét
nem tudja állandó befolyás alatt tartani a szülő vagy a nevelő. Még a kipontozott életeszmény is elho-
mályosul: azért arra kell törni, hogy a gyermekkortól kezdve tettekké vált lelki erőfeszítések élmé-
nyekké finomuljanak, hogy azután a magárahagyatottság időszakában lélekindító erőkké támadjanak
fel. – Ezek a megállapítások -bár látszólag egyéni gondolatfoszlányoknak tűnnek fel- a tudományos
pedagógiában „az eszmények és élmények nevelő jelentősége” c. alatt találhatók. – Mikor a nevelők
színe-java a magyar főiskolai ifjúság ágas-bogas nevelési problémájával foglalkozik, akkor erre a két
módszerre kell a figyelmét fordítania, ha valóságos lélekváltozást akar eredményezni: 1) eszményt kell
a tetterős ifjú elé állítani, és 2) az eszményből eredezett élményeket kell a lélek mélyén elhelyezni.

1. A magyar ifjúság eszményképét a magyar géniusz termelte szentek galériájából vesszük. Az
örök Pantheont a felsőbb életsíkban mozgó, a kor igényeit a legmagasabb fokon szolgáló olyan egyé-
nek népesítik, akik életeszményként csillognak a magasságba néző és törtető újabb nemzedék felé. A
magyar ifjúság szent Imre királyi hercegben (1700-1731) kereste és találta életeszményét, mert benne
látta meg a „királyi ember” vonásait, amelyeket a XX. században szolgasorsra kárhoztatott magyar if-
júságnak kell lélekarcára rajzolnia. – Az ifjúság lelkét nemes vágyak, törtetések, jóakaratú keresések
jellemzik. Ifjúsági körök, diákparlamentek, a forrongó élet kavargásában újabb irányt óhajtó reform-
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próbálkozások, erős szociális megmozdulás, vallásos lendület – mind erre vallanak. Legalábbis a mé-
lyebben látóké ilyen, azoké, akik a hétköznapi ember tunyaságából szellemibb és lelkibb királyságra
törnek. De ezt a nagyütemű megmozdulást erősen gátolja az a belső forrongás, amely sok nemes for-
rásfakadás mellett több élethordalékot, salakot dob a felszínre. Testi-lelki energiák olyan összevissza-
ságában követelnek érvényt, hogy a belső rend kiegyensúlyozása a legnehezebb feladattá válik. Az ifjú
emberben ugyanis kevés a belső fegyelmezettség, a higgadt mérséklet, de kapkodóbb a tekintély alap-
jairól a szabad életre való átépítkezés, könnyebb az ösztönök követelődzése előtt a meghajlás. Így azu-
tán a királyi vonások elpóriasodnak, mert a királyinak elgondolt „Én-ember” ösztönrabnak érzi magát.
– Ehhez a lelki konstrukcióhoz nehéz volna nyúlni a közvetlen beavatkozás módszereivel. A kemény
fegyelem korlátait szertepattantja a duzzadó öntudat, a rábeszélés meggyőző erejét szétsilányítja a te-
kintély elvének meglazulása, a szabados életet pedig fokozottan követeli a felszabadult ösztönösség.
Itt csak az érhet el eredményt, aki az erőszakos beavatkozás helyett – a belső erők okos érvényesítésé-
vel- belülről nyittatja meg a lelket, hogy ez a maga készséges, áldozatos, akaratos jóindulatával len-
düljön a magasabb élet felé. Azért állunk a lélek kapujához a kincset hozó gazdag adományozó köntö-
sében és a legdrágább kincsként – az emberek, Egyház, Isten által szentté felértékelt életeszményt csil-
logtatjuk meg az ifjak előtt. – A magyar nevelő szent Imre herceg alakjában ragyogtatja meg azt az
életet, amely a királyibbá kívánkozó ifjúságnak lendületet ad. Szent Imre herceg azt a legfelsőbbet
mutatja, amit az ember elérhet, ti. hogy lelkének egész erejét, minden lélekkincsét arra az oltárra hord-
ja, amelyről szertesugárzik a pogány magyar világba a tisztult, a fenkölt, a belsőben győzedelmes élet
lehetősége. Királyi emberré lett, aki életével hirdette meg az istenibb életigény fenségét. Az ifjú ember
lélekelőretörése pedig végén is ezen a vonalon mozog. Több, értékesebb akar lenni a hétköznapinál.
Nem rabszolga igát, hanem királyi koronát kíván. Azért hajlik tehát a szent Imre eszmény felé, mert
benne látja megvalósítva a királyivá magasztosulás kiválóságát. – Az ifjú ember azonban azt érzi,
hogy belső kiépítkezése a férfias testi erő alapzatain, a kulturális életnívó falazatain, a szociális és na-
cionális élet emeletein emelkedik a tiszta lelkiség ormaira. Az életeszményét is úgy nézi, hogy mozga-
tó ereje nemcsak a lelki tisztaság egyvonalú feltüntetésében áll, hanem abban az egész életet indító
belső törtetésben, amellyel a hétköznapi szürkeségből, a középszerűségnek egyhangúságából a királyi-
as lelkület hegycsúcsára tör. Ki tagadhatná, hogy a testi erő a lélekkifejlődés alapja? Azért szeretem a
harcot álló, nyugaton frontot álló lovagi herceget. De ki ne érezné, hogy a mai viszonyokban az lesz az
értékesebb ember, akiben a kultúra és a szociális nemzeti érzés erősebben érvényesül. Nem ok nélkül
hivatkozik a kultúra legfőbb őre a kultúrfölény diadalára. – De a szociális életérzék és élet szintén a
ma életigénye. Ezért mondja a népjólét lelkes őre, hogy az az igazi ember, aki meglátja a másik em-
berben is az embertestvért. Végül a nemzeti aspirációk, kvalitások is elpihennek a lélek mélyén. Eze-
ket ébresztgetni, ezeket szolgálni a ma ifjúságától elvárandó szent, de nemes kötelesség. A szent Imre
eszmény tehát nem lehet egyoldalú, teljesen magával küszködő egyén eszménye, hanem a kor igényeit
átérző, szolgáló felsőbbrendű ember valósága. Az eszményt akkor követi az ember, ha a jelen élet-
igényt szolgálja, éppúgy mint az eszményi szent szolgálta az ő jelenét. Ezek a jelenek – a jövő alapjai.
Az ifjúság pedig a jövő oszlopa, tehát benne kell a szebb jövőt szolgáló nagy energiákat ébresztgetni.
– Ez végeredményben nem lemondás, nem elhanyagolás, erőértéktelenítés, hanem uralomszerzés és a
férfi lélektartalomnak érvényesítése. Mivel pedig az ifjúság a férfiúság jegyeit áhítozza, azért nyílik
meg az ilyen eszmény láttára a lélek zárt kapuja és azért lép ki önmaga készséges jóakarattal, hogy
mintázza ezt az életeszményt. – Az élet kincsekkel kopogtató nagy adományozója tehát lélektani utat
jár, amikor a férfias erő királyivá, istenivé magasztosult alakját hozza követendő példaképül.

2. Az ifjú élet helyes fejlődését azonban csak megrezdíti az eszmény. Felé fordul, mint virág a
naphoz. Az igazi átalakulást azonban a belső munka adja. A virágban a napsugár, a harmat kívülről
hozott életkincs, de a belső megmozdulás, felszívás eredményezi az átalakulást. Az ifjú ember világá-
ban is a magasságban tündöklik az eszmény, de az élet tökéletes formáját a belső életperdülés bontja
ki. – De még tovább kell menni. A tettek, az erőfeszítések, a megfeszülések nem simulnak el
fodorhullámként a lélek felszínén. Olyan emlékeket hagynak, amelyek a további életre is kihatással
bírnak. A tudományos neveléstan ezekre az emlékekre építi az élmények nevelő jelentőségéről szóló
okos elméletét. A katolikus nevelők is erre gondoltak, amikor nem elégedtek és elégednek meg a ma-
gasztos életeszmény megrajzolásával, hanem szent Imrés intézményekben életté, magyar, erős életté
váltott emberlélekkel telítik az ifjúság lelkét. A „szent Imrés” körök, otthonok, kollégiumok, egyesüle-
tek, „Emericana” korporációk végül is annyiban értékek, amennyiben oly belső életet teremtenek,
amelynek élményei a függetlenül vezetett férfiéletben a felsőbbrendűnek megrezdítői. Az együttes di-
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ákélet, a közös kultúrmunka, a nemzeti lelkesülés, a diáktársadalmi élet annyi értékes élményt teremt,
hogy belőlük egész életen át felbuggyan a szebb élettevékenység. Nagyon természetes, hogy a fiatal-
embert olyan módon kell ezekhez juttatni, hogy királyi sarjhoz méltó királyi lélekkel merítsen belőlük.
Az eszményt szeme előtt tartva, élete tartályát a tiszta, felsőbb-rendűbb szellemi és lelki tartalommal
telítse. Ez nem az élet lesilányítása vagy a tettre-kész ifjúság lefokozása; ellenkezőleg, az ifjú ember
szellemiségének és lelki készségeinek feltámasztása. – Az emlékek, az élmények, az eszmények sze-
rint alakított életcselekvések az egész jövőnek kialakítását is segítik. A magára maradt ember nemcsak
a külvilágból él. Az csak indít, úgy, ahogy az ingát lendíti az emberi kéz. Az igazi élet, a lélek mélyé-
ről feltörő cselekedet a múltból táplálkozik. Akinek emlékei sivárak vagy rabszolgabilincsektől zör-
gők, azok nem tudják, honnan merítsenek. Aki azonban diákéletének eszményei nyomán ránevelődött
az erősebb test szeretetére, a több kultúrmunka értékelésére, az iskolák megszerzése mellett a több
szellemiség szolgálatára, aki tovább a szociális nevelés útján nekilendült az elméleti és gyakorlati szo-
ciális munkának, végezetül, aki a magyar lélek mélyén pihenő faji erőket is felszínre hozta, az a jövő-
ben is a több szellemiség, a nagyobb szociális tudás, a magyarabb életet éli. Ezek azután nem hangos
kiáltozásokban, hordóról zajongó felületességben, hanem belső erőfeszítésben érvényesülnek. Azért
nem szögezhetünk le semmit oly erősen, mint hogy a jövő nevelés feladatát abban rögzítem, hogy a
lelkiéletre nevelés legfelsőbb magaslata ne szóval vagy néhány átfutó vallási ténykedéssel
acélosíttassék, hanem a szellemi több kultúra, nagyobb szociális erőfeszítés és lelkesebb magyar élet
lépcsőin keresztül. Az erkölcsi tisztaság ugyanis gyönyörűséges erényfüzér; de akkor lesz a királyi
ember fejének örök koronája, ha a szellemiségnek, a szociális életnek és a nemzet géniuszának ben-
nünk rejtőző erői is kifejlődnek. A kollégiumok és Szent Imrés intézmények nem tagadták ezt a múlt-
ban. De a legelhanyagoltabb lelkiségigényét akarták ébresztgetni, azért a szent Imrés eszménynek ezt
az oldalát mutatták. Ma – Istennek hála – elérték azt, hogy az ideális lelki élet tényleg lelki igény.
Most valósággá kell virágoztatni az igényt olyképpen, hogy a több kultúra, erősebb szociális és ma-
gyar érzés szolgálatával építjük meg a lépcsőzetet a lelki tiszta életforma hegycsúcsáig.

Bef.: Ez a probléma a jövő ifjúság nevelőinek életfeladata. Ezt akarja csekélységem is jövő célként
kitűzni. Szent hitem, hogy erre a szellemi és lélekfeltámadást hirdető királyi lélekébredésre szívesen
adja magát a magasabb élet felé törő ifjúság. Ez lesz azután az a gárda, amely szent Imre mentalitásá-
nak megfelelően a tökéletesebb embertípust az élet minden vonalán szolgálja. – Tehát e megállapítá-
sokat nem volna szabad új meglátásoknak hinni. Régi, szent igazságok, amelyek azért adattak elő,
mert állandóan ható, mindig irányító szent valóságok. Glattfelderek, Wolkenbergek, Tóth Tihamé-
rok, Regnum Marianum-atyák, Szent Imre Kollégiumok, Emerica-nák gyakorlati munkája teremtette
meg a magyar ifjúság tisztultabb alakját; mi csak elméletté desztilláltuk a valóságos életet. – Adja a jó
Isten, hogy minél több nevelő lélek közeledjék a magyar ifjúsághoz; lélekkel, tudással, szeretettel,
rendíthetetlen hittel, kitartó optimizmussal, mert csak így érhető el, hogy élő szobrokká acélosodik a
jövő magyar ifjúság. Úgy legyen.

* *

A SZELLEMI IDEÁLOK „LEHANYATLÁSA”?
(Igehirdetőknek közgyűlési megnyitó beszéd, kb. 1950 körül)

Bev.: Mélyen tisztelt Közgyűlés! A mai szellemi zűrzavarból kiutat keresők között mélyen biza-
kodó a mi szentséges Atyánk, aki szentül hisz abban, hogy Istenatyánk megvilágosító kegyelme fényt
derít a ködös emberi agyakra és elsegíti őket a békés emberi élet földi paradicsomába. Épp a Szeplőte-
lenül Fogantatott Szent Szűz ünnepével kapcsolatban is azt a bizakodást csendítette és azt a felelőssé-
ges kötelességet rótta mindnyájunkra, hogy imádkozó égre-nézéssel és bizakodó eleven hittel könyö-
rögjük le az Úr áldását és engeszteljük irányunkban a föld és az ég teremtő Urát. – Ebben az eleven
hit-sugallta felszólításban benne rejtőzködik a „semmi jót sem várhatunk” – defetista gyarlóságnak
elitélése, de ugyancsak benne zsong az Isten országa diadalába vetett törhetetlen és győzedelmes hit.
Mégpedig az a hit, amely minden zúgó, suttogó, öldöklő, fenyegetődző propaganda ellenére az embe-
riség Isten adta örök eszményeinek végső diadalában bizakodik. Mintha azt mondaná: Ne félj ember!
A szellemi eszmények értéke örök és a pillanatnyi elhomályosodásuk vagy füstgomolyba ködö-
södésük ellenére is diadalt aratnak. Nem ködösülhet el ez a magas életeszmény az „Übermensch”
döntő uralma elgondolásában, de tagadásba kerül Heidegger is, aki a „semmiségbe” akarja hajlítani a
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szellemi ideál felívelését. – De szóljon erről a kérdésről a „történelmi ember” és  szólaljon  meg  a
„ma szenvedője” is!

1. A bölcselettörténelem azt mutatja, hogy az emberi szellem nagyjai nemcsak nem tudtak szaba-
dulni az élet nagy ideáljaitól, hanem megismerő erővel egyenesen odafűződtek az Istenhez, a lélekhez
és a valláshoz. Sőt azt mondhatjuk, hogy a szellem belső küzdelmeinek örök sarkpontja: Isten és em-
ber mibenléte nem hagyta nyugodni szellemüket. Ehhez elemi erővel kapcsolódott a másik nagy prob-
léma: van-e kettő között dinamikai kapcsolat? És ez is örök kérdőjele volt a bölcselet nagyjainak. –
Anaximandrosztól kezdve Hérakleitoszon, majd a három legkimagaslóbb görög bölcsön, Szókraté-
szen, Platónon, Arisztotelészen át, majd a sztoikusokon indulva és folytatva a neoplatonikusokig, azu-
tán a keresztény szt.Ágostont említve az egész iskola bölcseletén keresztül, végül Kant, Comte,
Spencer nevét idézve, a mai bölcselők nagy táborának vezéregyéniségein át egyet zeng a bölcselet:
van Isten, van lélek, és e kettő természetesen áramló kapcsolata a vallás. – E nagy szellemi elmé-
lyülés és világalapkeresés azonban nem csupán a nagyvilág értelmezése érdekében történt, hanem a
háttérben mindig ott settenkedett az a kérdés, vajon milyen helye van a Terra bolygón a keresve kereső
emberzarándoknak? – Bár a kutató keresés theocentrikus irányt mutat, mégis az alaplendülete antro-
pocentrikus. Az ember ugyanis csak akkor találja meg a létrendben igazi helyét és értékét, ha létalapját
a személyes Isten magyarázza és életlendületét a végtelen Jósághoz tartozandósága biztosítja. Szt.
Ágoston igen bölcs mondására támaszkodik Broglie és Müller is, amikor azt hirdeti, hogy az ember
nem elég önmagának. Igen! Csak Istenatyjával való belső kapcsolatban találja meg igazi értékét és ér-
telmét! – A sötétben látó, gyenge emberek előtt jó félretolni a történelem nagyjait záró színpadfüggö-
nyöket. Ennek az eltűnése után rivaldafényben állnak azok a nagyok, akik a szellemideál kialakulásá-
ban történelmi állomás-embereknek mondhatók. Mert igaz ugyan, hogy itt-ott egyik-másik műveiben
más kontúrban mutatkozik a szellemi eszmék sarkpontjainak (Isten – lélek) és dinamikájának (vallás)
megjelenítése, mégis rátalálhatunk arra, hogy tanításuk alapelgondolásaiban megvillantják az egész vi-
lág értelmét magyarázó tisztult szellemi eszményt. Ez a fölvillanó fény azután rávilágít arra, hogy a
„történelem bölcsei” nemcsak nem távolodtak el a szellemi ideálok bűvköréből, hanem ellenkezőleg,
állandóan körülöttük rajzottak. – Ha ezekkel ellentétben az évezredekre menő kutató munka a sötét ta-
gadás igazságát igazolta volna, akkor már réges-régen a múlt ködös homályba borult volna ezekre az
elavultnak talált kérdésekre. Az igazság pedig az, hogy a múlt, a jelen, sőt a jövő is olyan lendítő és
mozgató erőt talált ezekben a létkérdésekben, hogy azoknak kutatása, értékes vizsgálata és bizonyítga-
tása az örök ember szellemi küzdő porondja. Ha látszólag elpihen is egy-egy kis időre a támadók és
védők harci zaja, azután újból kezdődik a szellem harcosainak gigászi párviadala. – Sokan megdöb-
bennek és bizonytalankodva néznek a mai kor rettenetes küzdelmeire. Mintha a szellemi élet csatate-
rén a sötétség szelleme előnyt tudott volna szerezni… A szörnyű előretörés ezt a látszatot is keltheti.
Pedig ebben az előretörésben nincs végleges diadalszerzés. A régi múlt, a későbbi korok és a jelen
egymásutánban vetik föl a szellemi ideálok küzdelmeit, de végül is a némileg hátrálást mutató esz-
mény újból előretör és diadalt követel. Ha nem volna az Isten Személye annyira előtérbe tolódva, ak-
kor nem örvénylenék körülötte a szellemi harcok fergetege. Igaza van a bölcselő Nagy Lajosnak, aki
az elmélyedő szemléletével állapítja meg: „A kísérletezők csupán nagy problémákat vetettek föl,
amelyeknek megoldása megint a szent kereszténységhez kapcsolódik, s így az emberi szellem eltávo-
lodása csak a futó hátrálása, hogy lendületbe jöjjön és a célt annál biztosabban elérje” (Nagy L.: A
Kat. Ker. Szelleme, Budapest, 1913. 101. 1.).

2. És  amit  a „történelem embere” állít, azt a „ma embere” önéletével erősíti valósággá. Nem
mások, hanem önmagunk. Kérdezzük csak önnön életünket, vajon kielégít-e bennünket a sok forrongó
elmélet Isten nélküli életmagyarázata és a Heidegger-féle „semmivé-levés”? Vajon nem vagyunk-e
igényesei a világnak értelmet adó Istennek és a magunk életét is kielégítően magyarázó Istenatyának?
– A nagy vallásbölcselők tanítják, de mi, a „ma emberei” ugyancsak igényeljük az Istent. Azt én jól
tudom, hogy a bölcseleti okfejtés nyomán – a Vatikáni Zsinat szerint is – eljuthatunk az Istenhez, de
azt is tudom, hogy a saját belsőm igényeskedésével Hozzá szárnyal a legmagasabb igényű gondolatvi-
lágom. Jól írja legutolsó könyvében Trikál J. professzor: „Nem a semmiségbe, hanem a végtelenségbe
törünk („Semmiből a végtelenbe”, Budapest,1943). – A mai apokaliptikus kor igen sokat beszél az „is-
tentelenek világszövetségeiről” és ugyancsak sok hang hallatszik a kereszténységnek mint a szeretet
vallásának csődbejutásáról. Az egyik a személyes Istent akarja kivetni az emberiség szellemi világá-
ból,  a  másik pedig a  szeretettel  szemben a felgőgösített  emberi  erőt  akarja  uralomra juttatni.  –  Nem
szabad megijedni ezektől az éjszakai rémektől. A szellemi ideál küzdelmének sodrában többször
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föltarajozódott ez a sötét hullám, de Krisztus kőszikláján nem tudtak erőt venni a pokol kapui sem.
„Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt

16,18). Egyszerűen azért, mert ez isteni alapzaton épült. „Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki
mélyre ásott és az alapot sziklára rakta” (Lk 6,48). Ugyanígy vagyunk a másik sarkpont, a lélek kérdé-
sét illetőleg is. – Akár-mennyire boncolják a nagy és kis világot, bármennyire elemzik az élettelen
anyagot és az élő természetet, bármennyire kutatják az emberi szellem tulajdonságait, mégsem sikerült
leegyszerűsíteni az anyag nívójára. Az ember olyan ősi erő hordozója, amely elemi lendületével elsza-
kad az anyagtól és az égiek felé magasodik. Hiába parancsolna valaki az anyaföldbe vetett búzaszem-
nek, hogy az anyag ölén maradjon; belső lendületével, vitális erejével a fölszínre tör és zöldellő szárral
termést terem. A lélek is az értelem és akarat lendületével, ősi nosztalgiájával a világ fölé vágyakozik
és a rejtélyek mélyére hatoló értelmének erejével az anyag törvényeit kutatja, akarati lendületével pe-
dig az eszményi jó után áhítozik. Sőt azt az utóbbit, az eszményi jót – önmagában a végnélküliség je-
gyét – felismerve, az örök Jóság világába igényeskedik. Pedig jól tudjuk, hogy nem építenek léghajót,
ha nem venne körül bennünket légóceán; nem adódik áhítozás sem, ha nincs kielégülési lehetőség. A
kettőnek, az Istennek és a léleknek dinamikája, a vallás pedig olyan szent kapcsolat, amelyet temp-
lompusztítás, keresztelés-megtiltás, egyforma emberé nivellálási kísérlet sem tud megölni soha. – A
teremtmény nem szakadhat el Teremtőjétől. A gyermek édesanyjához siet; az ember a földanya öléről
is égi Atyja után áhítozik. Ez a szerves, vitális kapcsolat pedig nem egyszerű egybefonódás. Ez több,
mint az ok és okozat egybefűződése. Ez a tudatos felismerésen és áhítozó akaraton épülő tevékeny be-
hódolás, odahajlás, szeretet, tisztelet és hazavágyás. Vagyis röviden olyan kultusz, amely a
Legfelsőbbhöz irányítja a föld legkimagaslóbb teremtményét, az embert! Ha pedig idevesszük azt is,
hogy a történelem folyamán szóval is nyilatkozott az Ég, és a magam kis élettörténetében kegyelmi
erőket csordított a Szeretet csatornája, akkor a személyes kapcsolatra építkező kinyilatkoztatott vallás
az örök Atya és szerény embergyermekének törhetetlen kapcsolata lészen.

Bef.: Ez a világ azután kivirágzást talál abban a tökéletes vallásformában, amelyet Krisztus nyo-
mán kereszténységnek mondunk. Ennek diadalába vetett hit pedig az emberi élet csúcspontjának meg-
közelítése. De ha a hit az emberi élet csúcspontjához juttat és soha le nem értékelhető igazságokat kö-
zöl, akkor befejezésül az a kérdésem: milyen feladat jut osztályrészül a „ma” igehirdetőjének? Semmi
esetre sem a bizonytalankodó idegeskedés. Még kevésbé az alkusz módszerét követelő lealkudó ki-
egyezés. És legkevésbé a gyönge embereket jellemző idegen területekre való áthajózás… Az erős em-
ber, az evangéliumi ember, a hűséges hit embere, aki maga kitart és drága gyermeknépét erre az
egyetlen igazi törhetetlen életsziklára segíti. Tanítva tanítja az Úr Krisztus igazságát még akkor is, ha
látszólag elnyomják hangját a gyűlölet rivalgó ijesztgetései. Piano-hangon vagy fortissimo hangosko-
dással, de mindig azt hirdeti, hogy nem adatott nekünk más fundamentum, mint a mi Urunk Jézus
Krisztus: „A lerakott alapon kívül, amely Jézus Kriszus, mást senki sem rakhat” (1Kor. 3,11). Ez hit!
Ez diadalmas erő! Ez a ma emberének legszentebb értéke! Ez eloszlatja a „szellemi ideálok lehanyat-
lásának” rémképét! – Mélyen tisztelt közgyűlés! Azzal az imádsággal nyitom meg a mai közgyűlést,
hogy ez a hit üljön diadalt mindnyájunk lelkében, és ezzel az erős kegyelmi hatalommal tanítson
krisztusi életet minden igehirdető. Úgy legyen!

* *

AZ ÉLMÉNYEK NEVELŐ JELENTŐSÉGE
(Előadás Magyar Tanítóegyesületek Egyetemes Szövetségében, 1936. II. 14.)

Bev.: Az élmények jelentőségéről akarok szólani. – Ha valaki úgy nézi az életet, hogy a gyerek-
ember felé szinte örvénylik a tudás és a gondolat, akkor megállapíthatja, hogy az a „tabula rasa”, az az
üres tábla, amely gyöngybetűkkel jegyzi magára az otthon hallott vagy kapott adatokat. Az egész ne-
velési és tanítási elmélet azon alapul, hogy a hallott gondolatok megrögződnek a gyerekember emlé-
kezetében és új életre kélnek, belső megmozdulást, szellemi indítást létesítenek, mely a későbbi helyes
életvezetést eredményezi.

Az élet azonban ennél sokkal nagyobb jelentőségű. Csak a didaktika hiszi, hogy az ember úgy fej-
lődik, hogy a tanítás adja az igazi irányítást. Az élet valóban ennél nagyobb. A kicsi ember vagy a ki-
fejlődött nagy ember nem egyszerű recepciós gép. Nem egyszerű fölvevő. Nem olyan, aki a hallott
igazságokat felfogja és a legjobb esetben mint muzeális értéket elraktározza… Minden gondolat, igaz-
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ság és benyomás úgy hullámzik át az ember lelkén, hogy vitális megindulást létesít. Megindítja az ér-
zésvilágot, hullámzást okoz, felébreszt régmúlt gondolatokat, végül első lendületet ad a nagy kikezdé-
seknek.

A nevelő ember nem szállító, aki kinyitja a nagykaput a tudás hatalmas nagy teherkocsijai előtt.
Nem is rakodómunkás, aki lerakja az ismereteket, hogy a növendék később elraktározza. A nevelés
alatt álló növendék pedig olyan valaki, olyan élő csodálatos valaki, aki a megérkezett ismeretet vagy
benyomást az egész lelkén, érzésvilágán, gondolatvilágán átlendíti. A megérkező gondolat először
harsonázó, ébresztő; olyan valami, ami régi gondolatokat kelt új életre, mégpedig olyan módon, hogy
az új gondolat érzésvilágot keltő, mert vagy bele cseng a lélek, vagy frontba száll vele; vagy jól érzi
magát, mikor egy igazság közeleg feléje, vagy eltávolodik tőle… Azután az ember maga válik olyan
valakivé, aki magához idomítja a gondolatot és benyomást és mindjárt olyan formában próbálja a lel-
kébe átvinni, amilyen ő maga. A gondolkozó ember olyan valaki, aki gondolatvilágába nem enged be
minden igazságot. A pedagógus azt mondja, hogy képességei szerint fogja fel azokat. Aki vitális mó-
don gondolkozik,  azt mondja, hogy a lélek egyénisége szerint fogja fel. Kidobja, ami nem kedvező,
és vallja, ami neki jól esik. Ami benne örömet vált ki, azt hálásan köszönti. Az ilyet a nagy vendéget
megillető tisztességgel fogadja; amitől fél, az elől elrekeszti a lelkét, kapuit zárja és óvakodik, hogy
be ne jusson a lelkébe. Ez röviden annyit jelent, hogy az ember a felé közeledő benyomást élménnyé
teszi. Így jutunk most oda, hogy a jó nevelő akkor találja meg hivatásának igazi értékét, ha nem elég-
szik meg a tudásszállítás fuvaros hivatásával, hanem vindikálja magának, hogy az emberi lélek számá-
ra élményeket akar teremteni.

Az álláspontom részletes kifejtése céljából legyen szabad nekem az élményeknek két nagy kategó-
riáját különválasztanom. Nézzük a kívülről jövőket és a lélek mélyén élőket.

1. A régi pedagógia nagyon jól tudta -és most az élmények első csoportját akarom ismertetni-,
hogy a kívülről jövő benyomás akkor mély, ha a gyermek lelkét olyanformán hozza rezgésbe, mint a
szó rezgeti a membránlemezt. Lehet a falra hányt borsó elméletével dolgozni: minden érdekli a gyer-
meket, csak az a gondolat nem, amit feléje próbálunk hajigálni. Sokszor érzi magát olyanformán a jó
tanító, mint a teniszpályán munkát, játékot kezdő ember, aki megfogja a labdát és a play-t megadja, de
a ready, a készség a gyermek lelkéből nem cseng vissza. Dobom a labdát, dobom a gondolatot és az
vagy a földre hullik, vagy van kéz, amely utána kap. Ez csak elmélet. A valóság az, hogy a jobb gyer-
mek felfogja, viszont a lelki érdeklődés szféráját szűkre szabó gyermek nem nyúl utána. A másik pe-
dig, kinek a szeme villan, akinek él a lelke, az kitárt lélekkel várja, a maga egészében mondja a ready-t
és az ember érzi, hogy ez felfogja a gondolatokat. Villan a tekintete, ez tetszik neki, érzi, hogy az em-
ber olyanformán közeledik hozzá, hogy amit viszek, azt nem egy üres raktárba akarom elhelyezni, ha-
nem lelkem egész ihletettségével megihletem azt a gyermeket; ő kinyitja lelkét és készségesen fogad-
ja, amit neki adok. Ne gondoljon most senki csak az abc sémáira vagy ilyen dolgokra. Szélesebb a ne-
velőnek a hivatása. Az, hogyha megtanítják az én jó testvéreim elméleti vagy gyakorlati igazságokra a
gyermekembert, ez a kisebbik hivatása a nevelőnek. Megtanítani – élni! Ez volna nagy-nagy elhiva-
tottságuk.

Azt is tudta mindig a nevelő, hogy a gyermek lelke akkor fogja fel jobban a felé törő, kívülről jö-
vő benyomást, ha annak ünnepélyes, szép vagy érzelmes és értelmes kerete van. Az igazságot nem
lehet úgy szállítani, mint valami injekciós üvegnek kis fiola-tartalmát – nesze, ez a tied; itt van… A lé-
lek úgy tud befogadni csupán, ha a közölt dolog nem merev séma, hanem szép keretben prezentált ér-
ték, ünnepélyes, díszes, finom köntösben kiállított kincs. Mert az egyetlen tudomány, amely sematikus
rendszer: az egyszeregy. Ennek nagyon érdekes tanulási módját láttam Hollandiában. Minden növen-
déknek labda volt a kezében és mindig körbe mentek a teremben, énekeltek és labdáztak, így mondták
az egyszeregyet. Szinte ének volt az egyszeregy! Amint a gyermek a falhoz dobta a labdát, gyönyörű-
séges kerettel tanulta meg ezt a nehéz, kegyetlen egymásutánt, hogy egyszeregy az egy… Azt akarom
kiemelni, hogy olyan keretet adott ez a módszer a tanulásnak, amely mellett örömmel nyitotta meg a
gyermek életének kapuját ez előtt a száraz ismeret előtt is!

A régi pedagógia azt is nagyon jól tudta, hogy a lélekre nézve belső élet szempontjából azoknak a
behatásoknak van legnagyobb jelentőségük, amelyek valami megrezdülést hoznak az érzelmi világ
számára. Ezért van az, hogy a valláspedagógia már az első szentáldozást – a katolikus világra gondo-
lok!- a fehér ruha díszes köntösébe öltözteti. Ez mind azért van, hogy a gyermek előtt a szent, a leg-
szentebb valami kivételes ünnepélyességet kapjon. Vagy mikor hazafias ünnepélyt rendezünk és kis
elemista gyermekeknek csokrot tűzünk mellére, vagy kisleánykáknak szalagot fonunk a hajába – ezt
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sohasem felejti el… Mikor pedig a Jucika vagy a Pistike elszavalja a „Talpra magyart” vagy elénekli a
Himnuszt, akkor ez olyan élmény neki, hogy egész életén át kíséri… A gyermeknek nagy dolog az,
hogy ő aktív valaki. Az pedig, hogy ő már kicsi korban aktív és kis tehetségét érvényesítheti, az szá-
mára igen nagy élmény. Miért? Mert megindítjuk érzelmi világát! Először is fél. Ez is érzelem. Azu-
tán büszke!… Ha például a hallgatók között ott vannak a jó mamák vagy a keresztmamák – ezek
ugyanis hűséges tapsolói a gyermeknek-, ezt sohasem felejti el. Ez az élmény még jobban megerősí-
ti!…

Mi nevelők nagyon jól tudjuk, és az én drága testvéreim mind jól tudják, hogy a jutalomnak mi-
csoda nagy hatása van. Látom, hogy a hitoktatónők kis papírszalagot adnak szorgalomért a gyermek-
nek; tizet is adnak neki, míg egy szentképet kap. Micsoda nagy értéke van ennek! Múltkor egy kedves
családnál jártam, ahol a kisleányka hanyatt-homlok rohant felém, hogy megmutassa azt a könyvet,
amelybe beragasztotta a jó feleletekért és szorgalomért kapott lapocskákat. Ez az élet nagy takarék-
könyve. Jaj de szeretném, ha az én jó tanító-testvéreim nem takarékoskodnának ezzel a betéttel!
Mennyit lehetne gyűjteni a gyermekek világában! – Vagy azt is jól tudják, hogy milyen hatást gyako-
rolnak a gyermekekre a kis zöld füzetek, amelyeket ellenőrző füzetecske címén kapnak. Igaz, hogy itt
meg kellene feddenem sok testvéremet, aki mindig csak rosszat ír bele. Én bizony beírnám azt is, hogy
a Pisti gyönyörűen felelt és dicséretet érdemelt. Akkor a Pisti a zöld könyvvel nagy boldogan szaladna
haza. Néha pedig, ha rosszat írok be, hosszúra nyúlt orral kopogtatna a kapun, mert még a büntetés is
élmény… jótékony élmény… De ha mindig csak ezt kapja meg, akkor rettegett élmény… És ez már
baj!

Mármost ezek a kívülről jövő benyomások nemcsak úgy lesznek élmények, ha kedvesen fogadja a
jelenben a gyermek. Ennek másik nagy kihatása is van: az egész életre. Ezek olyan eltemetett benyo-
mások lesznek, amelyek a későbbi életben életre kelnek és életet irányítanak. Valójában ez is az élmé-
nyeknek a legnagyobb jelentősége. – Ha a tanítás csak gyűjtés, halmozás, rétegeződés, akkor a sok tu-
dás folytán a mélyen fekvő réteg olyan nyomás alá kerül, hogy elveszti életerejét. Ezzel ellentétben az
élménynek épp a belső rugalmasság a sajátja. Lényege, hogy hasonló körülmények között feltámad-
jon, beszédessé váljék. Így az áll elő, hogy a tanító néni vagy bácsi örök Ráfaelként áll a gyermek mel-
lé, mert hangja a kritikus időben csendül meg; mégpedig abból az élményből fakadó, amelyet ő már
kicsi korában szerzett és hallott. Egész konkrét példa: hogyha a gyermeket arra nevelték, hogy igaz-
mondó legyen – és a kis gyermek akár hazugság folytán szeretetteljes büntetésben részesült, akár
igazmondása folytán elismerő dicséretet kapott – akkor ez a tétel, hogy az igazmondás erény, a hazug-
ság meggyalázó bűn: hasonló esetben titkosan feltámad benne. Nem jut eszébe, hogy a tízparancso-
latban hol van ez a tétel, hanem az jut az eszébe, hogy a tanító néni vagy tanító bácsi ilyen esetben így
bánt el velem. A faktum, az élet, a vitalitás lép előtérbe. A tétel halott és néma, az élmény eleven és
beszédes. Állandóan beszél, hogy milyen fájdalmas megintésben részesült… Ez az érzés úgy rezdül át
a lelkén, hogy egyenesen odahajlítja őt az igazmondás felé és elfordítja a hazugságtól.

Azoknak az élményeknek, amelyek kívülről jönnek, az a nagy jelentőségük is van, hogy az ember
belső világában – szinte így fejezhetném ki magamat! – állandóan világító fáklyák maradnak! Nem
jó nevelők azok az intellektualisták, akik azt hiszik, hogy minél több igazságot kell közölni… Ez
alapvető tévedés. Minél több fáklyát kell gyújtani! Olyan meleg érzületet kell fellobbantani, amely a
szeretetet is indítja; ezek fogják az életet megindítani. Az igazságok – sokan talán megharagszanak, ha
ezt mondom- szent értékek, de az élet szempontjából álló irányító korlátok, amelyek azt segítik elő,
hogy az ember a szakadékba ne zuhanjon. A nap a világító. Szent Pál szavai szerint az igaz ember
nem keresi, hogy hol van a korlát; az igaz elemi közvetlenséggel megy az életnek széles nagy útján.
Azt mondja Szt. Pál: „A törvényt nem az igaz emberért hozták” (1Tim. 1,9). Az igaz ember nem kere-
si, mennyire szabad mennie… Ezt a belső lendületet honnan szerzi az ember? Gyermekkori élmé-
nyekből! Ahogyan élni tanították a gyermeket, úgy él, ahogyan menni tanították, úgy megy…

Kérdezzék meg az iskolában a gyermeket: tegnapi napon, kisfiam, mi ragadta meg a figyelmedet?
Majdnem biztos, hogy több, mint 99 %-a nem tételt fog mondani, hanem valami eseményt. Azt, hogy
a tanítónéni azt mondotta, hogy az Alaszka félsziget hol van, azt senki sem fogja mondani… Pedig
tényleg erről volt szó, sőt a tanmenetet jelző naplóban ez van bejegyezve: az Alaszka félsziget földraj-
zi helyzete. Az igazság az, hogy a gyermek figyelmét nem ragadja meg teljesen, amit meg kellene je-
gyeznie, hanem az, ami a lelkéhez közeledik. Az eszkimókról már fog tudni, mert az érdekli. Ha pedig
nemcsak azt kérdezem, hogy mi tetszik neked az iskolában, hanem aziránt is érdeklődöm, hogy mi ra-
gadja meg leginkább a figyelmedet, akkor olyasfélét mond, ami lelkének gazdagodást, örömöt hozott!
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Ha pedig a jó tanító vagy tanítónéni meleg lélekkel intézett el egy fegyelmi esetet, vagy pedig szinte
kiáradó lélekkel beszélt egy-egy hősről, akkor a gyermeknek szintén olyant mond, ami a gyermeket
érdekli; a tárgy automatikusan leköti figyelmét. Ha a jó nevelő azt látja az osztálykönyvben, hogy az
egész osztály rossz, akkor a tanárt vegye elő. Tagadhatatlan ugyanis, hogy egy 50-es társaság általános
figyelmetlenségének oka -a rossz tanár. Tessék megpróbálni úgy előadni és úgy viselkedni, hogy a
gyermek érdeklődését felébressze. Nem a tiltó szó segít, hanem a kedves, fölényes modor győzedel-
meskedik.

Ezek az élmények mind kívülről jövő benyomásokból indulnak; lélekkapun döngetnek, érzésvilá-
got indítanak, a gyermekember lelkét betöltve élő tartalommá finomodnak, a későbbi életben feltá-
madnak, fényt adnak a jövő útjára és a lélek melegségét biztosítják a serdülő és felnőtt korban egy-
aránt.

2. Az újabb pedagógia és pszichológia az élményeknek egy másik nagy táborát felismerte. Ezek
elnyomásból maradó élmények, melyeknek tanát rendszerbe kiszélesítette a Freud-féle iskola. Ez a
leleplezés Pierre Janet francia pszichológus nevéhez fűződik; Freud csak kiszélesítette. Tagadhatatlan,
hogy az ember életében nemcsak kívülről jövő betörések vannak, hanem bent élő energiakomplexu-
ma is mozog. A léleknek élményei ugyanis jórészt a belső világ rejtett dinamikájából, vagy esetleg
sok energia elnyomásának visszahatásából származik. – Ennek a leleplezésnek az volt a nagy jelentő-
sége, hogy a közlő pedagógusokat kissé háttérbe szorította. Felhívta figyelmüket, hogy a nevelő fel-
adat teljesítésében nemcsak közölni kell, hanem hivatásuk az is, hogy ki kell bontani a gyermek zárt
lelkét, meg kell ismerni a benne élő titkos energiákat. Fel kell ismerni továbbá azokat az élményeket,
amelyek eltemetettek, zárt világba halmozódtak. Ezeket kivetni és a bennük élő energiákat értékesen
felhasználni – ez is kötelesség. Ez a hivatás a nagy adó magaslatáról kissé leemelt, de az egyszerűen
tanító közlő hivatásával szemben a rejtett élet megismerőjének piedesztáljára felemelt. Nagyobb
lett a hivatásunk, mint volt régen! A régi elgondolásban csak az volt a feladat, hogy mi vigyük az él-
ményeket a gyermek lelke felé… Most kibővül a kötelesség azzal, hogy ismerjük meg a gyermek
lelkének rejtett energiakomplexumát és próbáljuk titkos élményeit úgy levezetni és átformálni,
hogy a tanulónak az életére jótékonyan hasson.

Tulajdonképpen arra kell gondolni, amit a fizika hirdet, hogy az energia el nem nyomható. Min-
den energia igényli, hogy aktiváltassék. Energiákat lehet átváltani vagy munkát erővé alakítani, de el-
nyomni nem lehet. Nincs olyan fazék, amelyről a forrásban lévő víz le ne vágja a fedelet. Azért mond-
ják a modern pszichológusok, hogy ha valaki a gyermekét rosszul neveli és energiáit helytelenül keze-
li, akkor az az energiát nem bírja majd helyesen értékesíteni.

Maradjunk egy nagyon egyszerű lélektani példánál. Vegyünk egy temperamentumos gyermeket…
Hiába intem, rovom, hiába ül az első padban, akkor is tesz-vesz, izeg-mozog. Ezért azután állandóan
szidjuk. Ilyen gyermek minduntalan rendetlen és nem tud rendesen ülni. Ne tessék gondolni, hogy ez
egy rossz gyermek, ennek a gyermeknek egészen más energiakomplexuma van. Ebben a gyermekben
nagyobb energiakomplexum van, mint az átlaggyermekben. Ha például valaki az ilyen gyermeket erő-
sebb munkára fogná -tornára gondolok-, az levezetné ezeket az erősebben feszülő energiákat. Ha a
gyermek jól kitornázta vagy kijátszotta magát a tízperc alatt, akkor óra alatt nyugodtan marad, szépen
megpihen. Tessék elképzelni, ha ez a gyermek olyan fővárosi iskolába jár, ahol a folyosóra szorul és
ott cammogva körbe kell járnia, azután visszazárják az osztályba és újból ülnie kell – ez a részére le-
hetetlen. Ha azonban kiverekszi magát, akkor minden rendben van. Nem szabad attól annyira félni,
hogy a gyermekek zajosan ugrálnak, nem olyan nagy baj az! De azért ne tessék azt gondolni, hogy a
pedagógiában forradalmár vagyok. Csak azt szeretem, ha a gyermek elevenen játszik és kiadja a fölös-
leges energiáit.

Ha kissé szabadabbá teszem ezt a típust, lelepleztem belső energiakomplexumát, megkerestem a
levezetésnek a módszerét… De közelebb is jutottam hozzá és beléptem a gyermek lelkébe. Ha meg-
feddem és lekapom, kívül maradok. Ha megbüntetem, akkor is kívül maradok. Csak akkor léptem a
lelkébe, ha a meglévő energiának nem a leszorításával foglalkozom, hanem meglévő energiájá-
nak átépítésével teszek kísérletet!

De ez még a kisebb feladat. Ha csak erről az elnyomott energiakomplexumról volna szó, akkor
könnyű volna a mi dolgunk. Nagyon jól tudjuk azonban, hogy a legkisebb gyermeknél is megvan a
szexuális ingerlékenység, mint energiakomplexum. Nem félek ettől! Mert ami az Isten szent törvényé-
ből ered, az az életnek a szentsége; az ember előtt is szent legyen! Nevelő legyen a javából, aki ezt a
szent életenergiát szentül tudja nevelni. Ha azonban a tanító, tanítónő, tanár és tanárnő ennél a prob-
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lémánál a strucc metódusát követve a homokba dugja a fejét, akkor súlyos hibák és beteges eltévelye-
dések következnek. Gyakran mondják, hogy a nevelésnek ez a területe a szülők kötelessége. A szülők
szépen átterelik hozzánk és azt állítják, hogy ez az iskola kötelessége. Sokszor hallani, hogy az a pa-
pokra tartozik. Így az élet legnagyobb komponensét egyik a másik vállára helyezi és végén is senki
sem foglalkozik vele. Így azután a gyermeknél hitványabb kamasz ismétlő (rossz típus!), családban
sokszor a rossz szolgáló „foglalkozik” a gyermekkel. És ezekre a foglalkozásokra ki lehet mondani:
„libera nos Domine!” „Ments meg Uram minket!”

Nem az a feladatom, hogy ezt a kérdést fejtegessem. De az a kötelességem és hivatásom, hogy ezt
a kérdést mint a legerősebben dübörgő és elnyomásával igen sok beteges tünetet okozó tényt megem-
lítsem. Ezt figyelmen kívül hagyni a lehető legszörnyűbb tévedés! Nem szabad olyan energiák műkö-
dése előtt behunyt szemmel elmenni, amelyek de facto vannak, amelyek élnek és amelyek a gyermek
lelkét a fejlődési korban fokozódó erőteljességgel betöltik. Rólam jól tudják a pszichológusok, hogy
frontálisan szemben állok a túlzó pszichoanalitikusokkal, akik azt hiszik, hogy a „feltárás” és a „felvi-
lágosítás” gyógyít. Egészen meg vagyok győződve, hogy a szexuális élet ismerése nem tünteti el a
belső támadásokat. Szerintem az okos és szent értelmezés csak kapunyitás; azután jön a pedagógiai
reáhatás (Lásd: Marczell M.: A Bontakozó Élet VII. kötet), hogy kielemezzem a gyermek életéből,
hogy mi benne a rejtett élet. Ez volna a helyes pszichoanalízis. Ezt tárt karokkal üdvözlöm. De ha azt
mondják, hogy ezzel befejeztem, akkor ezt a tételt naivnak tartom! Nem azért rosszak az emberek,
mert tudják, hogy a szexuális kiélés bűn, hanem azért rosszak, mert jól tudják, hogy ezek bűnös élve-
zetet adnak. Jaj de jó volna, ha igaz lenne, hogyha egyszer valamire megmondjuk: fiam, ez bűn, akkor
az egyén nem tenné többé! Ha ez igaz volna, akkor a nevelők és az Egyház szolgái hamarosan letűn-
hetnének az élet színteréről.

A pszichoanalízisnek azt az alapgondolatát, hogy a lélekbe be kell hatolni, hogy azzal foglalkozni
kell, azt igen fontosnak tartom. De a nevelő eljárásnak nem az a metódusa, amit a pszichoanalitikusok
hisznek, hogy elégséges a bűnök leleplezése, vagy a fellépő ösztönök kielégítése, hanem az az egyet-
len módja, hogy a kisgyermek tanítója és hitoktatója vitális kapcsolatot tudjon felvenni, mégpedig
olyanformán, hogy a gyermek szinte tártan hozza a lelkét: ne én nyitogassam, hanem ő hozza, ő lép-
jen az én lelkembe. – Van ennek módszere? Van, de ez nem egynapi munkát követel! A gyermeket
nem egy napig neveljük, hanem az évek során. A tanító sokszor felkíséri a gyermeket a felsőbb osz-
tályba… Tehát módja van, hogy állandóan ismerje azt az 50-60 gyermeket… Ők nem egy napig van-
nak a kezében! Nekünk négy év áll a rendelkezésünkre! Ha a tanítónő édesanyja tud lenni az édesanya
helyett, a hitoktató édesapja tud lenni apja helyett, akkor tessék elhinni, hogy ez a gyermekember úgy
fog ragaszkodni tanítójához vagy papjához, ahogyan nem ragaszkodik az édesanyjához vagy édesap-
jához sem!

Elmegy hozzá és majdnem azt mondja: anyám, vagy apám! Én ezt és ezt tettem… Az ilyen lelkű
tanító néni vagy tanító bácsi belelát a lélekbe és most meg tudja közelíteni nézésével, szájával, simo-
gató kezével, lelkének jóságával a legnehezebb kérdéseket is. – Jól tudom, hogy ez több és nagyobb,
mint amit mi úgy nevezünk, hogy tanító vagy tanítónő! De az is szent hitem, hogy aki a pedagógia
berkeibe csak úgy akar beköszönteni, hogy pusztán ismeretet közlő tanító vagy tanár lesz, az jobb, ha
kint marad. Az ilyen „tanszemélyzet” nem több, mint az a teherhordó, aki az ismeretek kévéjét cipeli,
talán szétvágja és osztogatja. Ügynök, tanügyi ügynök. Meg vagyok győződve, ha a mi köreinket va-
lami miatt méltán kritizálják, akkor csak azok miatt, akik oda betörtek és bent ügynökmunkát végez-
nek.

Az igazi tanítónő, tanító, tanár vagy tanárnő mindig a legnagyobb tiszteletet érdemli és kapja. A
gyermeken keresztül ugyanis minden szülő hallja és tudja, hogy mennyi jót szerez az ő gyermeke a ta-
nítójától. A gyermek élő és világgá kürtölő hangszóró, mert hazatérve dicsekszik és úgy hirdeti, hogy
a tanító vagy tisztelendő bácsi ezt meg ezt tette… Ha pedig vele tett valami jót, akkor túláradó szere-
tettel beszél, himnuszokat mond róla. A Pistike még azt is tudja, hogy a tanító néni nyakán fehér sál
volt-e vagy vörös… A gyermek mindent megfigyel és tovább mond. Azért van az, hogyha az iskolába
jön érdeklődni a papa vagy a mama, akkor meglepődve látjuk, hogy ő minden tud… A gyermek job-
ban megfigyeli a dolgokat, mint mi magunk. Otthon pedig elmondja. Hát még az, ami az ő lelkére ha-
tott! Jaj de szép volna, ha olyan tanító vagy tanítónő – hivatalos szóval tanszemélyzet – lépne be min-
dig az iskola küszöbén, aki az iskoláról himnuszokat zengő eleven hangszórókat indítana az életbe!…
Ez nemcsak nagy dicséretet jelentene, hanem szebb életet is elősegítene! Mégpedig azért, mert az élő
hangszórók meg tudják változtatni a családok lelkét is. Én a családvédelmet például nem a mamák és
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papák életének reformján kezdeném, hanem a gyermeken! A gyermek lelke az otthont átvarázsoló lé-
lek! Átformálja a mamának, a papának a lelkét, és azt teszik a szülők, amit a gyermek kíván… Nem
ritka eset nálunk papi embereknél, hogy mikor ünnepélyes első gyónók vannak, bizony öreg nagybá-
csik is jönnek… Egy öreg tábornokot kérdeztem egyszer, hogy miért éppen most jöttél gyónni? Kér-
lek, felelte, nekem az unokám azt mondta, neki csak úgy van ünnepe, ha én is jövök… Hát lehet en-
nek ellenállni? – mondotta. Prédikálhatna a tábori lelkész az öregnek, nem nagyon indulna, az apróka
Edit pedig leveszi az öreget a lábáról… Jaj de szép lenne, ha mi is ilyen varázslókat tudnánk a csa-
ládokba küldeni!

Befejezésül talán az a gondolat lenne a legmegfelelőbb, amely egységbe fogná az egészet. Ez pe-
dig így hangzik: a gyermekember több, mint rezervoir; a gyermekember kicsi kortól kezdve
személyiség, különálló, elszigetelt valaki; tehát tessék megpróbálni ezzel a kicsi gyermekember-
rel a személyiséget megillető lelki relációt felvenni. – Legyen a pici leányka a tanító néninek leány-
kája, a kisfiú az ő drága gyermeke. Ne tessék úgy nézni a 40-50 gyermekre, hogy ez a 40 csirkefogó
megint itt van… hanem olyan lélekkel köszöntsük a reggelt, hogy ennyi gyermekkel áldott meg az Is-
ten… Jaj de szeretném, ha kint hagynók az életnek amúgy is sok nehézségét! Ha későn kelek és leönt-
ve nyelvemet forró kávéval ideges leszek… akkor ne a gyermeket korholjam…

De komolyra fordítom a dolgot. Kis személyiségnek, drága egyéniségnek, gyémántszemnek, csi-
szolatlannak nézni, melyet alakítani, formálni okosabb és szeretetteljesebb, mint – mondjuk – talán tu-
dós-lelkünknek szent hivatása. Legyünk olyanok, mint a nagybátyák és nénik, akik húgokat és öcsiké-
ket szeretettel tanítgatunk és nevelgetünk. Tudom, hogy ez nagy-nagy áldozat. Aki így lép be majd az
iskolába, az sohasem fogja azt mondani, amit nekem mondott egy tanártársam: barátom, nem lehet
olyan rosszul tanítani, mint amilyen rosszul fizetnek. Hát ez kufárlélek. Ezek sohasem fognak a nevelő
munka gloriolájával ékeskedni. Egészen meggyőződésből mondom, hogyha ihletetten lépünk az isko-
lába, akkor az iskola ünnepélyes hely, ahol elsőkké emel bennünket a gyermekek szeretete. Minden
gyermek ránk néz, minden gyermek tőlünk vár. Hát akkor érezzük is magunkat elsőknek, de úgy,
mintha a mamájuk vagy papájuk volnánk. Így az a kicsi falusi iskola vagy a város gyönyörű palotája
családi otthon lesz. – Végső mondat ez: lélek közeledjék a lélekhez és akkor a lélek neveli és gaz-
dagítja a gyermek lelkét!

*

A dicsérő szó varázsa
(Félévi bizonyítvány után, 1951. II. 2.)

Bev.: Levelet vett a nagyúr! Fogadást kér tőle az alárendelt barát…
A levél mondataiban a feleségét dicsérő szó is szerepelt. – A fejedelem készséges volt, de az eddig

eléggé ellenséges asszony a dicsérő szó miatt követelte a látogatás idejének kitűzését. – A dicsérő
szónak kettős jelentősége vagyon:

1. Ködbe vonja a rég megalkotott sötét kontúrú arc vonalát…
2. Fénybe vonja az elködösödötten rajzolgatott szép életképeket…
Bef.: Magyar közmondás: egy csepp méz és egy hordó ecet… Melyik nagyobb légyfogó?…

* *

MISZTÉRIUMJÁTÉK – a „pasaréti barátoknál”
(Gyakorlati igehirdetés)

A „Vigilia” legutolsó számában olvasom ezt az igen szép angol versszöveget: „A longing to
Inquire Into the mystery of this heart which beats So wild, so deep in us – to know Whence our lives
come and where they go.”

Annyira megragadta az életút keresést csendítő szöveg figyelmemet, hogy szinte kicsordult a tinta
a tollamból, hogy betűket, szavakat és sorokat rójon a papírra, mert ennek a gyönyörű gondolatnak fe-
leletét kaptam abban az egyszerű misztérium-játékban, amelyet a „pasaréti barátok” kultúrházában lát-
tam. Nem is helyes, hogy azt mondom, hogy láttam, inkább azt kellene írnom: élveztem. Mégpedig
azért, azért élveztem, és azért kell az utóbbi szót hangsúlyoznom, mert valójában lelki élmény volt az
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a mozgalmas színpadi jelent, amely gyönyörűen igazolta az idézett szövegek igazságát.
A kultúrdélután előadása egyszerű misztériumjátékként szerepelt a publikum előtt. Fennesz L.-né,

Lénárd Margit írta a darabot és szerényen hangzó címet adott a játéknak: „Az örök út”.
Ennek a kis misztériumjátéknak, amelyet három felvonásra tagozott az írónő, rövid tartalma az,

hogy az Istent mindenki keresi és mindenki megtalálja – de csak a jócselekedetek útján.
Ennek az eszmei tartalomnak az a nagy és igazi evangéliumi hangsúlya, hogy a Mester gondolata

szerint azt az igazságot önti cselekvő formába, hogy az Istent keresők ne csak ajkkal, hanem tettekkel
keressék az Urat. Ez a gyönyörűen színezett igazság alig hangzik tételben, hanem állandóan kicseng a
szereplő cselekvéséből. Szinte azt érzi a hallgató, hogy a templom misztikus világában csengő evangé-
liumi beszéd lesz életté a jólelkű „barátok” kultúrházában, ahol újra erősödik a hívők lelkében az az is-
teni parancs, hogy cselekedetek útján közeledjetek égi Atyátokhoz. És ennek a hangnak erős ütemet
ad az a helyzeti energia, amely az élettevékenységet mutató színpad mozgásában jelentkezik.

Nem ok nélkül vette segédeszközei közé az Egyház az Isten igéjének hirdetésében a misztériumjá-
tékokat; jól tudta ugyanis, hogy a hangon terjedő igét csak erősíti a cselekedetben is megjelenített
színjáték. Az Istentől küldött igehirdetők, a „pasaréti barátok” hűséges követői a Mesternek, amikor
Egyházunk tanítása szerint a bölcs és isteni igehirdetés mellett szerényen módot nyújtanak arra is,
hogy az Evangélium szavait misztériumjátékok csodás eseményköre is erősítse. Nemcsak nem kisebb,
hanem nagyobb az ő értékük, ha a saját isteni küldetésüket elszerényítve a kultúrház munkáját is beál-
lítják az isteni ige hirdetésébe.

A pasaréti misztériumjáték nemes gondolkodású, ihletett tollú írónőjének költői szerzeménye.
Olyan lélekvetület az egész, amely gazdag és mély lélektartalomra enged következtetni. Költői képze-
lete ügyesen fogja a misztériumok kezelésének módszerét, mert a szereplők nem neveket képviselő
személyiségek, hanem jellemek egyetemét összefogó általános személyek. Szerepet talál ott a szor-
galmas asszony, a lusta asszony, a kegyes úrnő, a koldusnép, a léhalány, az együgyű lány, a vak, a ki-
rály, a rablólovag, a szenvedő édesanya, a halódó kisgyermek és mindezeknek láthatatlan örök kísérő-
je a halál, akinek láthatatlan jelenlétével szinte szembeáll a mindezeket összefogó és Isten felé irányító
szőrcsuhás barát. Talán az az igazság, hogy a jó és rossznak olyan vegyüléke ez az együttes, amely-
nek változatos és gyönyörűen hangzó evangéliumi beszédei sodorják előre a diadalmas gondolatnak
kirobbanását. Összefogólag mindent: a betlehemi jászol elé jutó Istent találóknak a betlehemi jászolt
szimbolizáló templomtárulás angyalai mondják ki végül azt az igazságot, hogy a küzdők és próbálko-
zók feltétlenül megtalálják az Istent. Mégpedig annál biztosabban, minél egyszerűbb és szerényebb
lélekkel és minél nagyobb áldozatnyújtással közeledünk az Isten felé.

Ezek a gondolatfoszlányok ékesen csengő ritmusokból dobódnak felénk és olyan finoman szállják
meg lelkünket, hogy észrevétlenül rabjává tesznek annak az igazságnak, amely után annyira vágyódik
az emberi lélek. Így lesz aztán ez a misztériumjáték olyan isteni igehirdetés, amely kiegészíti, életútra
veti és az emberi lélek vásznán vetíti azt a kötelező utat, amelyet mindnyájunknak járnunk kell.

Értékes és hasznos tehát ilyen egyszerű misztériumjáték megírása és végigélvezése; de természete-
sen akkor, ha a templomi ihlettségét megőrizve, szinte a templom hangulatát követve ihletett írók tol-
lából kerül a hallgató elé. Annál inkább értékes az ilyen, mert hívők és nem hívők úgy sodródnak a
gondolatok hatása alatt az isteni Kisded jászola elé, hogy ők is nem egyszerű élvezők, hanem a három-
királyok mintájára ajándékot vivők lesznek a betlehemi istálló kapujánál. – Én előadást akartam él-
vezni és végül is a három-királyok egyszerű kísérője, vagy a pásztorok legutolsója lettem, aki rátalál-
tam a betlehemi Kisdedre és odafektettem lelkem áldozatát…

És mit mondjak a szereplőkről? Tisztalelkű, egyszerű, misztériumjátékhoz illő drága lelkek! Gye-
rekek! Nem színészek! Élő életek! Ügyességgel és gyarlósággal vegyesek! De épp azért gyönyörűek,
mert igazak! Nem is volna szép és nem is illenék a misztériumjátékhoz a harsonázó színészi póz, sőt
egyenesen belekívánkozik az igénytelen és szerény együgyűség. Ez pedig olyan művészien kedves
volt, hogy minden szereplőre azt lehet mondani: Isten igéjének hirdetőjévé magasztosította őt az Úr!

És mit mondjak a legtöbbet dolgozó és szerényen hátrahúzódó „pasaréti barátok”-ról? Csak eny-
nyit: megáldja őket az Úr, ha lélekatyjuk, Szt. Ferenc mintájára minden igényeskedés és hangoskodás
kizárásával, templomban és templomon kívül hirdetik és hirdetni engedik a kétkedő embereknek: jó-
cselekedeteitekkel megtaláljátok az Istent!

Így felelt az én lelkemben a gyönyörű angol versszakaszra a „pasaréti barátok” Lénárd Margit sze-
rezte misztériumjátéka.
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* *

AZ ENERGIÁK SZUBLIMÁLÁSA, VAGY TRANSZPOZÍCIÓJA A NEVELÉSBEN
(kb.1940-es évek eleje)

Bev.: Egyszerű szómagyarázattal kezdem rövid előadásomat, hogy pontos körülhatárolásban
használhassam a nevelés vonalán olyan fontos fogalmakat. – A két alapvető szó tulajdonképpen egyet
jelent, de világnézeti, nevelési vonatkozásokra átépítve lényegesen eltérnek egymástól. Az első, a
szublimáció, Freud-féle gyökérzetű megjelölése annak a belső folyamatnak, amellyel a szexuális élet
alapjelenségei az élet magasabb síkjára átjátszatnak. – A másik pedig a szellemi élet valóságára épít-
kező nevelőknek az a módszere, amellyel az alsóbbrendű életerők valóságosan létező felsőbbrendű
életterületen érvényt találnak: ez a transzpozíció. – Mindezt azért mondom, hogy felhívhassam arra a
figyelmet, hogy rövid előadásom keretét csak arra akarom leszűkíteni, hogy a szublimáció alapos és
részleges, de közismert fejtegetése mellőzésével – az energiák transzpozíciójának kérdéseit fejteges-
sem. Talán ez a hasonlat közelítené meg a valóságot: hadd álljon a szellemi életvalóságokat hívő el-
gondolása egyszerű, tiszta képben az anyagelvűségen alapuló és tudományos alapokat kereső ál-
láspont mellett és -a kettő tudományos kutatás szolgálatát végzők pörölycsapásos harca helyett – az
igazság plaszticitásával vonzza bűvkörébe az ember fejlesztésén fáradozók nemes gyülekezetét. – Le-
gyen szabad még azt is aláhúznom, hogy e nemes tábor legénységének mondok minden olyan nevelőt,
aki figyelve figyel az élet szavára, a tudománynak igazságokat feltárni akaró munkájára és a lelkeket
szerető önzetlenséggel adja magát a legfenségesebb szolgálatra: a nevelésre. Nem lehet ugyanis az
ember szűkkeblű akkor, amikor áldozatos próbálkozásokkal találkozunk a léleknevelés területén. – A
tárgyra térve tehát tisztelettel felhívom a tisztelt hallgatók figyelmét még az ellentétes felfogást vallók
elméletére is. – Saját felfogásomat fejtegetendő, két részben óhajtom idevarázsolni az energiák transz-
pozíciójával dolgozók alapfelfogását és módszertanát az egyéniség kifejlesztésének fenséges életvo-
nalán.

1. A nevelő áldozatos munkájának egyetemessége olyan módon nyúl a gondjaira bízottak életéhez
és jelleméhez, amilyen világszemlélet tölti be lelkét. Vagy élő és szent anyag a művésziesen kialakí-
tandó gyerek-nép, vagy anyag és lélek harmóniáját követelő felsőbbrendű valóság. Ez a sarkpont
változtatja meg a látást és ez befolyásolja a jövendő cselekvést. Mert más adni az élő és teljesen az
anyaghoz fűződő növekedő emberpalántának, és más módon közelednénk a szellemiséget birtokló és
az örök Istennel vitális kapcsolatban álló és fejlődést követelő gyermekemberhez.

Itt már határozottan ki kell emelni, hogy a személyes Isten létét valló és vallás alapján álló nevelés
olyan értelmezéssel látja és szolgálja a fejlődő életet, amely az élet gyökérzetében keresi a Teremtő
adta készségeket és ezek szolgálatában, teljes kifejlesztésében találja meg a nevelő ráható munkájának
tartalmát és módszerét.

Mivel szerény előadásommal nem terjeszkedhetem ki az élet egyetemességére, csak a szublimáció
és transzpozíció körét adó életösztönök határain belül akarok maradni, ezért azzal kezdhetem, hogy a
metafizikai transzcendens életfelfogás alapjain állók az emberi élet belső erőkontingensét ezzel a szó-
val jelzik: életszolgálat. De – hogy a Freud, majd Adler elgondolására is figyelmet irányítva- teljesen
világosan lássunk, azt az ellentétes állásfoglalást harangozzuk be, mely az életszolgálatnak a testre
és a jövő életnemzésre való leszűkítésével az ember életszolgálatát az egyén teljességére, majd a testi
életnemzésre, továbbá a lelki egyéniséget megsokszorosító – legyen szabad így mondanom – lelki
nemzésre szélesíti. Maga az első, az egyéniség kidolgozása még a testi és lelki fejlődés kozmikus vo-
nalán is túlívelendő és a metakozmikus világban talál végső kiteljesülést. – A második az „új nemze-
dék” szolgálatát, a harmadik pedig a lelki egyéniség kifejlesztését („generatio spiritualis”) szorgal-
mazza és önmagának sokszorosításán fáradozik.

Az emberi élet előrobbanása a Bergson féle „la vie jaillisante” olyan misztikus erők előrobbanása,
mely -akarva, nem akarva- rámutat a tudatalatti erők dübörgésére. A P. Janet féle lélekkutatás nem
ok nélkül hangoztatta azt a nagy igazságot, hogy a nevelő munka egyenesen nélkülözhetetlen, mert a
komponenseknek hatalmas komplexuma elfödi az én igazi gyökérzetét. Ez a tudat és ismeret szorította
további kutatásra a párizsi mester nagynevű tanítványát, Freud Zsigmondot arra, hogy ismereteit kitá-
gítva tudománnyá szélesítse a lélekkutatás és lélekrejtély bogozgatását. Akár beteg, akár egészséges is
az ember -véleményezi Freud- életének belső lendítőereje olyan döntő az élet sodrára nézve, hogy
azok teljes leleplezése nélkül értékes nevelési eredményt elérni nem lehet. Ennek a bontakozó ember-
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életnek jövőjét magyarázó csírának tartalma Freud-nál a sexuale, Adler-nél az érvényesülési vágy.
Persze, leszűkítve teljesen anyagi alapon állnak. Klages-nél a szellemiségre-törekvés is észlelhető,
mert alapjában már a dualisztikus felfogás híve.

Az élet metafizikus eredetét és értékét vallók már itt, az emberi élet legelső és mindent átfogó in-
dítójának – az életszolgálatot találják.

Ennek legerősebb üteme azt diktálja, hogy az emberi élet mint kiemelkedő sziget (Nagy L.) me-
redjen ki a lét óceánjából és minden elképzelt, színezett szolipszisztikus túlzástól mentesen, a szemé-
lyiség szuverenitását fejtse és bontsa diadalba. Ez a folyamat olyan fokozatos fejlődést parancsol,
amelyben a test mint eszköz – öröklés, konstitúció, ideg, véralkat stb. érvényével – felfejlődik és a fej-
lődés után a léleknek személyiségszerű jellegét biztosítja. Minél egészségesebb a test, annál egészsé-
gesebb a lélek érvénye! De nem a maga közvetlen és tervszerű nevelése nélküliségével, hanem célokat
feltáró, eszközöket szolgáltató és módszeres realitások nyomán.

Maga az egyéniség kibontása is szerepet nyújt a transzpozíciónak. Minden energia -lett légyen az a
lélek birtokállománya, vagy kívülről besodródottan ható-úgy indít, hogy a fejlődés egyetemét szor-
galmazza. Vitális ez az erő, a teljes vita szolgájává lészen tehát. De nem egyoldalú elevenséggel,
hanem átnemesedő és a felsőbbrendű életre való feszülés lendületével. Hogy példával éljek, azt mond-
hatnám, hogy a testi élet bontakozását szorgalmazó éhezés parancsa sodorja az embert a terített asztal
felé, de a lélek önfegyelme érdekében végzett lemondás a lélek erőkomplexumát gyarapítja. A mi sze-
rény és igénytelen véleményünk szerint és tapasztalási megfigyelésünk alapján ugyanis nincs olyan
különálló működés a test és a lélek között, amely az egyiket a másiktól elszakítja, hanem olyan eleven
a kapcsolódás, hogy egyik a másikban érvényesülve kielégülést talál.

A személyiségre törés tehát eleven, embert lendítő valóság, amely egyetemes a kicsiben, a serdü-
lőben és a felnőttben egyaránt. Olyan állandóan hangoskodó igény, amely rászorít mindent és minden-
kit, hogy ebben a folyamatban szolgává alázkodjék. Bár eleven és mindig mozgó, jórészt mégis tudat-
alatti; de a sodrásnak igazi irányát diktáló alapgyökér sokszor – és itt nagyon is igaza van Freud-nak!
– beteges trauma, vagy elnyomott komplexum, amely azután eltolódottan szűkre szabott, kis igénnyel
megelégedő, vegetatív területen kielégülést találó emberben jelentkezik. De ez nem helyes és igazi
eredmény. Ez az elmeklinikák típusa, amely a torzót, de nem a totumot, pulchrumot állítja elénk. Ott
csak az individuum mutatkozik be, itt pedig a persona lép az élet piacára. Ott vásári cikk és teherhú-
zó igavonó, vagy mondjuk szebben: az élet teherhordója az egyed, itt pedig az élet, a környező és bel-
ső élet igazi teremtője, mozgatója a persona. Ott a végesség felé ível a széteső individuum, itt pedig az
örök Személy felé gravitál a tökéletesedés útján a végnélküliséget nosztalgiáló ember-személy. – Me-
tafizikus szemlélet szerint ez az emberi élet első és legerősebb tudatalattiból táplálkozó megnyilatko-
zása.

De a személyiség dinamikus szolgálata nem zárul le ennél a pontnál – az egyéniség perszonális ki-
alakulásával. Ez a lendítő feszülés állandóan mozgat, de most már nemcsak az egyéniség szolgálatá-
ban, hanem ütemes lesz a személyiség megsokszorosítására való törekvésben. Most azután egészen
közel érünk Freud tudományosan tárgyalt területéhez. Ahhoz a problémához, hogy az emberi élet
legősibb megrezdülése a nemi élet, az ösztönélet lészen az új élet egyetlen és igazi motorikus ereje.

A mi nevelési megfigyelésünk és vizsgálódásunk itt szélesebben fogandónak látja a kérdést.
Az tagadhatatlan, hogy az őserő az életszolgálat ereje. Mi már az első pontban a személyiség

szorgalmazásában is hangot adtunk ennek. Most csak kísérettel láthatjuk el, amennyiben azt hirdetjük,
hogy az emberi élet nem zárja magát az önélet-szolgálat szoros kereteibe és teljesen elszigetelődő ma-
gányba, hanem saját életének megsokszorosítását követeli testi és lelki egyéniség kettős vonalán.

A hangsúly mármost a kettősségen pihen, mert ennek hangoztatása fogja megmagyarázni az ener-
giák transzpozíciójának tartalmát.

Ennél a pontnál ismét ki kell emelnünk, hogy bár a nemi élet területén járunk, mégis Freud felfo-
gását kiszélesítve az élet-teljességének mesgyéjén vagyunk. Félreértések elkerülése miatt tudnunk
kell ugyanis, hogy a Freud féle ösztönös életmegnyilvánulások fogalma a valóságban a legszéleseb-
ben fogott életjelenségeket foglalja magában, végül pedig ezt a nagy komplexumot, a vitálét, a
szexuálére szűkíti.  Innét  zavar  a pánszexualizmus értelmezésben. Az utóbbi ugyanis rész, az előző
egész. Épp az az alapvető eltérés a Freud és a spiritualista felfogások között, hogy vitále tartalma a
szexuále tartalmára szűkíttetett le. – A mi felfogásunk szerint a személyiség olyan hatalmas és döntő-
en nagyszabású, hogy annak sokszorosítását és fennmaradását testi-lelki vonalon, továbbá földi és
metafizikumi területen hasonlóképpen követeli az élet.
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Ez magyarázza azt az egyetemleges, az emberi természetben rejtőző ütemességet, amely a gyer-
mekkorból kilépő, a serdülésen át a felnőttkorban dübörögve érvényt kereső. Ez a belső indítás a
„szent harmadik” keresése és ezen keresztül az élet sokszorosítása. De persze itt is olyan értelmet mu-
tat az új élet, hogy az magában foglalja az énnek testi-lelki teljességét is.

Ennek a szolgálatra készülésnek és életérvényesítésnek kísérő zenéje a libidó, amelynek testi iz-
zást hozó üteme fokozza a vágyakozást, de nem teljesíti ki az emberi élet egyéni tökéletességét. Itt az-
tán ismét eltérést mutat a Freud féle tanítás a mienkkel szemben.

Freud libidója cél és eszköz egyaránt; lefékezése traumák és beteges képzetek okozója, a szabadon
való érvényesítése pedig a fejlődés egészséges feltétele. Jól kell ezt tudnunk, mert a mi tanításunk
szerint csak olyan mellékzörej az egész, mely az élet eleven sodrású életvezér melódiájának Isten adta
kíséretét muzsikálja. Mi az isteni melódiák akkordjait játsszuk és a kíséretnek nagy értékét értékeljük,
de életünk zeneművévé nem tudjuk felemelni.

A természettudomány anatómiai és élettani része biztosan reáutal azokra a valóságos életadatokra
és fejlődési állomásokra, amelyek a szexuális élet vonalán érvényesülnek. Sőt a szorgos Kretschmer –
Weil – Kronfeld – Freud – Lombroso – Adler – Jung – Günther és Birnbaum féle kutatások reámutat-
tak a befolyásoló tényezőkre is, de azt a nagy valóságot nem tudták megdönteni, hogy az egészséges
életben a szexuálének csak annyi szerepe van, hogy erősíti, vagy gyengíti a vitále elemi lendületét. Sőt
annyira távolmaradnak a valóságtól, hogy az emberi élet megnyugtató kiegyensúlyozottságát semmi-
képpen sem tudják a szabadossá tett szexualitás vonalán biztosítani. Nem lehet ugyanis szemet hunyni
az előtt a tény előtt, hogy az ösztönös élet szabaddá tevése nem lett és nem lesz az emberi élet ki-
egyensúlyozottságának csodaszere. A bizonyos Freud említette traumák és élménykomplexumok
eredhetnek helytelen nevelésből és túlzott félelem alapozta álszeméremből és hisztériás bűnfélelem-
ből, de az is bizonyos, hogy az élet szentségét hirdető és az ösztönéletben Isten tervét találó és az
egyéniség sokszorosítására feszülő, kiegészüléseiben célt találó életfelfogás az egyensúlyozott élet
alapvetése lészen.

Az új ember, a „szent harmadik” azonban nem lehet egyszerű, csak testszerű utód, a nagy életsor
újabb láncszeme, hanem lelki-életképként való megjelenés is. Azért tudnunk kell, hogy a szülői élet-
ösztön arra is kiterjed, hogy a gyermeknek lelkiekben adja a tökéletes szülői élettartalmat. Figyelve a
szülők életét, nem lehet elhaladni a mellett a tény mellett, hogy a földi életre hozás után a lelki kifej-
lesztés is helyet talál a szülők életében. Az édesanyai szeretet, az apai áldozatosság nem libidó ered-
ménye – és bizonyos túlzottnak hangzik- hogy ez a libidó fokozása, vagy szublimizált kiadása. Az
elevensége, törhetetlensége messzebbre utal. Itt a vitalitással, az igazi gyökérzettel van dolgunk, amely
az emberi lélektartalom szentély-értéke.

És akiben nem talál helyet ez a szent belső törtetés?… – mondjuk ellenvetésképpen. Gondolhatunk
azokra, akik még nem élnek házas-életet, vagy magukban élik életüket, vagy áldozatosan papi mó-
don másoknak szentelik életüket… Vajon ők a letompított és legyengített életformának követői-e csu-
pán? Szerintünk tényleg ellankadó agglegények lesznek akkor, ha életenergiáikat nem tudják
transzponálni felsőbbrendű életértékek szolgálatában.

A fejlődő serdülő saját életének, testi és lelki életének, harmónikus személyiségének szolgálatá-
ba állítsa a dübörgő életerőket!

A házaséleten kívül élőnek a munka, a szép, az igaz, a jó, a másik személy szolgálatának területe;
a papi léleknek pedig a saját és mások életének lelki tökéletesítése a hivatásterülete. Ez a szolgálat is
életszolgálat. A vitále területe és a vitális életerők szülési lehetősége. Azért kell ezt látni, hogy az élet
igazi nagysága a test és lélek harmóniájában áll, mert csak így érthető meg, hogy testi erők indító hatá-
sa nyomán szülhet az ember „filios filiasque in sensu spirituali”. Persze ennek a hangnak megértésé-
hez olyan emberek kellenek, akikre áll az Írás szava: „Aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem a
férfi akaratából, hanem Istenből született” (Jn 1,13). – Elmondhatnám az Írás szavával: „Akinek füle
van, hallja meg!” (Lk 8,8).

De azt is szívesen el kell ismernünk, hogy aki ettől a gondolatvilágtól távol áll és az életszigetelt-
ségben kielégülést nem találva a libidó csábító szavának behódol -rossz értelemben véve-, az az élet
laza agglegényévé silányul.

A fentebb említett szolgálatba-állás nagy valóság és az energiák transzpozíciója, de nem ener-
giák szublimációja. Nem pedig azért, mert a szellemi megemelődés és indítóok beállítás homloke-
gyenest ellentétes a transzpozícióban és a szublimációban. A szublimáció munkája csak a képzetké-
pekkel elvakított életet akarja varázsszínekkel és szivárványképekkel bűbájosan áthangolni; a transz-
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pozíció pedig a valóságos életerőket akarja a valóságos felsőbbrendű világban végérvényes diadalba
juttatni. – Az egyik tehát költészetszerű, a másik reális pszichofizikai munka.

2. Második feladat most már, a tárgyi magyarázat után, a módszertan kérdésének felfektetése. Azt
kell kérdeznünk: hogyan és milyen módszerekkel valósítható meg az energiák transzpozíciója?

Talán az lesz a helyes eljárás, hogy a nemi élet területéről vett egyszerű hasonlattal kezdem a ma-
gyarázatot. Mégpedig azért, mert Freud és a mi álláspontunk különbözősége itt ütközik ki a legéleseb-
ben.

A nemi élet területéről vett példa egyszerű és általános, mert minden ember életében észlelhető, de
éppen az adja nagy jelentőségét, hogy egyetemleges.

A nemi élet fejlődése, amint a fentiekben mondottuk, az élet ősi, természetes lendületével tör a
felerősödés útján a jövő élet, a „szent harmadik” szolgálatára. Ez az elemi tétel úgy nyer kissé Freud-
szerűen hangzó, de attól mégis elhajló kiszélesedést, hogy az életszolgálat már a személyiség kialaku-
lására is ráterelődik. Ha ugyanis a „libidó” területe leszűkül a tudatos, vagy tudatalatti erők érvényé-
nek mellékzörejére, akkor a fejlődő élet is a legősibb életlendítő energiák bontakozásához kapcsolha-
tó.

Mármost ez a belső ható – gyökérzetében és tudat alatt! – szolgálat, és csak közvetlen mozzana-
tában lehet a kíséretként jelentkező „libidószerű” élvezetkeresés. A valóság nem választja ketté ezt a
kettős tartalmat, de a szándék mássá varázsolja az egész életaktust. Az élettani jelenségek is egybe-
vágnak, de a cselekedetek vagy belső rezdülések lélektanilag egészen eltérnek. A cél és céltartalom,
továbbá a kíséret örömtartalma lényeges elhajlást mutat. De nem a cselekvés vonalirányában; nem
pedig azért, mert az irányuk egységes: az életszolgálat.

Vegyük most vizsgálat tárgyává a fejlődő embert,  aki  –  mint  egyetemes keret  –  magába zárja  a
túlfeszültséget mutató beteges konstitúciójú testvért is. És ezt azért kell külön kiemelnünk, mert az
életszolgálat vonalán vezetett transzpozíció a beteges egyéneknél más módszert igényel és bizony
sokkal kevesebb eredményt biztosít.

Az energiák transzpozíciója egyetemlegesen(!) abban az irányban dolgozik, hogy a meglévő és fe-
szülő életenergiát magasabb rendű életvonalon érvényesítse. Ezen a magaslaton történő kifejlődés va-
lósága adja pedig az egész életlendület lelki örömkontingensét.

Gyakorlatban ez az általános munka a következőképpen alakul ki. A fejlődő gyermek előtt, a
kezdet kezdetétől kezdve, szentnek és a finom szemérem köntösével bevontnak kell a testi életet fel-
tüntetni. Óvakodni a prüdéria túlzásaitól, távol maradni a mesék zagyvaságaitól, ugyancsak kort elő-
zően óvakodni kell a teljes és részletes magyarázatoktól. A gyermek érdeklődése ugyanis egyszerű tu-
domásulvétellel elégíthető ki. Ennek módozatai a nevelő könyvekben helyet találnak.

De a hang megtalálása és állandó hangsúlyozása mellett döntő az az eljárás, amely a meglévő és a
serdüléstől kezdve erősen feszülő energiákat tényleg a teljes egyéniség fejlődésére, majd az új élet-
szolgálatra való testi-lelki felkészülésre fordítja. Át kell játszani azokat érvénybe. Életérvénybe!!!
Testi kifejlődés, erős ember, lelki tökéletesedés, tudás, művésziség szeretet, erkölcsi értékek, metafizi-
kai kincsek, küzdések, erőfeszítések, diadalok… olyan nagy területei a belső cselekvésnek, hogy
munkájuk teljesen felhasználja a túlfeszülés vonalán követelődző energiákat. Nem szabad feledni:
felhasználja a testieket is!

A transzcendens érvényű és metafizikai kapcsolatokat keresve találó neveléstudomány az emberi
életet fejlődő, olyan sodrású bontakozásnak tekinti, melynek alapja a Teremtő gondolat elevensége: a
célra törő tökéletesedés, és eredménye: végnélküli életben való kiteljesülés. Így tehát az ember olyan
valaki, akinek személyiségén pihen a hangsúly és akinek kiteljesülése az örök Személlyel való, szinte
a végtelen Istenben való részesedésben talál érvényt.

Mivel ez a személyiség egyrészt egyéni életet bontó sodródást, másrészt az egyéniséget sokszo-
rozni vágyó életütemet mutat, itt a helyzeti életenergiáknak aktívvá alakulását szolgálja az energiák
transzpozíciójának módszere. Tudva azt is, hogy az élet eleven sodra a „vita”, az „élet” forrásából for-
rásozik, – az ember eredetében az Istenéből, fejlődésében pedig a személyiség mélységeiből –, azért
dolgozunk azon, hogy a személyiség kifejlesztése, majd a személyiség sokszorosítása, végül az örök
Személyiséghez való bekapcsolódása legyen a sodródás lendülete. Mivel pedig ez a sodródás nem
egyirányú – lévén az ember anyag és szellem –, így anyagi és szellemi az élet lendülete is. A testi élet
szolgálata, az érosz ösztönös mozgása, továbbá ennek kísérete, a „libidó”, a szellem szolgálatába és a
lelki értékek kibontásába állítandó be. Ennek kísérete a lelki öröm, az egyéniség hazaérése, a Végte-
lennel való találkozás, amely földi kezdeten át örök érvényre talál; ennek kísérete a szellemi boldog-
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ság.
Most ismételve ismétlem: ezekre a felsőbb fokozatokra való felemelés, ezekben való érvényesülés

nem szublimáció, hanem az életenergiák transzpozíciójának módszeres munkája.
Nagyon természetes, hogy jelen esetben messze ívelek el azoktól a vallási és különösen katolikus

tanításban érvényesülő módszerektől – tekintély elve, személyiség varázsa, eszmények, élmények! –,
amelyek ennek a magas-zenitű és távolságos horizontot feltáró iránynak alapjai. Csak alapvetésül jel-
zem, hogy az energiák transzpozíciójának iránya ezekből a forrásokból táplálkozik és ilyen irányú ki-
fejlődést akar szolgálni saját élményekből merített módszerével. – Az ilyen módszerrel való dolgozás
rákényszerít arra, hogy a személyiség értékét még egyszer aláhúzzam. Mégpedig azért, mert ez lesz az
a sarkpont, amely körül az emberi élet és következésképpen az ember helyes nevelési módszere is for-
dul.

A bölcselet nagy és éles különbségeket von a tárgy és alany között. Az egyik a külső indításból
mozdul, a másik belső erőkomplexumból indítja önmagát. „Én vagyok” – mondja Kant. Olyan nagy ez
a belső tartalom, hogy: „ha a lovam mondaná ezt a tételt, kalap-levétellel köszönteném”… De ezt így
is lehet fokozni: én vagyok, aki indítom önmagamat; majd így: én vagyok, aki alakítom önmagamat;
továbbá így: én vagyok, aki sokszorosítom önmagamat; aztán így: én vagyok, aki teremtem a környe-
ző világot és sokszorosítom a velem kapcsolódó embertestvért; aztán így: én vagyok, aki a Végtelen
Személy felé török, én Benne életem tartalmát és célját feltalálom. De nem szabad elmenni a mellett a
valóság mellett sem, hogy itt olyan sok irányú hatónak eredőjéről van szó, hogy ennek dzsungelében a
döntő én-t kielemezni a legnagyobb feladat lészen. Azért van ez is, hogy a nevelési vonatkozásban és
módszerben arra a pontra fixálandó minden törekvés, hogy az én, az alanyi döntő erő mindig jobban
kibontassék, és érvényesítő lendülete a tudatalatti mélységekből előrerobbanó hatók között a diadal-
mas hatalmat képviselni tudja. Röviden azt mondhatom: a világnézeti nevelés, az én erejének erőteljes
hangoztatása, az isteni célok és erők állandó érvényesítése a mi általános nevelési módszerünk fő téte-
lei.

De ha ez az általános módszer, akkor kérdezni lehet, van-e részleges specifikált nevelési mód-
szer? Természetes, csak az energiák transzpozícióját tekintve. Azt is szexuálére redukálva. A kérdés
ezen a ponton dől el: vajon egyformán egészséges, vagy beteg-e a gondjaira bízott fejlődő ember?

A mai élettani és lélektani kutatás már-már odajut, hogy Weil A.-val vakmerően állítja, hogy
„normal ember” nem is létezik. A nevelőnek nem szabad ilyen szélsőség felé hajolnia, hanem az
egyéniség individuálásának elfogadása mellett (Adler) széles harmónia-skálát kell elfoglalnia külön-
féleképpen adott egyénekre, és csak kórós (testi és lelki) konstitúciót kell betegnek minősíteni.

A nevelői munkában tehát -ha alapos munkát akarunk végezni- először szorgos vizsgálat tárgyává
kell tenni a nevelendőt, hogy testi és lelki megfigyelés alapján tárja fel énjét, majd a serdülő ismerete
alapján a felnőtt életéhez közeledjünk. Nem szabad felednünk, hogy az élet nagy-nagy tényezősor
együttes eredője. A szexuális élet terén, vagy mondjuk saját fogalmazásunkkal: az életszolgálat terén
szinte mérhetetlen az együtthatók nagy szerepe. Ezeket felismerni, ezeket lemérni, ezeket „kompen-
zálva” (Adler) értékesíteni és magát az életenergiát transzponálni az áldozatos, szerető, gondos és
önfeláldozó nevelés feladata.

Az egészséges testi-lelki konstitúciós gyermekkel könnyű a dolgunk, mert a tapasztalat szerint a
fentiek – az általános részben mondottak- diadalt aratnak, de a beteges konstrukciójú és konstitúciójú
élet rendezése nagyon nehéz és bonyolult. Itt igen sokat kell reábíznunk az orvosra és a pszichiáterre,
de – igénytelen tapasztalatom szerint- itt is a legtöbbet segít a fentiek irányának keresése.

Az nem tagadható, hogy a lélek együtthatóinak elemző vizsgálata rendkívül sokat segít. Az is bi-
zonyos, hogy a pszichoanalitikus feltárás igen sok káros traumának eltűnését hozza. De ennek ellené-
re az a véleményem és tapasztalatom, hogy a transzpozíciós vonalvezetés magasabb rendű és mindig
figyelembe veendő.

Freud – ugyanezen a vonalon a pszichoanalízis felé hajlik és ezt a módszert ajánlja mindenek-
felettinek. Minden vonalon! A metafizikusok említette transzpozíciót ő és neves követői csak szubli-
málásnak mondják, de gyakorlatban értékesnek minősítik. De csak annyiban, amennyiben a pszichoa-
nalízis, majd elnyomó gátlások megszüntetése, szabaddá tett életkiélés még némi helyet biztosít a
szublimálásnak.

Mi nagy kegyelettel és felfigyelő lélekkel nézünk Freudra és áldozatos tanítványaira, akik a beteg
élet vonalán igen-igen sok újságot és fontos útmutatást adtak számukra. De nem tagadhatjuk meg azt
sem, hogy az erősen anyagiassághoz kötöttség nagyon szűkre szabta az emberi élet értékét és keretét.
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Velük foglalkozva a zárt madár szabadságkeresése zavar, és életünk, lelkünk szárnyszegettsége nagy
törésre hangol. Szinte nem lendül ki belőlünk a diadalba vágás öröme, hanem lehanyatlik önértékünk
és életszolgálatunk minden lendülete. Módszerükkel mi is sokat segítünk – a betegeken, de kevés
eredményt értünk el – az egészségesek életében. Mi pedig vakmerő optimizmussal ezt tartjuk többség-
nek és ezt az életet szolgáljuk az energiák transzpozíciójával.

Befejezésül kérdezhetném: vajon olyan döntő érvekkel tudtunk-e dolgozni, hogy napfényes sugár-
zásba vontuk-e a kérdést? Szerényen azt felelhetjük: a magunk álláspontját akartuk kifejteni és a Freud
féle elgondolás mellé állítani. Sem többet, sem kevesebbet. A döntő odahajlást a nevelő testvérek dön-
tésére bízzuk, de nem azért, mert igazságunkról nem teljes a meggyőződésünk, hanem azért, mert a
kérdés eldöntése világszemléleti alapfelfogáson múlik. Vagy csak anyag van, és akkor a Freud féle
irányba tolódik el a kérdés, vagy anyag és szellem dualizmusa az élet, és akkor az emberszemély bon-
takozásában, diadalmas sokszorosításában és az örök Személyhez térésben nyer diadalt az élet. – Szin-
te hallható néha az emberek lelkében a félő aggódás, ha a tradicionális felfogással ellentétes megnyi-
latkozásokat hall és szinte remegve gondol arra: mi lenne, ha ez, vagy az az elmélet nyerne tárgyi iga-
zolódást? Viszont az a hang is hallható a lelkek mélyéről, bár igaz lenne az a nagyszabású tanítás,
amely az Evangélium kétezer esztendős távlataiból csendül a XX. században is. – De a legdiadalma-
sabb az a lélekrezgés, amely fölényes tudattal áll az örvénylő szellemáramlatok között és a bizakodás
sziklájára azzal a tudattal rögzíti lábát, hogy az igaz soha nem mondhat ellen az igaznak. – Nagyon
természetes, hogy ilyen módon kell gondolkodnia annak a nevelőnek, aki vállalja ezt a nemes felada-
tot. – Ha pedig egybevetjük a szublimálás és a transzpozíció elgondolásait, akkor a döntő odahajlást
ezek a rövid epigrammaszerű leszűrések segíthetik elő: az egyik feltételezett és mesterséges képzelge-
téssel dolgozó, a másik természetes alappal bír, – az első eszmei elképzelés szülte módszer, a másik
valóságba törő életszolgálat, – az első az anyag felfelé törése, a másik a szellem érvénye, – az első az
állatvilágban tán szűkreszabottan érvényt talál, a második a szellemember életében végső eredményt
és kibontakozást biztosít. Röviden: az egyik az anyagnak szublimáció útján való szellemiesítése, a má-
sik a szellemnek teljes diadalra segítése. – Lelkünk az utóbbihoz húz, és ezért valljuk döntően az
energiák transzpozíció-jának fenséges nevelési értékét.

*

MUNKA ÉS ERKÖLCS
(Népnevelési tanfolyam – Egészségügyi Telepen, I. félévi anyag, gondolatsor-váz)

1. előadás: Az örök törvények

Bev.: A szabadság vágyának elemi ütemét – örök adottságok keretei szabályozzák.

2. előadás: Az ember és a nagyilág

Bev.: Az ember kifelé fordul és lát. De igényeket is érez és kielégülésüket keresi. – Várja:
1. A világból. – De ez nem kész. Munkával alakítható.
2. Ad a világnak. Fizikai, erkölcsi, kulturális értelemben.
Bef.: Belőle él és egész mivoltát formailag átalakítja.

3. előadás: A tevékeny ember belső gazdagodása

Bev.: Nemcsak fizikai értelemben leszünk gazdagok. Hanem:
1. Tehetségeink – fejlődnek.
2. Energiánk feszül.
3. Aktivitásunk kielégül.
4. Életütemünk – a teremtő ütemet mutatja.
Bef.: Ez gazdagodás! Nem hiába mondják: a henyélés az ördög párnája. Ott sok a fantázia és ke-

vés a valóságos erőfeszítés!
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4. előadás: A tökéletes munka

Bev.: Az emberi munka – a gyakorlatban valamelyes államkötelesség-teljesítés. – Ebben szerepe
van:

1. A kölcsönös igazságnak (az is fontos, hogy az órabér legyen arányos)…
2. A valóságos felelősségnek.
3. Gyakorlati életben igénye:
a. A teljes teljesítmény.
b. A termeltek odaadása.
Bef.: Így tökéletes munka kerül ki a mester kezéből. Az ember mestere a világnak.

5. előadás: A tökéletes munkás

Bev.: Rabszolga, vagy teremtő mester?
1. A robotoló – az élő gép. Csak megélhetés? Csak élvezet? Csak pénz? Akik ezért és csak

ezért dolgoznak, azok a föld halottai…
2. Teremtő mester!
Rabbá tenni a földet, termelésre kényszeríteni, belőle élni és a test és lélek igényeit is belőle csi-

holni – ez uraság! Felülemelkedés. Istenhez hasonulás!
Bef.: Mindig – teremtő!!!

* *

A PEDAGÓGIA A SZÓSZÉKEN
(Pro Domo!)

Bev.: Befejeződik-e a nevelés a gyerekkor lezárulásával? Erre a kérdésre adandó felelet dönti el a
probléma tárgyi részét, vajon az igehirdetés területe neveléstani jelleggel bír-e?

Nagyon természetes, hogy az esetleges igenlő felelet még egy kérdést fog felvetni. Azt, hogy mi-
lyen módon érvényesítendő a szószéken a léleknevelés munkája.

1. A nevelésről szólva éles különbséget kell vonni a szó szoros értelmében vett tanító nevelés és az
egyetemleges ráható nevelés között.

Az első azt a tervszerű tudományos alapokra épített és a fejlődés elevenebb sodrában élő gyermek-
ifjú életére való hatás együttest jelenti, amely a kialakuló testi-lelki tehetségeknek céltudatos kibontá-
sát szorgalmazza.

Ez a munka természetbölcseleti, testtani, élettani, lélektani és vallási alapelvekre támaszkodva
egész tudományos rendszerré fejleszthető és így elméletben helyet követel magának mint a bölcselet
mellékága a tudományok körében is. Ennek a területe eléggé határozott, mert épp a tudományos elszi-
getelő határvonal húzása már csak a gyermek serdülő ifjúkorára korlátozza területét. A neveléstudo-
mány ugyanis nagyon nagy értéket tulajdonít az egyéniségnek és az egyéniséggé forrott ember nevelé-
sével már nem foglalkozik. A nevelés erős vonalvezetése a gyermekkorra vonatkozik, a nevelés ön-
neveléssel kapcsolva a serdülő és némileg az ifjú kötelessége, a nevelésnek szinte csupán iránymu-
tató ráhatása mellett az erőteljes önnevelés az ifjúkor feladata. Ez a sor már élénken mutatja, hogy a
tudomány lehatárolta rendszeres nevelés a nevelendő fejlődésével egyenes arányban elpihenő irányt
mutat, és az önnevelés pedig vele arányosan, az egyéniség kibontakozásával kapcsolatban emelkedő
vonalvezetést tár elénk.

A nevelés területét egyetemlegesen néző második rész már nem tartozik a maga teljességében a
nevelés szoros területéhez, de alig tagadható, hogy az egyéniséggé erősödött ember további fejlődésé-
nek nélkülözhetetlen kiegészítője. Itt olyan ráhatásokról van szó, amelyek – akár tudatosan, akár terv-
szerűség nélkül – érintik az ember lelkét és így valamelyes emléket, élményszerű nyomot hagynak az
ember életén. – Azt ugyanis világosan meg lehet állapítani, hogy az egyéniség kialakulása nem olyan
életpont, amelynek megállapított elhelyezése valóságban is befejezi a fejlődés valamelyik szakaszát.
A tény az, hogy az életszakaszok felvétele elméleti részletezés eredménye, nem pedig a valóságnak
megfelelő határ-megállapítás. Az élet olyan egybefonódó folyamat, amelynek kezdetlegesebb részé-
ben erőteljesebb a tervszerűen és mások irányította ráhatás, de a fejlettebb szakában ugyancsak meg-
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mozgat, vagy megfordít a környezet, az új gondolat, a belső élmény, vagy kemény csapás jelentkezé-
se. Röviden: az élet nem meghatározott szakaszokra bontott egységsor, hanem összefogó egység. – De
azt is tudni kell, hogy ez az egység nem merevedik csontkeménnyé, hanem egyes hatásokkal szemben
engedékeny, hajlítható és irányítható lesz. Az más kérdés, vajon a gyermeklélekre és a felnőtt emberre
azonos gondolat és azonos módon közölt ráhatás gyakorol-e változást. Ez már a választás és a mód-
szer kérdéséhez tartozik. Itt csak azt a tényt kell leszögeznem, amely szerint a felnőtt életét is lehet be-
folyásolni, indítani és irányítani. – Maga az a tény, hogy a felnőtt emberek egész világnézeti, erkölcsi
és vallási elfordulásokat, vagy megtérő odahajlásokat mutatnak, egyenesen ráutal arra, hogy a felnőt-
tek életvonal-vezetése valami módon mégis megváltoztatható.

Amikor tehát a nevelés kérdésének felvetésénél az alapvető kettősséget megvonjuk, akkor végül is
következményként azt a tételt kell élre állítanunk, hogy a nevelés szélesebb értelemben vett alkal-
mazása gyermekre, serdülőre, ifjúra és felnőttre egyaránt alkalmazható.

Ez a megállapítás lényeges pontját alkotja a lelkipásztorkodásnak, mert hisz tevékenységének
nagy része épp az iskolát elhagyott további nevelését szorgalmazza. Az iskolás gyermekek inkább a
hitoktatás útján nyerik vezetésüket és a szónoki beszéd csak az ünnepiesebb alkalom igehirdetése, de a
felnőtt hívők lelkivezetésük javát a szószékről hallott igazságok szónoki közlésén keresztül veszik.

Az igehirdetés tárgyi tartalmát nézve a kinyilatkoztatás anyagának közlésére szorítkozik, célját te-
kintve azonban nem elégszik meg az igazság megismertetésével, hanem a megindítás eszközeinek
igénybevételével cselekvésre, erényes életre akarja hangolni a hívők seregét. Az egész igehirdetés te-
hát Evangélium közlést és lélekindításon alapuló életirányítást akar elérni. Ez pedig rövid és egyetlen
szóval: életnevelés.

Az iskolai katedra elsőrendű hivatása a tanítás, az ismeretközlés. De minden hivatása magaslatán
álló tanár jól tudja, hogy a gondolatközlés szerény elszűkítése helyett a tanítva nevelés a tanár hivatá-
sa. A katedra nem élő ember ismeretterjesztő hangszórója, hanem élő léleknek élő lélekkel való köz-
vetlen és nevelő találkozása. – A szószék sem egyszerű igehirdető rostrum, hanem az Úr küldötte
pásztornak olyan szent területe, ahonnét az Úr igéje hirdetésének erejével krisztusi életet akar kiter-
melni a rábízottak életében.

Ez a meglátás azután szinte visszaható erővel megvilágítja az apostolok életének szokását, amely
szerint igehirdetéssel térítették az Úr aklába a szerteszórt embernyájat, megérteti Mesterünk parancsát,
amely szerint az igehirdetés erejével akarta hazatéríteni a tévedező, az elesett, a sebesült és Istenhez
térni akaró embereket. „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet…” (Mt 28,19). Ez
annyit jelent, hogy a lelkek megmentésének nagy műve az igehirdetés tanító és szónoki alakjával ve-
gye kezdetét. Nem ok nélkül mondom, hogy „vegye kezdetét”; Urunk ugyanis a keresztséget rendelte
az első legfontosabb szentségének és a kegyelem többi szent eszközét adta a lélek-megszentelés szol-
gálatára. – De ha igaz az, amint hogy igaz tétel: fides ex auditu, akkor a megigazulás alapvetéséhez
mégiscsak hozzátartozik az igehirdetés is.

Ha mármost ilyen megvilágításban áll elénk a templomi szószék, akkor ő maga a nevelés helyét, a
rajta hangzó szó a nevelés tárgyi hatóját, a köré-gyűrűződő nép a nevelés alanyát, a szónoklat elgondo-
lása, a szónoklat milyensége a nevelés módját és a szónak, kegyelemnek jelentkezése a nevelés eszkö-
zét adja. Ez a felsorolás pedig kimeríti a neveléstudomány felosztását, és így a szószék szervesen kap-
csolható, illetve kapcsolandó be gyermeknép és felnőttek lélekszolgálatába.

2. A kérdés azonban ezzel az elméleti megállapítással csak egyoldalú feleletet kapott. Ha az élet-
nevelés határát messze toljuk is a gyermekkoron túl és a szószék szerepét is belevonjuk a gyermek és
felnőtt további nevelésének eszközei közé, akkor elénk mered a kérdés második része: milyen módon
érvényesíthető a nevelő munka a szószéken keresztül?

Ez a kérdés is két kis alrészre osztva kaphatja meg a helyes feleletet. Az egyik rész arra vonatko-
zik, hogy tárgyi szempontból milyen anyag választandó a lélekszolgálat érdekében, a második pedig
azt akarja részletezni, hogy milyen módon kell a választott anyagot leközölnünk.

a. A szószék az igehirdetés területe, a szentbeszéd anyagát tehát az Evangélium határozza meg.
Ezt az általános alapelvet soha és sehol sem érheti sérelem, azért sem kiterjesztés, sem leszűkítés el
sem képzelhető. – Azt azonban már nem lehet állítani, hogy a sokirányú igehirdetés mellett (tanítás,
katekizáló magyarázat, szónoklat) minden alkalommal ugyanaz az összefogó és rendszeres hitrendszer
vagy erkölcstani egybefogás vagy liturgikus fejtegetés vezetendő keresztül. – A szószéknek ugyanis
különleges helyzete van. Olyan szent fórum, ahol az ünnepies keret betartásával csendül fel az isteni
ige. Ez a helyzeti energia tehát lehetővé teszi, sőt egyenesen megparancsolja, hogy az időhöz, alka-
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lomhoz, a lelkek hangoltságához simuló választás előzze meg a kifejtendő anyagot. Sőt az is természe-
tesnek látszik, hogy a szónoki beszéd lényegéhez tartozó tevékenységre hangolás parancsának ér-
telmében olyan tételválasztás is történjék, amely alapvetésben lehetővé teszi belső, vagy külső tevé-
kenység végrehajtását.

Mindez azt akarja jelenteni, hogy a hívek nevelését (gyermekekét és felnőttekét egyaránt) szem
előtt tartó szónok olyan módon válogat az egyes tételt fejtegető vagy sorozatot feltáró hitbeli, erkölcs-
tani stb. igazságok között, hogy azok szent együtteséből azt emeli ki, amely egy-egy esetben a szónok
célját jobban szolgálja. Maga az a tény, hogy a szónoki beszédek tárgyi megoszlása mellett (dogmati-
kus, erkölcsi, liturgikus stb.) külsőleges célirányos beszédek (pl. lelkigyakorlatok, ünnepi-, alkalmi
megemlékezések, buzdító exhortációk, konferenciák stb.) is mondhatók, azt igazolja, hogy a szaba-
dabb választás a nevelő hatást más és más módon kezdeményezheti. Kiváltképpen észlelhető ez a kon-
ferenciabeszédek felhangoló, majd a lelkigyakorlatok megindító célkitűzéseinél. Azt ugyanis világo-
san meg lehet állapítani, hogy ezek az életrehatások szembetűnően érvényesülnek.

Ha pedig a maga teljességében nézzük a szónok tételválasztásának kérdését, akkor reá kell talál-
nunk arra az igazságra, hogy valóságos, következetes evangéliumi életre csak az az ember hangolha-
tó, aki az égi Mester tanításának drága Egyházunk hirdette igazságait élettengelyévé acélosította. Eb-
ből tehát kemény parancsként állítható a belső nevelő hatást elérni akaró szónokok elé az a kötelesség,
hogy világnézeti meglapozásokat, dogmatikus igazságokat hirdessenek elsősorban. Az erkölcsi beszéd
csak akkor hat, ha szilárd szikla alapon pihen a tevékenység kötelessége. A liturgikus beszéd akkor ér-
tékes, ha az Egyház szent tevékenysége az isteni igazságok szent kivirágzásaként lép az emberek elé.
Az érzelgős lantolás csak látszat eredményt hozhat. A kedélyt hullámzásba ringatja, de a hullámrez-
gés elpihenésével az élettespedés is visszatér.

Következésképpen tehát azt írhatnók elő: a komoly hitigazságok közlésének alapján történjék az
erkölcsi nevelést célzó életirányítás.

b. A kérdés második fele arra vonatkoznék, hogy milyen módon kísérelje meg a nevelő hatást az
egyházi szónok? A felelet rövid és egyszerű: az egyéni meggyőződés döntő erejével és a szónoklat
eleven hevének lendületével kell hatnia a szónoknak. Az egyik azt akarja mondani, hogy lélek szóljon
a lélekhez, a másik arra figyelmeztet, hogy a művészet eszközeinek segítségül hívása a siker biztosítá-
sának egyik feltétele.

Nagyon természetes, hogy mint a pedagógiában mindenütt, úgy a szószéken is döntő a szónok
egyéni felfogású meggyőződése és a szavakhoz idomított élete. Nem szabad azt hinni, hogy ez az élet-
szentély zárva marad a szavak mögött. A szó csengése eleven tanúja annak, hogy a lélek mélyéről
buggyan-e elő a szó, vagy egyszerű pengő érc és zengő cimbalom szólal meg a nyelven keresztül. Sőt
ez az igazság, hogy sokszor a szónak belső ereje döntőbb, mint a tétel igazságának belátása. Azért van
az, hogy a szó erejével az tud nevelni, akinek életéhez kíséretül, kinyilatkoztatóul szegődik a szó
zengzetes muzsikája. – A szónoki alak külső dísze, az előadás zúgó lendülete is kívánatos az igazi
megindításhoz. Azért nemcsak nem felesleges, hanem egyenesen szükséges a komoly szónoki kikép-
zés, amely a szép előadás mesterévé nevelheti az ige hirdetőjét. Igaz lehet szónoki formák nélkül is, de
ez a karizmás igehirdetés az apostolok részére adott isteni ajándék volt. Reánk nehezedik tehát az a
kötelesség is, hogy a szónoklat külső eszközeivel is éljünk. – Ezek egyike a kiművelt hang, a finom
szó, az előkelő kifejezésmód; másodika a csiszolt nyelv, a lendületes beszéd, a kifejező testmozgás;
harmadika a tervszerűen tanítva nevelni akaró, az Isten igéjének igazára támaszkodó ihletetten fölé-
nyes gondolatközlés. – Így: hirdetjük az igét, de egyúttal tanítva neveljük híveinket is! Befejezésül
visszatérek a bevezetés kérdéséhez. Mégpedig felelet formájában. Leszögezem, hogy a nevelésnek
nem szab korlátot a fejlődés valamelyik évszáma, és következményként szeretettel kérem az Úr áldot-
ta igehirdetőket, hogy híveik nevelésében jelentékeny hatónak tartsák és értékesítsék a szószék lelket
indító hatásait!

*

A HOMILETIKA BEOSZTÁSA
(Papoknak, nevelőknek, I. rész váza)

Összefogó bevezetés
a. A szó ereje
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b. Az egyéniség jelentősége és a küldetés értékelése
c. A közlés formái:
a. szónoki
b. katekétikai

I. A szónoki közlés

Bevezetés: A „cathedra Evangelica”…
1. A szónoki beszéd tárgyi része

a. A beszéd születése
b. Az „ötlet”:
a. tárgya
b. születési módja
g. szétterjedő bősége
c. Az ötletből fejlődő „gondolat”
d. A rendszeres egybefogás és kifejtés
e. A külső öltöztetés

2. A szónoki beszéd formai része
a. Belső rend
b. Külső rend
c. Jó alak
d. Előkelő stil
e. Dinamikai mód

3. A szónoklásban adandó gondolat közlése
a. A külső kiállás
b. A hang
c. A módszer
d. A lelki kapcsolat felvétele

4. A szónoki beszéd belső szerkezete
a. Bevezetés
b. Tárgyalás:
a. beosztás
b. bizonyítás – érzelmi, értelmi…
g. megindítás
d.buzdítás
c.  Befejezés

5. A szónoki beszéd fajai
a. Dicsőítő (Isten, szentek)
b. Bizonyító (dogmatikai)
c. Erkölcsi (etikai, gyakorlati!)
d. Liturgiai
e. Alkalmi:
a. esküvői
b. primiciai
g. temetési
d. ünnepi

6. A szónoki beszéd és a szónok
a. Tárgyi szó – alanyi érzés
b. Örök igazság – új forma

7. Az állandó igehirdető
a. Mindenről…
b. Isten Evangéliuma szempontjából
c. És -a lelkek üdvéért! II.:…………
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* * *

(Dr. Marczell Mihály)

családi nevelés

A CSALÁD SZEMEFÉNYE: A GYERMEK
(Megjelent: Actio Catholica országos elnökség kiadásában, kb.1942)

Összefogó bevezetés

Az Egyház tanítása a házasélet céljául a gyermeket, a kölcsönös segítést és a tobzódó szenvedély
fékezését állítja elénk.

Az első tehát a gyermek. Azért, mert ő az Úrnak élő követe, kit azért küld a földre, hogy népesítse
örök Atyánk virágoskertjét.

De ez a tételszerű megállapítás nem egyszerű igazságként közlendő, hanem részletes fejtegetéssel,
eszményi megvilágítással vetítendő az emberek lelkére.

Azért a mi előadási sorozatunkban a következő tételekre részletezzük a rövid mondatba foglalt
gondolatot.

Legyen vezető gondolatunk a következő sorozat szerves egymásutánja:
1. A gyermek Isten ajándéka
2. A gyermek új, halhatatlan lélek
3. A gyermek a családi közösség igazi értelme, értéke és kiegészítése
4. A gyermek a családi közösség életkapcsa.
5. A gyermek a jövő élet élő oszlopa
6. A gyermek a nemzeti lét igazi kivirágzása Ezzel a megosztott fejtegetéssel olyan rendszeres fej-

tegetés útját egyengetjük, amely rávezeti az embereket a gyermek földi és túlvilági értékének ismere-
tére, majd feltárja azokat a nagy jelentőségű meglátásokat, amelyek szerint a gyermek részleges célú-
sága mellett a szülői ház jelenét, jövőjét és a nemzeti élet virágzását jelenti.

Ilyen irányú Evangélium hirdetésnek az lesz az eredménye, hogy kisarjad a lélekből az a belső
igény, amely keresve keresi az életszolgálat szent áldozatosságát. Eleven életté lesz az a gondolat,
melynek értelmében az Isten terve szerint vállalt házasélet csacsogó életörömöt varázsol a földre és
Úratyánk házanépét indítja az égbe.

Ámde nem szabad feledni azt sem, hogy az ilyen alaphangú tanítás, gyóntatási oktatás, szónoki
beszéd csak akkor lesz elevenen ható, ha saját magunk és lelki gondozottjaink elmélyedő olvasmá-
nyokkal is kiegészítik ismereteiket.

A lélekszeretet jóságával olvasmánynak ajánlhatnám a következőket: „Casti connubii”, „Divini
magisterii” kezdetű pápai enciklikákat (Szuszai Antal), Foerster („Élet művészete”, „A nemi élet
etikája”), Stall, Tóth T. („Tiszta férfiúság”, „Krisztus és az ijfú” stb.), Kecskés („A házasélet etiká-
ja”), Marczell-Koszterszitz („A kemény parancs”), Schütz („A házasság”), Nagy Lajos („Az élő
gondolat”, II. rész), Marczell („Érosz és Étosz”, „Bontakozó élet” VII.), Koszterszitz („Viharzóna”
stb.), Stuhlmann P. („Az ifjúkor lélektana”), Olasz P., Szívós Donát, Csaba Margit, Stadler Frida
és Gerely Jolán ismert műveit.

Persze mindez nem teljes, de irányt mutatóan bőségesen elégséges. Aki az Evangélium lelkétől
hevítve, a családi és nemzeti értékeket szolgálva ilyen fegyverzettel állandó munkára jelentkezik, az
eredményes szolgája lesz az Actio Catholica programjának és értékesen fogja fejtegetni, bővíteni, saját
lelkéhez idomítani, majd lelkesen közvetíteni a rövidre szabott tervezetek rendszeres gondolatait.

1. előadás: A gyermek Isten ajándéka

Bev.: Van-e nagyobb ajándékozó, mint égi Atyánk? Szeretetének bőséges kiáradása a világ, jósá-
gának hullámhegye az állandó gondviselés és egész lényének legmagasztosabb sugárzása a saját képé-
re teremtett ember.

A világ minden paránya olyan ajándék, amely végeredményben az emberre vetíti értékét és az em-
ber szolgálatába alázkodik. Szinte keményen és valóságban hirdeti a Teremtőnek az első emberhez in-
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tézett parancsát: uralkodjatok a földön… Az ember az úr, ők pedig a szolgálat elhivatottjai!…
De jön-e az Úr kezéből szentebb ajándék, mint az embernemzedék olyan megáldása, amely új

emberélettel gazdagítja a kis családi szentélyt és a nagy emberiség egyetemét?
1. A gyermek a kis család égi küldötte, szent ajándéka. A bölcső új lakója a jó szülők életének

áldott gyümölcse, de valójában a lelket teremtő égi Atya földre küldött élő követe.
Olyan követ, aki a pogány Tagore szerint is azt hirdeti szótalan ajakkal: az Úr még mindig szereti

az embereket… Azért hirdeti ezt a születés tényének némasága, mert az elszikkadt életforrás, a kiszá-
radt ember-patak mutatná csak azt, hogy az Úr elfordította tekintetét a küszködő emberiség felől.

A keresztény család sokszor keresi az élet szentélyének értékét, értelmét. Keresve keresi, vajon
vele van az égi Atya szeretete?… Az esetleges csapások, bajok közepette nehezen találja az istenjárás
nyomait… – De arra reá kell döbbennie, hogy ahol az Isten jár, ott virágba fakad a természet… Ahol
tehát életzsendülés mutatja a család gyarapodását, ott otthont talált és talál a Teremtő égi Atya gyara-
pító szeretete. Valósággá válik az Úr parancsa: „Szaporodjatok és töltsétek be a földet…” (1Móz.
1,28).

Maga a bölcső erdők fájának áldott terméke. A koporsó ugyanabból a deszkából rója össze szűk
keretét. De az elsőből az élet hangja csendül, a másik körül a zokogás fájdalma siránkozik. – Az örö-
möt adó Ajándékozó az elsőt jutalmul adja, a másikat a bűn büntetéseként küldi.

A család, az igazi család érzi is azt, hogy a gyermek Isten áldása. – Hónapok során készült az Úr
követének fogadására és testi és lelki felhangolódással nyit kaput a család örömének… Az érkezés
pedig örömünnep, amelyen hangosan dobog az áldott szülők szerető szíve.

2. De a családnak szóló égi ajándék – ajándéka az egész világnak is. A világ ugyanis – bár Isten
ajándéka!- csak a maga természetes szépségével, de öntudatlanul hordozza és sugározza Isten dicső-
ségét. Azt mondhatnám: olyan néma tükör, amely várva-várja a visszavert istenképet felfogó értelmes
teremtményt. – Ez a teremtmény az új ember. Igaz, hogy kicsi korában maga is csak vetítő tükör, de
a fejlődés útja a tudat birodalmába vetíti, ahol megnyílik előtte égi Atyánk minden szépsége.

Ilyen elgondolásban a tudattalan világ számára is égi ajándék az ember. Egyszerűen azért, mert
benne születik meg, benne él és jelentkezik a Teremtő által a világba rejtett minden tárgyi gyönyörű-
ség. De azután az öndicsérő ajkán keresztül zengi a mindenség égi Atyjának dicsőítő himnuszát. – Azt
is lehetne mondani: az új ember nélkül néma maradna a tudattalan természet!

Ámde olyan módon is ajándék a világnak az új ember, hogy a tökéletesség magasabb fokának
hordozója jelenik meg értelemmel és akarattal áldott természetével. – Az új ember új lakó. A világ
csak ház, amely várva-várja az Úr küldötteit. – Számára épül… Őket szolgálja…

Sőt tovább megyek. Az új lakó tökéletesíti, nemesíti, értékesíti! – A követ faragja és házpillérré,
szoborrá finomítja… A föld ércét felszínre hozza, izzítja, acéllá keményíti és ekevassá, karddá, hídív-
vé erősíti. A föld hátát felhasogatja, a magvakat elszórja és a föld kenyerét megsokasítja. Röviden: a
kéz munkája nyomán szebbé lesz a teremtett földi paradicsom.

De ez a teremtő és alkotó munka a sokszorozottan jelentkező szorgos kéz eredménye. – A korban
előrehaladók keze elernyed, az új emberkék kacsói pedig acélossá erősödnek. – Ezért van az, hogy az
új emberke születése a jövő világ újjá és szebbé alakulásának áhítozott reménye.

Rendszerint nem is sejtjük, hogy kit hordoz a kis bölcső. A betlehemi jászolban a világ Ura pihent,
császárok és nagy feltalálók, hadvezérek, szentek pólyája alig különbözött a szürke emberré alakuló
köznép gyermekétől. Mégis egyik a világ terhét hordozta, a másik a világ részeinek szolgálatába sze-
gődött…

Az újszülött tehát ajándék a világ számára. Azért, hogy lelkében élővé legyen a Teremtő szépsége,
hogy lakója legyen a tökéletesebb alkotású emberszemély, hogy általa tökéletesedjék az egész világ és
végül, hogy benne érezze minden a jövő szépséggé alakulása minden reményét.

Bef.: Ilyen szemmel nézve élő ajándéknak tűnik elénk a bölcső pici lakója. Pihegő keblecskéje a
lélek szentélye, nyiladozó szeme a lélek tükörfelülete, mozgó kezecskéje a teremteni akaró lélek első
gesztus-mozdulata. Boldog tehát a család, amely birtokosa annak az élő ajándéknak, aki – szélesebb
tekintettel nézve- az egész világ Úr küldötte igazi ajándéka.

2. előadás: A gyermek az új halhatatlan lélek

Bev.: A bölcselet az emberi test és lélek együttesének kapcsolatát tanítja. A hit pedig a lélek halha-
tatlanságának örömhírét közli velünk. – Nem vagyunk a véletlen szülöttei, sem nem vagyunk az enyé-
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szet rabszolgái, hanem örök Atyánk házának végnélküli életre hivatott családtagjai.
Az új élet megindulásának pillanatától kezdve értékünk értéke a lélek, ki Istentől indulva, Istenhez

akar visszatérni. Ezért van az, hogy még az embrionális életet is a legszentebbnek hirdeti az Egyház és
jogalanynak tanítja az államhatalom. Ez a személyiséget illető megbecsülés onnét ered, hogy már a
fogamzás pillanatától lelket hordoz az új élet és örök elhivatottságú a fejlődő ember.

A testben élő lélek földi életben és végnélküli igényeskedéssel jelenik meg a családban.
1. A lélek földi élete elsősorban testi életünkön keresztül észlelhető.
A tudomány szerint – a jelen életkeretben- a test érzékszervein keresztül jelentkezik a lélek. – Lá-

tás… hallás… tapintás… ízlelés… érzés az érzékszerveken keresztül lép a lélekbe. Ez az elemi tapasz-
talat azonban egész csodálatos értelmével akkor lép elénk, ha elgondoljuk, hogy a fizikai behatások
idegpályák és idegközponton keresztül képpé, színné, hanggá, érzéssé, fogalommá és gondolattá fi-
nomodnak. Egész eleven követelődzéssel hangoskodik az az igény, amely belső szellemi életközpon-
tot, lelket sürget ilyen nagyszabású folyamatok lebonyolításához.

De ez a szellemi lény nem marad egyszer felfogó készülék. A világ vetülete után az egész minden-
ség értelmét kutatja. Oknyomozó utakon az egymáshoz fonódást, majd egymásból eredést vezeti le,
végül rendszeres egybefogásban az élet belső törvényszerűségeit is megállapítja. Tükör volta után
fényközpont lesz, amely világosságot vet a homályos életkérdésekre.

Nem szabad azonban annyira leegyszerűsödnünk, hogy ezt a működést teljesen és kizárólagosan
hasznossági szempont sürgetné. A hasznosság csak rész, de az igazság nyomozása a legfőbb cél.

Ez a behatolás azután olyan lendületet vesz, hogy nem elégszik meg a véges világ ismeretével, ha-
nem ősi nosztalgiájával átcsap a fizikai világ korlátjain és a Végtelen felé feszíti szárnyait. Meg akarja
ismerni az Istent. Aki egyrészt a belső világ alapja, de másrészt az értelmes embernek élettörvénye.

Jól tudom én azt, hogy a földön élő lélek elemi törtetése a tökéletesedés, de azt is érzem, hogy en-
nek az útnak biztos irányát az Úr adta élettani és erkölcsi törvények szabályozzák. Az ember ráeszmél
arra, hogy ő több, mint a föld többi teremtménye. Neki önként, tudva és akarva kell behódolnia az
Isten előtt. Ő erkölcsi lény, aki maga készséges odaadásával alakítja ki önmagát.

Mindezekhez hozzájárul még az a csodálatos meglátás és felfogás, amellyel a természetfeletti ki-
nyilatkoztatást is észreveszi és az Úr kiáradó kegyelmét magába fogadja. Így azután olyan személyes
kapcsolatot teremt az Úrral, amely valami titkos módon az isteni természetben való részesedés útján
valamelyes közösségi egybeforradást létesít. Persze azokban, „akiknek fülei vannak a hallásra” és akik
„Atyám akaratát teljesítik” is.

2. Az ilyen lélek élete – az egekbetörés igazi megindulása.
Az Úr teremtette lélek ősi természeténél fogva az éghez tartozó. Már ti. olyan értelemben, hogy

onnét jött és oda vágyik vissza. – A földi élet csak átmeneti állapot. De nem a tétlenség állapotának
tudomásulvételével, hanem a szorgos erőfeszítéssel, a készségek kibontásának megfeszülésével. – Ta-
lentumokat hoz a lélek. Ki-ki sajátjának gondos kamatoztatója. Az örök Bíró a vett értékek szerint ítél
felettünk.

De ez az élet másik partjára feszülő lélek úgy él a földön, hogy minden tette, cselekedete az örök
szemszögből ítélendő. „Mit ér neked, ha az egész világot megnyered, lelkednek pedig kárát vallod?”
(Mt 16,26)… Ez a parancs ugyan a felnőtteknek szóló intelem, de a csecsemő életére is kiható irányí-
tás. A szülőknek szóló figyelmeztetés, hogy ilyennek nézzék és ezért is szeressék az új égi követet.

Már a készséges fogadás azért történjék, mert az örök élet várományosa köszönt be a családi ott-
honba. Higgye el a jó szülő, hogy olyan valakit ringat egyszerű bölcsőben, akit égi hazába örök ven-
dégként vár az égi mindenható Ura! – A gyermeksírás a jövő élet szent himnuszéneklésének hangoló
hangzavara. A gyermek gügyögése az Istent dicsérő ajaknak nyitogatása.

Ezt az örökélet várományosát azután olyan szeretettel kell továbbnevelni, hogy valóságos élőképe
legyen az Úrnak. – A szem a lélek tükre. A lélek pedig az Isten tükre, az élet pedig az Isten képe! –
Legyen tehát olyan a nevelő munka, hogy az tudatosan fejlessze az örök istenképet.

A jó szülők pedig legyenek boldogok abban a tudatban, hogy ők is előmozdítják a mennyek orszá-
gának benépesítését. De legyenek boldogok azért is, mert az ő nevelő lélekvonásaik nyerik el az örök
életben érvényesülő vég nélküli életet.

Végezetül örülni kell azért is a vég nélküli életet hordozó új léleknek, mert a földi és örök életében
Istent dicsérő életegyüttes egy-egy új taggal gazdagodik a mennyek országában. Több és több lesz az
az élet, amely díszes fényvetésben jeleníti örök Atyánk örök dicsőségét.

Bef.: A család részére az életszolgálat szent törvényét írta elő a Teremtő. „Szaporodjatok és töltsé-
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tek be a földet…” (1Móz. 1,28). A parancs a földi paradicsom benépesítését írja elő, de az örök égi
Haza háza népének égbejuttatását is szorgalmazza. Boldogok lehetnek a szülők, akik drága gyermeke-
ikben a család örömét és az égi örök Otthon házanépét ölelhetik keblükre. Amen.

3. előadás: A gyermek a családi közösség igazi értelme, értéke és kiegészítője

Bev.: „Nem jó az embernek egyedül lennie…” (1Móz. 2,18) Olyan beszéd, amely Isten világából
hangzik az ember felé. Társat, szent együttest igényel az ember, aki ilyen módon kiáraszthatja saját
szeretetét és felfogójává válik az élettárs meleg szeretetének. Nem szabad feledni, hogy a szeretet
olyan áramlás, mely két egymásba fonódó körforgást végez… Egymásból indul és egymás felé áram-
lik. Lényege az adás, amely a viszontszeretet kincsével gazdagodik. – Így tehát csak külsőleg lesz a
család ősi sejtjének alapja a család két megszentelt tagja, valójában a kölcsönös szeretet, a szerelem
iniciáléján felnemesedett szeretet lesz az ősi sejtnek belső összefogója, mozgatója és boldogítója.

Ez a szeretet azután kiáradó melegséggel árad a házastársakra és ugyancsak ez a szeretet lesz az új
életet fakasztó életzsendítő égi napsugár. Az egyik: a megindulás, a másik: a betetőzés. Az egyik: a
kölcsönös egybefonódásnak értelmezése, a másik az egész családi élet: Isten tervezte kiegészítése.

1. A szeretet kettős irányba halad: azaz egymásfelé törő lélekáramlás.
Nem az ösztön lendítő, sodrásba hozó ereje ez. Legfeljebb a megindulás első megrezdítése, de to-

vábbfejlődve a lélek egybezendülésének megvalósítása.
Alap törekvése: az adás. – Mindent, ami szép és jó, azt a családi szentély egymáshoz tartozói

örömmel sugározzák egymásnak.
Igazi értéke: az áldozatos feláldozás. – Mindent, időt, jóságot, szeretetet, külvilág felé hajló hiúsá-

got, szenvedélyt (kártya, időtöltő bűnös szórakozás!) égő áldozatul hoz a kölcsönös szeretet az új élet
szent oltárán.

Belső kiválósága: a soha ki nem üresedés. – Minél többet ad egyik a másiknak, annál gazdagabb
marad az adakozó. Már csak azért is, mert a másik szeretete felé áramlik; de azért is, mert az áldozato-
san adó szeretet ember lelkiismerete és Isten tekintete előtt erkölcsi gazdagodást eredményez.

Kifelé ható értéke és eredménye: az örökké egybefonódás lelki kincse és a családi szentély közös
építésének égi ajándéka.

A lelki egybecsendülés az egész élet alapja, és a békés élet pedig az anyagiakban való gyarapodás
feltétele.

De különösen: a boldogság teremtője. – Jó annak, aki a szeretet áramkörébe kapcsolódik. Annak
élete tartalmas, kielégült lesz. – A világ javai elpusztulnak, de a lélek kincsei örök értékűek.

Ezeket szerzi, ezeket adja, ezekkel boldogítja az embert a sugárzó szeretet égi ajándéka.
2. De a családi szentély szeretet-otthonának igazi értéke: az új életté váló szeretet.
Fellelhető itt valami abból az isteni gondolatból, hogy az égi Szeretet teremtő hatalom… Ennek a

ténynek némi sugársávja olyan formában vetítődik a földre, hogy itt is életté válik – csodás teremtő ál-
dozatosságban- a kölcsönös szeretet összehajlása. – Ilyen látás mellett a kölcsönös szeretet testet öltő
képviselője az új ember. De nemcsak úgy, hogy a földi szeretet kifejezést nyer az új emberéletben. Az
túlságosan anyagias és élettani felfogás lenne. Az új élet születésében az Istennek emberek iránti sze-
retete és a szülők egymás iránti vonzódó áldozatossága egybefonódó szerepre jelentkezik. Így tehát
élő élet alakjában száll földre az Isten szeretet, amely újszülött ember alakjában a szülői ház legdrá-
gább égi ajándéka.

Meg lehet figyelni az életet és különösen a gyermekkacaj nélküli, néma családot, hogy milyen si-
várrá, örömtelenné és dologtalanná válik az ottani együttes. Talán a kezdet kezdetén még van öröm és
boldogság… De az a hetek és hónapok szürkesége folytán állandóan kopik és lassan a „zajtalan néma-
ság” nehéz csendje üli meg a családi szentélyt. – Az élet igazi ereje akkor pezsdül, ha kacagó gyer-
meknép népesíti be a sokak otthonává igényeskedő drága családi szentélyt.

De ez annál inkább igaz, minél jobban látja az ember, hogy a családi élet elöregedését a felserdülő
gyermeknép teremti állandóan fiatallá. – Még a nevelők is érzik, hogy a gyermeksereg körében töltött
élet az „örök ifjúság”, már ti. lelki ifjúság, bélyegét üti a lelkes tanító nemzedékre. A családban pedig
a saját lelkének képei még inkább előmozdítják ezt a szent lelki és állandó újjászületést.

Végezetül arra kell eszmélnünk, hogy az apa és az anya kölcsönös szeretete az égi követ állandó
nevelő munkájában találja meg léleklendületének teljességét. – A gyermek csupaszon jön a földre.
Csak rejtett talentumok birtokosa. Ezek gondos kifejlesztése annyi, mint a szülők saját képükre és ha-
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sonlatosságukra való teremtő szent szolgálata. Végül is az az igazság, hogy földi elgondolásban a
gyermek képében él tovább az áldozatos szülői szeretet.

Bef.: Ilyen elgondolásban az új otthon szent fészek, ahol kölcsönös szeretet üt tanyát. Sőt azt is
megmondhatom, hogy olyan szent fészek, amelyet a kölcsönös szeretet épít. – De ez még kevés. Ez a
hasonlat csak a házépítés megvalósítását mutatja. Az igazi érték az, ha lakókat kap az új otthon. De ez
már olyan szeretet-áramlás kirobbanása, amely az új szentély oltárán hozott áldozatos életkészség
eredménye.

A szeretet otthont épít és életet fakaszt; így nyer Istentől mutatott értelmet, értéket és kiegészítést
a családi közösség Úr parancsolta ősi sejtje.

4. előadás: A gyermek a családi közösség életkapcsa

Bev.: Az oltár szent zsámolyánál hangzó „holtomiglan-holtáiglan” a szent eskü erejével erősíti az
egész életre kiterjedő kapcsolatot. – Ez az ígéret abból a belső odahajlásból sarjad, amelynek indító ér-
zéshulláma a szerelem és legnemesebb összefogója a szeretetté nemesedett érzésvilág.

De ez a legigazibb egybetartozandóság is akkor nyer igazi életpecsétet, ha a „szent harmadik”, a
közös élet szent gyümölcse, a gyermek fűzi egymáshoz a két életet.

A gyermek ugyanis a csendesen pergő házasélet igazi szent erőforrása és ugyancsak a gyermek
lesz a jövő élet biztos, reményt sugárzó élettámasza.

1. A gyermek a jelen házasélet igazi ereje.
Mit jelent ez?
Elsősorban annyit, hogy az új élet feladatként lép a család elé, és a feladatteljesítés mindig erő-

forrásnak mondható. Van itt munkafokozási indítás. Több kell a kenyérből, nagyobb lakást és eset-
leg új személyzetet igényel a gyermek. A kiadások mindenesetre növekednek, és így az erőfeszítés ál-
dozatossága gyarapszik. – Ilyen áldozatos munkában nagy segítés: a lemondó egyszerűség. A család
igényei leesnek, hogy az „új jövevény” hiányt ne szenvedjen. Ez a lelki elszerényedés és az anyagiak
megszerzésének gondja közelebb hozza egymáshoz a család fejét és édesanyját. A közös gond, a kö-
zös áldozat lelkileg egy nevezőre hangol… Az ok pedig: a gyermek.

Az anyagiak mellett a lelki vezetés gondjai és fáradozásai is kölcsönös erőfeszítéseket igényelnek.
Nem mellőzhető az a lélektani tény, hogy a közös gond közös tervezgetést, a közös tervezgetés

erősebb lelki egybefonódást eredményez. A tény az, hogy azok a szent életpercek az életet igazán
egybekovácsolók, amelyek közös gondok viselésére, oldozgatására szolgálnak. – A gyermekek élete
pedig igen-igen gyakran adja ezt a helyzetet. Sőt azt is mondhatnám: nincs nap ilyen gondoskodó
megbeszélés és tervezgetés nélkül.

Végül a gyermek életének minden napsugara a szülőkre vetítődik. A sok öröm, a gagyogó beszéd,
a drága naivitás, a jóság sugárzása, a tanulási siker, a belőlük áradó hála és szeretet olyan közös élet-
képek, amely a „közös szerzemények” felett álló örök életkapcsok. – Hát még az az életkép, amelyet
egy-egy gyermek édesatyjától vagy édesanyjától örökölve magában hordoz!… Milyen szent kapcsa ez
a házasélet küzdelmeiben élő családnak! – Igaz ugyan, a gyermek élete itt-ott szomorúságot és fájdal-
mat is okoz. De ezen nem szabad fennakadni. A jó és a rossz együttesen harcol az életben. Ez alól a
gyermek sem kivétel. – Ámde tudni kell azt is, hogy még a szenvedés sem elválasztó erő, hanem a két
áldozatos szülő lelkét érő bánat is egybeforrasztó hatalom. Annál is inkább, mert itt nemcsak bánatvál-
lalásról van szó, hanem a drága gyermek életének együttesen végrehajtandó nemesítése és megjavítása
lesz a feladat. Így tehát még ebben a szomorú életben is együttes munka indul a szülők részéről.

2. A jelen életben közös erőfeszítés és közös öröm forrása a gyermek, így a közös élet erősítője.
Ámde a jövőt tekintve – a család reménye és később igazi gyámola is.

A család „öregjei”, az apa és az anya, az évek pergésével veszítenek erejükből. Az ő életük a
gyermekekben él látható alakban. Bennük sokszorosítódott az a sok szép vonás, mely az apa vagy
anya életéből új életre kívánkozott. Hogyne nézne nagy örömmel a gyermekre a szülő, midőn benne
képmásának ifjúságát látja és szereti. Szinte kirobban belőle az a remény, hogy a gyermekben új ifjú-
ságot kap lelkének igen sok és szép lealkonyodás felé ívelő tökéletessége.

A család mindig reménnyel tekint a fejlődő gyermekseregre, mert azt várja, hogy az új életek
öregbítsék a család becsületét és hírnevét. „A mi gyermekünk…” kezdetű beszédek nemcsak dialekti-
kai alakzatok, hanem az életközösséget erősítő életkapcsok.

De a remény mellett sok a gyengülő szülő életét erősítő, gyámolító segítség is. Eleinte ez is csak a
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jövőben élő megsejdítés, de később valóságosan érezhető segítés. – A szülői kezek ereje lankad, a fel-
növekedők karja acélosodik. A kenyérszerzés gondja is áttolódik a felnőtt gyermekekre, akik léleksze-
retetükkel nagy darabra szelik az új szerzeményből a gyürkés cipót. Ismét az a hang csendül a jó szü-
lők ajkán: „a mi gyermekeink jósága határtalan!…” Ez sem egyszerű szólási forma, hanem az eler-
nyedő jó szülőket még erősebben egybefonó ténynek beszédes alakja.

Végül a nemzet is úgy tekint a gyermekre, mint jövőjére. A szülők pedig azt érzik, hogy ők így a
nemzetnek áldozatos, együttes szent szolgálói.

Bef.: Ilyen elgondolás mellett a családi életkapcsok sohasem lazulnak. Az annyit emlegetett meg-
szokás, majd kölcsönös megunás teljesen elmarad. Az csak ott lehet, ahol kizárólagosan az ösztönös
kapcsolatok voltak az életegybefonók. Ahol az életeket az új életek sora kapcsolja, ott csak erősödnek
a szálak és elszakíthatatlanná válnak a kötelékek.

Igaz lesz az, hogy a „holtomiglan-holtáiglan” a gyermekek élete folytán acélosodik örök kötelék-
ké.

5. előadás: A gyermek a jövő élet élő oszlopa

Bev.: Itt azután nemcsak megszemélyesítést jelent az egyes szám, mert a jövőben a benépesített
világot akarja jelenteni a gyermek. A világ ugyanis emberek háza, a ház pedig csak akkor érték, ha za-
jossá teszi a családtagok népes csapata.

A világ tagozódott földterületei az emberek faj, nemzet, nemzetiség szerinti megoszlásában kínál-
ják értékeiket. A felhasználás, átalakítás, feldolgozás, művészi széppé varázsolás, tudományos értéke-
sítés és a szebb jövő szolgáivá teremtés azután a jövő embereinek feladata.

Ezért igaz tehát az a megállapítás, hogy az újszülött gyermek a szebb jövő élő oszlopa, mert az
egész emberiség jövő képe az újszülöttek mennyiségétől és minőségétől függ.

1. A jövő szebb lehetőségeinek első és igen fontos tényezője: a világ benépesítése.
Az első ember megjelenése az Úr közvetlen teremtésének műve. A föld anyagából teremtette az

ember testét és halhatatlan lelket lehelt bele. Így tehát földi lénnyé és égi igényessé alkotta.
De a jövő nemzedék felszaporítását a természetbe rejlő örök érvényesítése mellett az áldott ember-

re bízta. Uralmat rendelt a föld fölé… Azt akarta jelezni, hogy a föld minden szépsége az embereké,
ha áldott természetük törvényét követve a világon elszéledve birtokba veszik a föld minden zugát.

Szinte kényszerezővé építette bele a Mindenható az emberekbe a gyermek szeretetét, hogy az
életösztön eleven sodra mellett a „szent harmadik” áhítozott szeretete is életszolgálatra indítsa a csalá-
di fészek lakóit. – Figyeljük csak meg az igazi lélekkel családi otthont teremteni akaró embereket. Tit-
kos és szentül áhítozott vágyuk, majd valódi örömük a kis bölcső új lakója!… Ez az Úr alkotta élet-
vágy olyan életvágy, olyan elevenül erős, hogy csak a bűnös élvezetvágy fékevesztettsége tud rajta di-
adalt aratni. De az is igaz, hogy olyan szomorú diadal az, amely az ösztönös életlángok lidércfényének
ellankulása után a temetői-csend és halál-némaság sötétségét a kiapadt élettelen otthon fölé érinti…

A család mellett a nemzet is a jövő nemzedék után kiált. Annál is inkább, mert a haza szent terüle-
tét vagy saját fajának drága csemetéi, vagy idegen nemzetek hazát kereső fiai töltik be.

A nemzet vezetői jól tudják, hogy a megfogyatkozó fajt – még nagy nemzeti kiválóságai ellenére
is!- elnyomhatja, szolgává silányíthatja a felszaporodó helóta nép. – Jaj annak a nemzetnek, amely a
meg sem született életek „fekete temetésének” gyászos szemlélője.

De az egész emberiség jövője is a pihegő csecsemők lelkében pihen. – Az Úr a földet olyan szent
otthonná teremtette, amely milliók felé tárja kincseit. Csak a gyarló és véges horizontú ember számol-
gatja a föld kincseinek kiapadását, a föld terített asztalának hét szűk esztendővé silányodását. Szeren-
cse, hogy Malthus és gyarló társai is évtizedekre számolnak és így naiv jövendölgetéseikért nem lehet
őket számon kérni. Az életet az Úr alkotta, az új emberi élet számára állandóan kalászba borul a viruló
határ… Isten földi paradicsoma a paradicsom lakóinak bőségesen termi az ételt, az italt és a ruházatot.

Az emberiség nagyszerűségét az a csodálatos, bizonyára Isten tervének megvalósuló megosztó-
dottsága adja, amely a változatos különféleségekben sugározza a tökéletesség válfajait. A sokféle és
felszaporodott nemzedéksor a nagy embercsalád gyönyörűségét sugározza.

Rettegve kellene arra a képre gondolni, amely a letarolt Karszt hegység kopárságát tárja elénk!…
Még a hegyek és rónák erdők koszorúzta rengetegeit is rideg sziklákká vagy homokos lankássá egy-
szerűsíti a jövőre nem gondoló letarolás. Mi lenne akkor az Isten paradicsomkertjéből, ha kiveszne be-
lőle az Úr dalos házanépe?
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Nem kell félni ettől, mert az Úr gondoskodása határtalan; de nem szabad fékevesztettnek engedni
a bűnös nemtörődömséget sem, mert az Úr irgalma is véghez érhet.

2. De a mennyiségi felfejlődés mellett az emberiség jövőjét a minőségi tökéletesedés is befolyá-
solja.

A helyes meglátás ez: az emberiség jövőjét a mennyiségileg kiáradó, de minőségileg felfokozódó
nemzedék alkotja.

A családi otthon Istentől kapja a gyermek tehetségeit, de tudni kell azt is, hogy a saját életéből ad
át igen sokat az új nemzedék zsengéjének. – Ez a megállapítás azután feladattá és kötelességgé nő a
jövő családalapítók előtt. Mégpedig igen komoly feladattá!… Olyan ifjú életet kell élnie a jövő csa-
ládapának és családanyának, amely a tiszta vér szentségét őrzi az új sarjadék számára. – Még
annak a gondolatnak lehetőségét is ki kell irtani, amely szerint a fiatal kor a dorbézolásban való kiérés
kora!… Ellenkezőleg! A fejlődő szülő az önfegyelmezettség erejével gyűjtse a jövő élet energiáját,
hogy a soha el nem tékozolt tisztaság minden gyönyörűsége verjen gyökeret a drága gyermekében.
Szigorúan tudomásul kell venni, hogy szülők részéről a legnagyobb a tiszta vérnek lüktető életfolya-
ma!

A jövő emberiség életét érintő minőség később aszerint alakul, amint nevelő, élettalentum-
fejlesztő munkában többet és többet fárad a család minden tagja. Nem elégséges az új élet megszüle-
tése, hanem feltétlenül szükséges a gyermeksereg tervszerű nevelése és tanítása. – Az Úr a természet-
törvényével olyan tehetetlenné teremtette a kisdedet, hogy mindenben édesanyjára szorul; de ugyan-
csak olyan szeretettel áldotta az édesanyát, hogy a legteljesebb áldozattal és lelkéből lelkedzett gyer-
mekének szeretetéből fakadó örömmel hajlik a gyermeke felé. Innét van az, hogy a gondozó nevelés
szinte kirobbanó anyai életmunka. – A tanítás csak a kezdetben az édesanya feladata, de ezt később az
iskola veszi át. – A vallásos tanítás megindítása és az ezen épülő vallásos nevelés szorgalmazása már
a maga elevenségével a szülők kötelességei közé követelődzik.

Minél több jó tulajdonság fakad életrügybe, minél több életrügy zsendül élethajtásba és minél dú-
sabb élethajtás szökkent termést virágpompába, annál szebb képe lesz annak a jövőnek, amelynek egy-
egy tagját az ilyen család csemetéje adja.

De a vallásos nevelés a maga egész gyökerében a szülők feladatköréhez tartozik. Ez a feladatválla-
lás nem jelenti az iskola kizárását, hanem annak erőteljes érvényesítése mellett a legkisebb kortól
kezdődően – az állandó értékesítését. – Az igazi erős ember ugyanis csak akkor bontakozik ki, ha lá-
ba a földre támaszkodik, de lelke az egekben jár… Az emberiség jövő képe is csak akkor vigasztaló,
ha jövő tagjai dolgos munkásai a földnek, de emelkedett várományosai az égnek. – A jövő élő oszlo-
pai a földbe gyökereznek, de eget hordoznak.

Bef.: Az ember a föld ura és így áldozatos megművelője. De a szebb jövő akkor csillanhat a re-
mény valósulásával előttünk, ha kemény egyéniségek vállán pihen az elkövetkezendő élet. Sok és ki-
váló embernek kell felsorakoznia! Ezek együttese – a jövő értéke. – Ezek az értékek és így az egész
jövendő is a gyermek lelkében pihen.

6. előadás: A gyermek a nemzeti lét igazi kivirágzása

Bev.: Az egyén elhivatottsága mellett a nemzeteket is hivatással, feladattal indítja az Isten. A nem-
zetek nem csupán egyedek összessége, hanem egy faj, egy történelem, egy lélek közösségének feladat-
teljesítésre való jelentkezése. A nemzet is talentumokkal indul és a kamatoztatás feladatát vállalja.

A mi drága magyar fajtánk életében világosabban látható ez az elhivatottság. Szilaj, erős, harcra
kész, becsületes, nyílt és meleg lelkülete egyenesen a nemzetek országútjának kapuőrzésére hívta ezt a
turáni erőt. – Jól, vagy rosszul teljesíti valaki hivatását, aszerint emelkedik, vagy pusztulásba hajlik.

A talentumok hordozója azonban csak akkor szélesedhet erős nemzetté, ha az elevenen felburjánzó
új életek lélekben veszik a hivatás kegyelmét és áldozatos élettel, szinte a tömeges nemzeti élettel ér-
vényesítik az Úr adta kegyelmek rejtett erőmennyiségét.

1. A gyermek tehát a nemzeti életértékek új befogadója és áldozatos vállalója.
Nem lehet nagy nemzeti életről, évezredekre kitekintő jövőről szólni akkor, ha több koporsót, mint

bölcsőt faragnak az ácsok (Vass József!).
Az élet ereje a bölcsőkben piheg; a temetőben a múlt értékei porladoznak. Azért, aki nagy elgon-

dolásokkal nemzetének jövőjét rajzolgatja, az ne felejtse Pétain generalisszimusz szavát: a nemzet éle-
tét a születendő gyermekek biztosítják.
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Nagyon természetes, hogy sokkal könnyebb jelszavak szappanbuborékait röppenteni a szélnek,
mint áldozatos élettel a gyermeknek szentelni az egész életet. Könnyebb áhítozó lélekkel a jövő fé-
nyes képe után sóvárogni, mint egy-egy életgyertyát lobbantva, annak élettüzét odaadó szeretettel
ápolgatni. – Pedig az első csak holdfényes merengés, a másik a nemzeti élet igazi szolgálata.

A gyermekről tudni kell, hogy fajának, Isten adta kiválóságainak hordozója és tovavivője. A „ma-
gyar faj” az új „magyar gyermek” életében él. Az öregek kidőlésével vagy az új nemzedék képviseli
az elhivatottság erőit, vagy elpusztulva a történelemé lesz a satnyuló nemzet sok-sok életkincse. Jó
volna ezt a nagy igazságot igen sokszor magunk elé állítanunk, hogy így a nemzeti felelősség terhét is
érezzük vállainkon.

Dőre beszéd az az emberi álokoskodás, amely anyagi vagy egészségi okokra hivatkozva odasze-
gődik az „egyke” halált-hozó gyászmenetéhez. – Az Úr áldó keze a magyar közmondás szerint, – lege-
lőt is ad az új báránykának. De az Írás szerint: van csodás kenyérszaporítás is! Csak az kell hozzá,
hogy lemondóan áldozatossá alázkodjék a szülők sok-sok és túlzott igényeskedése. – A betegségtől
sem kell annyira félni. Az élet teremtésében az ég Urának van döntő szerepe. Az Ő irányítása mindig
célbafutó és eredményt érő.

Nagyon természetes, hogy az életszolgálat nem egyszerű ösztönkielégítés, hanem felelősségteljes
odaadó munkavállalás. A jövő élet szolgálata tehát még a házasélet területén is sok önfegyelmet, önle-
győzést, szinte a heroizmus felé hajló erős fékezést tételez fel. Ezt vállalni, ezzel élni – szent köteles-
ség.

Azért van az, hogy a nemzet jövőjét szorgalmazó Egyház arra is nevel, hangol és irányít, hogy az
ifjú koron át állandó önfegyelmezéssel készüljünk a jövő szolgálat szent tevékenységére. Abban pedig
hinni kell, hogy az élet Ura ezen a ponton is erőt ad a jóakaró embereknek.

Ilyen élet mellett gyarapszik a nemzeti élet. Mégpedig mennyiségben és minőségben is. – A töme-
geknek nyomasztó ereje van, de a minőségileg kitermelt és az elhivatottság erejével dolgozók tevé-
kenysége pedig életet fakasztó, jövőt biztosító szent munkálkodás.

2. De egyúttal igaz az is, hogy a gyermek a nemzeti erők, élettalentumok gondos kitermelője.
Maga a történelmi hivatástudat az egész élet irányának leszögezése. Ezt a tudatot a szülők adják át

és az új nemzedék magába szívja. – A mi nemzetünknél – a kapuország, nyugati keresztény kultúra
védőbástyája, végvár védelem kötelessége olyan elhivatottság, amellyel telítve kell életbe lépnie a jö-
vő magyarjának.

A második lépés azoknak a lelki értékeknek tudatra hozása, amelyeket a magyar gyermek magá-
ban hordoz. Hűség, igaz, egyenes lélek, lovagias szeretet, Krisztushoz fűződő lelkiség, tudománykere-
sés, odaadó önfeláldozás olyan életjegyek, amelyek átvételt, tudatrahozást és kifejtést igényelnek.
Ebben a felharangozásban kemény feladat vár a szülőkre. De ezt teljesíteni nem a pillanatig tartó be-
széddel lehet, hanem egy életre kiterjedő nevelő munkával lehet megvalósítani.

A nemzeti életfeladat vállalása szintén a nemzeti élet szent szolgálata. Tanulás, lelkiélet termelés,
leventei, katonai, ipari vagy bármilyen irányú kemény munka – végül is részkérés a nemzeti életből.
Nemcsak hivatalt kell keresni, hanem hivatást kell áldozatosan teljesíteni. – Legyen ebben életpélda a
szülő és legyen nevelő tényező minden indítása.

A talentumok mellett a faj, a nemzeti élet hibáit is kell ismerni. A „nemzeti önismeret” olyan lé-
lektantárgy, amelyet csak az ördög gyermeknépei akarnak elkerülni. Az ezredévek népe elég erős a
hibák tudomásulvételére is. – A szülők törjenek tehát arra, hogy ne csak a dicsőséges történelem nyíl-
jék meg a gyermek előtt, hanem a sötét lapok is olvashatók legyenek. Az első indítson és lelkesítsen, a
második belső javulásra hangoljon.

Jól meg kell jegyezni, hogy Bacchus és Venus legényei nem a nemzet életmentői. Azért szívbe
kell vésni: minden állam talpköve a tiszta erkölcs… Tóth Tihamér nem a politikával, hanem a tiszta
vét követelésével lett a magyar nemzet életébresztője.

A jó és rossz vegyesen birtokállománya a mi nemzetünk fiainak is. Dőre volna, aki Turán népét
külön égi kiválóságokkal ékítené, de hitvány lenne az, aki az optimista átépítkezés lehetőségét elejte-
né.

Lehet, mert akarunk! Lehet, mert Isten így akarta! De akarják a hazafias szülők is!
Bef.: A mi lelkünk előtt élőképpé varázsolódik a boldog Magyarország. Lelkünk előtt vágyakozó-

an kirajzolódik a régi térkép kontúrja… De nem szabad megelégedni a határkérdések rendezésével,
hanem élő nemzedékkel kell benépesíteni a Kárpátmedence ország-helyét. Jól kell tudni azt, hogy a
határokat konferenciákon is próbálgatják „kiigazítani”… De tudnunk kell azt is, hogy a papírvonalat
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elsöpri az élő népáradat eleven hullámverése. A határok ott vannak, ahol véget ér a magyarság faji,
szellemi és lelki expanzív ereje!

Ezt szolgálja az Isten terve szerint élő, életet adó áldott magyar család. Így lesz igazság az a bölcs
tétel: családmentés – nemzetmentés.

Összefogó befejezés

Itt csak a gyermekekről volt szó, azért másik tételnek hagyjuk a kölcsönös segítés és az ösztönök
elcsendesítésének kérdését. De ebben a pontban olyan elevenen szóljunk a gyermek értékéről, hogy
szinte igényt teremtsünk a lelkekben a gyermekáldás iránt.

Nem szabad hinni, hogy ez nagyon nehéz feladat. Figyeljük meg azt, hogy az Úr alkotta termé-
szet eleven erővel forszírozza ezt az életszolgálatot. Mi tehát csak lendítőnek, finom segítő hangszó-
rónak jelentkezünk azon a szent területen, ahol Isten végzi a legigazibb munkát.

Ilyen irányú szolgálatteljesítésünk a család és nemzet életének igazi kiteljesítése.

* *

„PARANCSOLÁS ÉS BEHÓDOLÁS”

Bev.: Elsősorban a családi körre gondolok, szülőkre és gyermekekre, de további relációkra is ki-
szélesedő a tartalma…

1. Bármily helyzetben éljetek is, alig van köztetek, aki ne parancsolhatna a házban, otthonban
dolgozóknak. Az egyik többnek, a másik kevesebbnek. – Mindenesetre parancsolhat – némileg – a di-
ák is kisebb testvéreknek. De bizonyára előfordul olyan megbízás is, amelyet a szülői tekintély alapján
közölsz mással, de parancs alakjában. – De ez a helyzet igen nagy kötelességet ír elő.

a. A parancs természeténél fogva mindig jóra törést akar elérni. Alakjánál fogva állandóan finom
modort követel. A helyes parancsnak ugyanis a legfőbb parancsokkal egyezőnek és hangzó szavában
komolynak, de finoman csengőnek kell lennie. – Rosszat nem parancsolhat az ember. Durva hangos-
kodással pedig csak a szenvedéllyel fűtött gőg követelődzik.

b. Kérdő mondattá alakuljon alázattal: és én? Akarok-e paranccsal valakit valami jó teljesítésére
bírni?… Vagy csak szeszélyes kapkodással rángatom jobbra-balra „alárendeltjeimet”?… Ez a kérdés
lelki-vizsgálati feladat és azután életet jobbra irányító parancs!

2. A másik gyakoribb. Engedelmeskedni tartoztok kedves szüleiteknek, elöljáróitoknak és a szá-
zados lelkületével magának az Istennek!

a. Itt millió a parancs: hozzál vizet! Tedd meg ezt! Tanulj szorgalommal! Ne szórakozzál mindig,
hanem tanulj!… Majd megszólal az Isten a lelkiismeretben, tedd és kövesd a parancsolatokat!

b. Mi itt a teendő? Először is a hűséges és felfigyelő hallgatás. Hinni kell abban, hogy a parancso-
ló jót akar, és a jó felé természetes lendülettel hajolni kell. – Ez a készség tulajdonképpen már a má-
sodik fok, amelyet természetszerűen követ az a harmadik, amely a gyors odasietésben és teljesítés-
ben áll. Ki a gyenge és felületes lélek? Aki mérlegelni, ítélkezni akar. Hátha nem jó a parancs? Hátha
nem is nekem szól? Vagy így: más is megtehetné… Az Istennel szemben azután Sámuel lelkének kell
fellobbannia bennünk: „Szólj, Uram, mert hallja szolgád” (1Kir. 3,9). Az ilyen készségesek Isten fiai-
nak hivatnak.

Bef.: A parancs és engedelmesség kötelmei kötnek bennünket. De ebbe valami összhang viendő
bele. Mindkettő kötelesség, tehát egyforma lélekkel teljesítendő. Szolgákat, szolgálókat: „alattvalókat”
– bármilyen „alárendeltségi” viszonyban – megkérünk és nem kezelünk durván. Ők is felebarátaink.
Ők is embertársaink. Végül is embertestvéreink! Hibáikat megbünteti ugyan a fellebbvaló, de önérze-
tüket megsérteni, alárendeltségüket éreztetni nem szabad. – Az engedelmességet viszont szeretetből,
nem durva kényszerből gyakoroljuk! Így fogunk keresztényi módon parancsolni és engedelmeskedni.
Ez a lelkület a százados lelkülete. Ez a lélek pedig olyan, hogy késő századok eszményképe lett. Az
eszménykép pedig azt súgja felénk: „Vade et fac similiter!”

* *
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A SZÜLŐK PÉLDAADÁSA A CSALÁDBAN
(Megjelent: Ranolder Hiradó, 1936. márciusi sz.)

Bev.: Isten követének, a kisdednek beköszöntése a családban nem jelentheti a befejezést, hanem
nagy, szent kezdetet. Ez a nagy igazság kell, hogy áthasson minden szülőt, nevelőt. A megérkezett
kisded olyan, mint a régi kódexekben az iniciálé: rajza sejtetni engedi, mi fog következni. – A gyer-
mekember új életkezdés; rövidebb vagy hosszabb életlejárattal; olyan valaki, aki állandóan változó
behatások nyomán fejlődik. Benne szunnyad sok száz elődnek múltja; ezért már sok mindent hozott
magával. Nem mint üres, új tábla jelenik meg; sok-sok előjelzés van rajta. Különböző terheltségek és
képességek. Ebből az alapból új kikezdés, fejlődés indul. Eljön az idő, mikor az értelem nyiladozik, a
felfogóképesség megindul. Ez az idő a nevelés ideje is. A szülők, nevelők oktatni, tanítgatni kezdik a
gyermeket arra, amit helyesnek, jónak tartanak. A gyermek életét azonban tulajdonképpen nem ez
formálja; ez az oktatás bizonyos tekintetben eléggé távol esik tőle… A gyermek lelke nemcsak ezekre
a tudatos behatásokra fogékony, hanem szeizmográfszerűsége folytán minden lehelet finomságú
megnyilvánulásra, mozdulatra fölötte érzékeny rezdülő. Éppen ezért az életfejlődésnek igazi sodrát,
valódi kialakulását a családi körben, az otthonban lejátszódó élet irányítja. Végtelenül fontos
azért, hogy milyenek ezek az első benyomások, amelyeket a szent otthonban kap a gyermek lelke…

1. A helyes, jó irányban való fejlődés tehát nem kidolgozott módszernek az alkalmazásától függ,
hanem a szép, az igazi családi otthonnak életfejlesztő benyomásaitól, a gyengédségtől, a részletekre
alig bontható általánosan uralkodó finom, megértő szeretettől átszőtt belső ütemtől. Más szóval és rö-
viden, a nevelésnek igazi ősi alapja: a néma tett. Az irányítja a gyermeket, ami szeme és füle előtt a
családban lejátszódik. Ez van rá döntő befolyással a jó, vagy a rossz felé. – A gyermek erős megfigye-
lője szülője életének. Titkos felfigyeléssel megítéli, hogyan értékesíti szülője a lélek kincseit… Ezek
az önkéntelen megfigyelések eltörölhetetlen jegyeket nyomnak észrevétlenül a gyermeklélekbe.

Így bontakozik ő is egyéniséggé… Az életben nincsen megállás; a befejező pont csak a halállal ke-
rül az élet végére. A tudósok megállapították, hogy az ember szervezetében 7 év alatt minden sejt
megújul… A lélekben minden pillanatban megújulás áll elő… Az ember élete forráshoz hasonlít,
melynek eleven sodra azt hozza elő, amit a gyermek belső világa, belső énje tartalmaz. Tisztán csak
az marad, aki nem hord magával az ősi, a családi életből hömpölygő életszennyet… A csörgedező
„emberfolyam” valóságos tápláló „mellékfolyói” a családtagok élettörténete…

2. Papák, mamák, nagyszülők és családtagok élete úgy pereg le az alakuló-bontakozó gyermeklé-
lek előtt, mint a hangtalanul zajló film. A gyermek ugyanis állandóan felfigyelő. Csodálkozó, élesen
látó szemmel lesi-kíséri a gyermek a rajta mozgó alakok minden léptét, minden mozgását. Nem kell
hozzá ének, zene, sem hangos beszéd… A kis szemlélő hangtalanul rámered drága apjának, anyjának
önmagát fejlesztő, vagy lerontó, a családi eseményeket kitöltő élettörekvéseire. Hányszor cseleksze-
nek a felnőttek olyan naiv felfogásban: ezt a gyermek még úgysem érti, úgysem látja meg, úgysem
fogja fel. Micsoda tévedés! A gyermek – ha értelmetlenül is, de – mindent a lelkébe zár. Éppen ebben
rejlik a baj. Mert ha érti, rendben van! De az értelemnélküli félismeret, mint követelőző fúróféreg rág
és mar. Kielégülést, értelmet keres… és ha másképpen nem ér célt, a leghitványabb területről, a bű-
nös emberek lelkéből keresi a magyarázatot… A szülő minden körülmények között fegyelmezett le-
gyen, mert a gyermek úgy nézi atyját-anyját, mint a tökéletesség példaképét. Neki minden szent és tö-
kéletes, amit rajtuk lát. Azért nincsen szomorúbb tragédia, mint az az életfolyamat, amelyben az édes-
anya eddig szent kontúrja elkezd bizonytalan ködbe úszni. Nincsen keservesebb annál a könnynél,
mely akkor csordul ki a gyermek szeméből, mikor ráeszmél, hogy édesapja, édesanyja nem áll azon a
piedesztálon, amelyről beszél, amelyre őket nevelői, tanítói felemelték… Ez a fejlődő élet első nagy
tragikuma, ezt már alig lehet valaha kijavítani.

3. Észreveszi, megfigyeli a gyermek szeme azt is, hogy jó édesapja, édesanyja hogyan él vallási
szempontból. Nem elég azt parancsolni: menj a templomba! Aztán, mielőtt lefekszel, imádkozzál! –
Ha sohasem látja a gyermek szülőjét a templomba menni és imádkozni – nemsokára azt a következte-
tést vonja le: ez csak a gyermekeknek való; ha nagy leszek, nekem sem kell… Éppen az együttes
imádkozás, az együttes templomba-járás, a békés, a szent családi élet egyik lényeges tényezője… En-
nek előnye az is, hogy kölcsönös bizalom és lelkicsendülés fejlődik ki a szülők és gyermekek között.
Egy lesz az atyaság szent átérzése. Ez az Atya pedig égi Atyánk. Ebben az atyaságban a testvériség
érzése születik meg a gyermek és a szülők között… Ez a finom kapcsolat pedig elkoptatja a szigorú
alárendeltség viszonyát és kifejleszti a szereteten alapuló – bizalmas lelki egybetartozást. Ez szüli
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azután: a lelki közvetlenséget! A közvetlen érintkezésből tengernyit zár az ifjú lelke mélyére, amiről
sokszor szeretne bizalmasan, meghitten beszélgetni, kérdezősködni apjától, anyjától. Milyen máskép-
pen ismernék a szülők gyermekeiket, mennyivel komolyabb és méltóbb felvilágosítást nyerhetne a
gyermek kételyeire, problémáira, ha bizalmasan közeledhetnék ahhoz, akinek természetes köteles-
sége, hogy a gyermek előtt az élet nagy titkait felfedje… Ha a mamák értenének hozzá, hogy leányai-
kat beszélni engednék – azok mint a csobogó patak, egészen új világot tárnának fel előttük… A leg-
többször, 99 %-ban nem ismerik leányaik belső világát… Pedig mennyire szükséges lenne, hogy ez a
csobogó patak: ifjú leányaik élete, előttük folyna… teljesen világosan… átlátszóan… Ugyanígy kelle-
ne eljárniuk az apáknak a fiúkkal… Mit tehetünk ott, ahol a gyermek egészen nyakig cipzárral van be-
csukva?! Nagyon nagy baj és ez a bizalmas megnyilatkozás lehetősége elleni vétek – hogy nem tu-
dunk felejteni!… És ebben nemcsak a szülők, de tanítók, tanárok is hibáznak. Ha valami rosszat köve-
tett el a gyermek – még tíz év múlva is emlékszünk rá!… Márpedig az Úr Jézus Krisztus nem emlék-
szik a bűnre, ha azt egyszer megbocsátotta… Miért emlegetjük tehát akkor mi folytonosan? Amit az
Isten  megbocsátott,  az  már  nincs! Ne tartsuk tehát emlékezetben mi sem a múlt bűnét. Szeretnék
imát mondani, hogy áldjon meg bennünket Isten – a feledés kegyelmével. A jócselekedetekre, sajnos,
nem emlékezünk! Ne csodálkozzunk tehát, ha a gyermek nem mer minden ügyével egyenesen,
őszintén hozzánk jönni. Nem kitáruló, hanem bezáruló lélek lesz éppen azokkal szemben, akikhez
legközelebb kellene lennie. Ez pedig csak az életek elszigetelődéséhez és elszakításához vezethet.
Nagy baj ez; mégpedig azért, mert a lezárt lelkek, már tudniillik a felserdülő gyermeklelkek, egészen
magukra maradnak.

4. Végsőnek maradt a szülők egymás közötti életének értékelése. A  szeretet,  vagy  viszály,  a
megértés, vagy gyűlölködés, az együttélés, vagy elválás, az együttdolgozás, vagy egymás ellen cse-
lekvés, az otthoni szórakozás, vagy a túlzott mulatozás, a meleg családiasság, vagy fékevesztett agyar-
kodás – nem maradhat nyom nélkül a gyermek lelkén. Az otthon szent fogalmát nem szabad a
kényszer-együttélés fogházává silányítani. Az otthon levegője boldogságot sugároz, a börtön lég-
köre nyomasztó nyavalyákat fejleszt… Egészséges lelkű csak akkor lesz a gyermek, ha az otthon me-
leg légkörében nevelkedik! Sohase felejtsék a szülők: az ő életük vetülete – a gyermek élete! Ezért
nem szabad felednünk, hogy a szülőnek felelősséggel kell élnie! Legyen az ő élete mintázható példa,
szerinte alakulhat – a gyermek élete is.

Befejezésül legyen szabad egy kis történetet elmondanom. – Egyik leánynevelő intézetben, egy
érzékeny lelkű fiatal leánynak mindig kibuggyantak könnyei, valahányszor istentisztelet után eloltot-
ták az oltár gyertyáit… Fájt neki, hogy elalszik a fény… Kevesen vannak, akik ennyire megértik a
fény jelentőségét! A gyermek számára a szülők a fénylő gyertyák! A finom gyermek előtt így ra-
gyog az anya, az apa arca, lelke… Az élet legnagyobb tragédiája, ha a jó szülők, az élet égő gyertyái
kialusznak a gyermek szeme előtt! Sajnos, ilyen esetben csak elkoppantott, megnemesedett végek
vagy legfeljebb füstös mécsesek maradnak csupán… A gyermek szeme fényt keres! De azt nemcsak
az oltáron gyújtogatják, hanem az életben, a drága családi életben is! A szülők akkor nevelnek iga-
zán, ha apa is, anya is mint égő gyertyák világítják meg a családi szentélyt. Szinte imává lehetne
fogalmazni az utolsó gondolatot: Uram, engedd, hogy a szülők égő gyertyaszálak legyenek a gyer-
mek életében!

* *

A CSALÁD ÜNNEPEI
(Megjelent: Az Út, 1935. januári sz.)

Bev.: A pápa Őszentsége ezzel a kérdéssel külön körlevélben foglalkozik. Ebből a nagy bölcses-
séggel megállapított szövegből egy igen parányi részt választok: miért van szakadék a család és
gyermekvilág között?

Úgy kezdhetném gondolatfűzésemet, hogy szerteszedegetném azokat a világosan előtűnő okokat,
amelyek a gyermeket a szülőktől és amelyek a szülők lelkét a gyermeklélektől elválasztják. Megtehet-
ném azt is, hogy analizálni próbálnám azokat a szomorú jeleneteket, melyek a családban a gyermek és
szülő közt fellépnek. Lehetne továbbá arról is szólni, hogy az egész családi élet konstrukciójában ke-
resnők azt a szakadékot, amely a múlt generációt a jövő generációtól elválasztja.

Én a kérdést egész más vonalra szeretném áttolni. Azzal a különleges megfigyeléssel szeretném
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bevezetni kis mondanivalómat, hogy a gyermek, a mai családból kinőtt gyermek olyanformán néz
vissza szüleire, mint az ifjú óriás, aki felnövekedett gőggel kiált visszafelé: az öregek így gondolkod-
nak, mi, akik világos szemmel látjuk a dolgokat, másképpen cselekszünk és szabadon élünk!

Tagadhatatlan, hogy ez a gyermekajkat gyakran elhagyó kritika nemcsak kivételes jelenség. Nem
is egy-egy rendkívülien rosszul nevelt gyermek itt-ott előtörő durvasága, hanem a mai gyermekvilág-
nak eléggé általános és jellegzetes hangja.

Azt mondják erre a nevelők, ennek gyökere az egyéniség erős és természetes hangsúlyozása.
Olyan belső vágyakozás, amely elemi erővel követeli a gyermek szabadabb bontakozását. – Szívesen
elfogadom azt, hogy az iskoláknak, különösen Nyugaton, igen nagy része van abban, hogy a gyer-
mekbe beleszuggerálja a túlzott önállóságot. Megengedik nekik, hogy úgy tanuljanak, ahogy nekik jól
esik. Azzal foglalkozzanak, ami egyéniségüknek megfelel. Itt azonban nem az a kérdés, vajon gyökér-
zetben mi gyermeked eltávolodásának alapja. A családban élő édesanya nem arra az elméleti megálla-
podásra kíváncsi. Őt az érdekli, vajon az ő családjában leleplezhető-e ez a szakadékot okozó mentali-
tás; továbbá, hogy eltávolítható-e, vagy áthidalható-e az a szakadék olyan módon, hogy a gyermek, a
legmodernebb, a XX. század gyermeke, tisztelője és nem durva kritizálója maradjon a jó édesanyának.
(Wilde: „A kis gyermekek szeretik szüleiket, aztán megkritizálják őket, később esetleg megbocsátanak
nekik”).

Lássuk most azokat a tényezőket, amelyek a szakadékfejlesztést előmozdítják!
Ha a kicsi gyermek életét megfigyelő szemmel nézem, azt veszem észre, hogy az élet a szürke,

ködös, hétköznapi életkeretben bontakozik ki. Az életet nem hatalmas események formálják és bont-
ják, hanem kicsi kis események teszik jóvá, vagy rosszá. A kis gyermek életét észrevétlen, parányi be-
nyomások, – majdnem azt mondanám – leheletszerű érintések alakítják.

Az életeseményeket, a legparányibbakat is ideszámítva, a kis gyermek éles szemmel figyeli és az
élményeket gyűjtő készséggel lelkébe zárja.

A szülő észre sem veszi, hogy mi az, ami a gyermek lelkét telíti, és ami romboló eredményt okoz.
– Itt én nemcsak rossz dologra gondolok: minden eseménye (evés, főzés, mosás, tanulás, beszéd stb.) a
gyermek életének mozifelvétele. Mert a gyermekszem fordított gépezet. A mozit vászonra vetíti a gép
s a szempáron szalad be az esemény, az életben pedig kívül játszódik az esemény és a lélekbe vetődik
az élmény. A lélek érzékeny lemez. A jó szülő nem is gondol arra, hogy kis munka, parányi beszélge-
tés vándorútra kél és értve – nem értve, elhelyeződik a gyermek lelkében. Ne méltóztassék azt hinni,
hogy a 2-3 éves gyermek mindent ért. Én elég öreg vagyok, mégsem értek mindent. A jó Isten ért
mindent. Mégis befogadjuk a benyomásokat. Elraktározzuk és nem tudjuk, hol és mikor érvényesítjük.
A másik, amire nem ügyelnek, hogy ezek az elraktározott életemlékek, életbenyomások, élmények zár
alá helyeztessenek. A gyermek élete – ha szabad a függönyt széthúzni – a kulisszák mögött játszódik
le. Az itt lepergő gyermekéletet a felnőtt kritikus eszével el sem tudja képzelni. Nem is sejti; legfel-
jebb azt hiszi, hogy a gyermek életének zárt világa az ő életének miniatűr kiadása.

És itt van az alapvető hiba. Mert az ember kicsiny ember, ha hosszmértékkel mérjük, de semmi
esetre sem kicsinyített ember, ha pszichológiailag vesszük. A miniatűr ember a törpe. A gyermek –
külön világ, amelyet a felnőtt nem igen ismer. Néha úgy jár a szülő, mint az a gyermek, aki bepislogat
a cirkusz hasadékain. Csak részletet lát; szerteeső eseményt, de nem egybefonódó történést.

A gyermek élete rejtély. Belső fejlődése volna a lényeg. A jó édesanya azonban csak a külső jele-
ket látja, mert azok hamarosan észrevehetők. Amit lát, azt ismeri, amit nem lát, vagy el sem hiszi,
vagy nem tudja. Hányszor tapasztaljuk, hogy jó édesanyák is kemény harcot vívnak a tanárokkal. Nem
azokról a jónak nevezett, de jónak nem nevezhető édesanyákról beszélek, akik nem törődnek gyerme-
keikkel. Azokról beszélek, akiknek napi imádságuk a gyermek lelki fejlődése és mégis tragikus össze-
omlások fenyegető rémének esetén nem tudnak mit kezdeni a nem ismert gyermekkel.

De van-e valamelyes lehetőség, hogy a szülő a felnőtt gyermekélet szürke világát olyanformán
tudja áttermelni, hogy ebből szent életet szolgáló bontakozás induljon meg? Ezt a kérdést így is lehet
fogalmazni: átléphet-e az édesanya a gyermeklélek szentélyébe, vagy hogyan verhetném a hidat,
amely a felnőttek világából a gyermekek világába vezet? A nevelők egy szóval felelnek – bölcsen, de
az egy szó magyarázatát, tartalmát már kevésbé bölcsen adják. Szeretettel jutok a gyermek lelkéhez,
ez a varázsszó. Ez a bölcs mondásokban kevésbé bölcs lesz akkor, ha a szeretet megnyilatkozását fi-
gyeljük.

A Gondviselés azt adta kenyérül és hivatásul, hogy egész életemet a fejlődő emberek között tölt-
sem. Hosszú évek tapasztalata vitt rá arra, hogy azt mondjam: a gyermekvilágot tényleg a szeretet út-
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ján kell megközelíteni és ezen keresztül lehet a lélek szentélyébe lépni.
Az otthon szelleme; légköre nem a jog, nem a törvény, hanem a szeretet s a készség, a figyelem,

jóindulat s előzékenység. Mi a különbség az otthon s a kaszárnya közt? Ez a kényszer háza; ha kinyit-
nánk kapuit, lakói mind szétszaladnának; az otthonból meg ha ki is verik az embert, vissza-vissza buj-
dosik. Mi a különbség az otthon s a vendéglő közt? Itt a profit vezet; pénzért még mosolyognak is, az
otthonban önzetlenség lakik. Mi a különbség az otthon s ismerősünk vendéglátó háza közt? Egy-két
napra fogad, mienk is, meg nem is; az otthon a mienk s az marad. Ezt a szellemet vigyük bele Istenhez
való viszonyunkba; készséget, szeretetet, önzetlenséget, s átkarolást. Éljük át, hogy nála s vele va-
gyunk.

Prohászka püspök szavai.
De hogy? Mi ennek a módszere? – kérdezi a jó szülő. – Minden azon dől el, tud-e az édesanya

ÜNNEPEKET teremteni a családi életben? Olyan lelki ünnepeket, amelyeken a drága gyermek
nemcsak a tisztelet közelségével vagy a simogató kéz szeretetével esik lelkéhez közel, hanem a lé-
leknek még csodásabb, közvetlenebb érintkezésével találkozik az édesanya lelke a gyermek lel-
kével.

Egy gondolathoz fűzöm gondolataimat, azért kötöm magam ehhez a szóhoz: ÜNNEPEKET. – A
kalendáriumok csinálnak ünnepeket; rendeletileg is lehet ünnepeket előírni. Én azonban rendületlenül
hiszek abban, hogy az  édesanya  – a lélek erejével – tud ünnepeket teremteni. Olyan ünnepeket,
amelyeken a hétköznapi élet nehézsége elterelődik a gyermek lelkéből s szemben áll a gyermeklélek
az édesanya lelkével.

A család életében vannak konkréte ünnepek. Az édesanya ünnepe, születés- vagy névnapja, az
édesapa ünnepe. Nagy ünneppé kellene avatni a házasságkötés évfordulóját!… Hisz olyan nap ez,
amely az édes szülők lelkét megtölti a múlt nagy érzéseinek kicsordító bőségével. Ezeket az ünnepe-
ket ne a nagy ebéd tegye jellegzetessé, hanem az emlékezés szentsége… Ilyenkor a lélek közelebb
esik Istenhez, mert valamire emlékezik, amit Istentől kapott. Ezeken az ünnepnapokon szent szokás,
hogy a kisgyermeket díszessé öltöztetik és verset mondatnak vele. Jaj de sok keserves emlék van a
kisgyermek életében, amíg a vers a fejében marad… Azért a versmondatás kevésbé alkalmas azoknak
az élményeknek ébresztésére, amelyek segítségével a gyermek és szülők lelke találkozik. – Ismerek
olyan szülőket, akik így ünnepeltek: maguk mellé vették, ölbe ültették drága kicsi gyermeküket és
megsimogatták fejét és kezdettek velük beszélgetni arról az ünnepről, amely őket összehozta… A
gyermek készségesen simult hozzájuk és nemcsak befogadta azt, amit az édesanya mondott, hanem
abban a percben megnyílt a lelke és ő is kezdett beszélni azokról a csendes élményekről, amelyek lel-
ke mélyén élnek. Megértette, hogy itt nem a hivatalos édesanya oktat, hanem Istentől küldött lélek
tartja fejét és viszi lelkét az Isten felé… Ezek a névünnepek, ezek a születésnapok, születésünnepek a
gyermek életében olyan ünnepek, amelyeken észrevétlenül húzza meg a lélek szentélyét záró kárpit
zsinórzatát.

Az ünnepek akkor is szent napok, ha a gyermeknek van ünnepe! A gyermek ünnepe ne abból áll-
jon, hogy akkor egész tortát lehet megenni. Sem csak abból, hogy egy szál gyertyával több ég a torta
körül… Ezek legyenek vagy lehetnek bevezetések, de nem befejezések. A gyermek ünnepe, hogy az
édesanya lelke a gyermek lelkéhez próbál közeledni! Ismerek egy édesanyát, aki gyermekének a
legkisebb kortól kezdve korának megfelelő írásbeli oktatást adott. Nem azt mondom, hogy ezt szóról
szóra lehetne másolni, hanem azt, hogy az édesanyának legyen évente valami mondanivalója… Nem
tudom elképzelni, hogy a gyermek nem érezné meg, hogy most az édesanya lelke lelkéhez közele-
dik… Erre csak egy válasz van: a lélek, az Isten szent szentélye megnyílik a szülő előtt. A gyermek
életében olyan idők vannak, mikor az édesanya mellette virraszt. Bármennyire kedvelem a mesét, az
édesanyát nem tudom úgy elképzelni, hogy csak mesét mond a Tündér Ilonáról… Beszélgessen lélek-
ből lélekhez is!…

Vannak a gyermek életében még kedvesebb ünnepek: ezek a vallás szent ünnepei. Az első szent-
gyónás. Lehet-e szentebb időszak, mint az, amikor az Úr Jézus lép be a gyermek lelkébe? Ez a lélek-
nyitás a jó mama előtt is kaput tár!!!… Magam tapasztaltam első szentgyónásnál, hogy a nagyapa sze-
rint a jó unoka azt kérte legnagyobb ajándéknak, hogy őhozzá is jöjjön el az Úr Jézus… Ilyen kérések
felvetése esetén úgy lehet beszélgetni a gyermekkel, mint az Isten helyettesével!

De az ünnepeket végül is magunk teremtjük. Tesszük pedig ezt azért, hogy lehetővé tegyük, hogy
a lélek csendes megindításával feltárjuk a lélek kapuját. De ezután ne lépjünk be a keménykezű ember
durvaságával, hanem a szerető lélek gyengédségével. Legyünk látók és gyógyítani akarók. Ennek a
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nevelési módnak lenne az az eredménye, hogy a jó szülő áthidalja azt a szakadékot, amely a gyermek
és a szülő között van.

Valaki azt mondaná: mindez beszéd, elgondolás! Nincsen semmi érvem, sem tudományos mód-
szerem, hogy ezt bebizonyítsam. Legyen szabad azt mondani: mellette áll ennek az iránynak a magam
tapasztalata. Ha ezzel a móddal közeledtem hozzájuk, merem állítani, hogy ez volt az egyetlen metó-
dus, amellyel a gyermek lelkét áthidalhattam.

Én most a gyermekek mellé állok. A gyermekek nem olvassák e sorokat és mondhatják: az Atya
megdicsér minket! A gyermek lelke vágyva vágyik az igazi, szerető vezetés után.

Nem igaz, hogy a gyermek menekszik a felnőtt elől. A kényszernevelőtől menekszik. Ismerjük el
azt is, hogy ezt jól teszi. De aki úgy jön, hogy Krisztus kegyelmét hozza, ez előtt a lélek előtt megnyí-
lik a szentek szentje, és belép az isteni hivatás által adott szent főpap.

Ahol pedig a családi élet szétbomlását látjuk, ott ne vonjuk felelősségre a sokszor felügyelet nélkül
felnőtt gyermeksereget. Ezeknek leromlott élete a szülői lélek ünnepnélküli hétköznapiságát revelálja.

Bef.: A jó szülő – ünnepet teremtő, a jó gyermek – pedig gyakori lélekünnepnapot ülő legyen!

* *

ÉLŐ MONSTRANCIA!
(Szülői értekezlet, Angolkisasszonyok Intézete, 1937. X. 21.)

Bev.: Hogyan és mint tudnák a jó édesanyák és édesapák az Úr élő tabernákulumaivá állandósítani
gyermekük lelkét?

Legszentebb a templom, legszentebb a monstrancia, mert Krisztus-hordozó! Isten élő templomává,
élő monstranciává kell nevelni a gyermeket. Három tézis, három lélekfeladat vár a jó szülőkre.

1. Legyen minden jó szülő a gyermek lelkének kapunyitogatója! A gyermeklélek hivatott, mint
mi mind. Megsejti, hogy itt az Isten szól hozzá! A tabernákulumból Jézus jelenléte beszél… A jó szü-
lőket szeretettel kérném: ne féltsétek a gyermekeket az eucharisztikus Krisztustól. A legszentebb hiva-
tást Isten diktálja. Aki a legszentebb felé hajlik zsenge korától, mikor hivatása felé hajlik, akkor látjuk,
hogy mit hozott magával.

2. Selector vitae – a kapuban. Az élet válogatója, a benyomások lemérője a szülő. Ami Isten
szent hivatásának a prelúdiuma, annak a lelkiatya nem ellensége. A természetes életerők Istentől adott
szentségek, melyek életre fognak kelni idővel. A gyermek lelkében tisztultan hozza felszínre a lelké-
ben élő Krisztus.

3. A gyermekeknek legyenek barátnői a mamák! Isten helyettese az, aki le tud ereszkedni a
gyermekhez. Ne mondják, hogy az én leányom nem olyan… Az élet Istentől, szenttől jő… Mert én
nem közeledem hozzá, azért nem jő a gyermek hozzám… A gyermek fejét keblünkre hajtva beszél-
gessünk vele; – mondjuk, hogy minden szentség, ami Isten szent tervében benned megjelenik. Istentől
szentnek teremtett és muzsikáló jelenség ez benned. Ami Istentől van, az szent! A gyermek megsejti,
hogy: te tényleg monstranciája vagy a mi Urunk Krisztusnak.

Bef.: A te tested a te nyelveden át tényleg monstrancia! Teljes kibontakozásban Isten szent ke-
gyelméből vedd Isten ajándékát! A gyermek teste, lelke Isten szent temploma. A mamák tegyenek
meg mindent, hogy szent legyen a családban járó élő monstrancia. Többet fog érni még azon oltárnál
is, mely a Hősök terén fog majd állani.

* *

BARÁTNŐJÜK LEGYEN A LEÁNYUK!
(Szülői értekezlet, Angolkisasszonyok Kereskedelmi Iskolája, 1938. XI. 26.)

Bev.: Törtszám vagyok én is s mindegyikünk más és más törtszám… Igen nehéz életkérdésben
kell kemény és nyílt szóval a kereskedelmista növendékek szüleihez szólnom. Hogy lehet otthon és
zárdában úgy nevelni, hogy távol essenek a rossz miliőtől? Ezerszeresen nagyobb bizalmat és szerete-
tet a kereskedelmista leányainknak! A „mese-autóra” gondoljanak mindig!! Csodálatos nagy tartóerő-
re van szükségük. Legkedvesebb kis barátnőjük legyen a leányuk! Minden kéznyújtást megérezzenek.
Nem múlik el nap, hogy pár szót ne beszélnének.
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1. Az első, amit kérek: az intimitás melegsége! Leányuk mindig megérezze, hogy meleg szeretet-
tel futhat az édesanyjához.

2. Rá nem nevelni a mulatozásra! Védeni mindentől, ami felleg. Én konkrét ember vagyok! Mi
megyünk ki az életből, s ők jönnek utánunk. Bunda nem való, mikor nehezen keresi meg azt a pár
pengőt a munkájáért. Szálláskészítői a gonosz-léleknek, ha több igényt nevelnek bele. – 36 éve vagyok
katedrán, aki az élet tragikumát ismerem. Szűrszabó az, akinek a foltozást adta az Úr, ha a bundád ki-
szakadt… Az élvezetvágyat nem fokozni! Az olvasmányokban, a mozikban, a színdarabokban, a né-
ger zenében szórakozást találni több pénz kell, mint 60-80 Pengő. Aranybányákból telik, vagy nem
becsületes úton… Föl ne ajzzák a durva ösztönöket!

3. Kettős könyvvitellel jegyezze kiadásait! Belső kicsi háztartása egyensúlyban legyen, -ne kell-
jen titkon pótolni! Gyermeke tudjon egyensúlyt tartani. Rendezett beosztása legyen. Kicsi kis háztartá-
sa a jövendő előképe legyen.

4. Előkészítjük arra, hogy férjhez menjen. Gressus logicus-sal, saltus lyricus helyett, menjen
férjhez. Az V. gimnazistáknak az óvodában nőnek az övéi… A vőlegény jobban biztosítva van, mint a
mama, mert utána jár. Kikötőt biztosít a leányának. Lelke üdeségével megtalálja a jövendőt!

5. A mély vallásosság a legjobb, ha „előtte és utána” (szórakozás) mer áldozni. A felkamaszodó
gyermeket Isten kezébe fektessük. Nem azért nem jár a szentségekhez, mert túl jó, hanem mert nehéz-
sége van. Ne hagyjuk összegyűlni! Így szóljunk hozzá: drága gyermekem, jövendő életednek testi-
lelki intaktságáról van szó. Ha engedet gyűlni a nehézségeket, akkor lavináknak nevezzük őket.

Bef.: Egyenlő nevezőre kell hozni az igényt és a valóságot. – A nagyobb veszély tudatában a leg-
nagyobb meleg gondozást igénylik ők! A jó édesanya meleg szeretete s Isten áldó keze el fogja húzni
a drága leány feje felől a ködfüggönyt. Akit anyakéz véd s Isten keze áld, az akkor is tiszteletet paran-
csoló, ha csak egyszerű kis takarító is!

* *

AZ ÚR SZAVA – A NEVELŐK SZÜLEIHEZ
(Beszéd – jövendő tanítók szüleihez, 1944. III. 25.)

Bev.: Amikor jövendő tanítónők szülei jelennek meg az Úr házában, hogy húsvéti előkészületben
drága gyermekeikkel együtt az Úr asztalához járuljanak, akkor egész különlegesen kell hallaniuk a fe-
léjük suttogó krisztusi szavakat. – Az Úr ugyanis mindenkihez szól, de kivételes kegyelemmel beszél
azokhoz, akik gyermekeiket nevelik olyan élő áldozattá,  amely  áldozat  a jövő gyermeknemzedék
nemesítésére áldozza életét. Akkor pedig még különlegesebben szól az áldott lelkű szülőkhöz, ami-
dőn egybegyűlve imádkoznak lelkük újjászületéséért és az ég csordította kegyelemért. – Ezekben a
csodás percekben három mondatot súg drága mindnyájatoknak az Úr.

1. Az első így szól: veletek vagyok és köztetek élek! Ez a szent, zsongva hallható hang abból az
isteni ígéretből fakad, amelyet az Úr övéinek mondott mondván: „Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18-20). – Most nem ketten, hanem százan és szá-
zan vagyunk itt… Az Ő szent nevében és drága otthonában… Egy a lelkünk is! Ez a lényeg! Rang és
társadalmi eltérés lényegtelen! Lelket hozók vagyunk… Könyörgők vagyunk… Áldozatot vi-
szünk… Urat várunk… Tisztulást keresünk… Az ilyen egyforma lelkiség közénk hozza az Urat! –
Bízhatunk tehát, hogy az Úratya atyaságában testvérek vagyunk!

2. A második beszéd parancsoló hang: drága és meleg otthont készítsetek az Úr küldötte isteni
„követeiteknek”, áldott gyermekeiteknek!

Ez a parancs ismét Krisztus szavaiból csendül ki. Ő mondotta: „Aki pedig befogad egy ilyen
gyermeket az én nevemben, engem fogad be” (Mt 18,5). A ti drága gyermekeitek tehát nemcsak Isten
követei, hanem magát Krisztust személyesítő égi ajándékok. Ennek a szent élő ajándéknak fogadása,
majd otthonnal ellátása, az otthon melegének megteremtése a ti szent kötelességetek. Szinte temp-
lommá kell épülnie a ti szent családi fészketeknek, ahol Krisztus Urunk lakozik… Mik ennek jelleg-
zetes jegyei? Egymásközti meleg szeretet, megértő lélek, közös áldozatosság, vallásos élet. – Ha ezt
kialakítjátok, akkor köztetek Krisztust helyettesíti és személyesíti a jó gyermeketek. – Sokszor sok vád
éri a serdülő gyermekleánykát… Legyünk őszinték: önmagunkat vizsgáljuk, vajon mennyiben va-
gyunk mi a hibásak?… Mert isteni otthonban Isten követei növekednek!!

3. A harmadik intés szintén parancsoló beszéd: áldozatos éltetekkel mindennél nagyobbra be-
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csülve gondozzátok drága gyermekeitek lelkét!
Ez az irányítás is Krisztus evangéliumi szavaira támaszkodik: „Mit ér az embernek, ha az egész vi-

lágot megnyeri is, de lelke kárt szenved?” (Mt 16,26). – Mintha arról szólna ez a suttogó isteni szó,
hogy szeresd, értékeld, becsüld a földi kincseket is, hisz ezek is Isten ajándékai, de mindenek-
fölöttinek tartsd a lélek értékeit! – Kincs a boldog családi otthon. Kincs az egészséges test. Kincs a
szépség, a tudás, a vagyon és a földi derű… De ezek életjegye a mulandóság! Isten követei: a szen-
vedés, betegség… elrabolják ezeket… A halál pedig végleg viszi! – Mit kell gyűjtened? Örök kincse-
ket, amelyek erények alakjában övezik és díszítik drága lelkedet! Ezt keressék és ezért dolgozzanak a
jó szülők! Így örök élet menyasszonyai és áldozatos „Úr szolgálóleányai” lesznek drága gyermekeik!

Bef.: Ha hivalkodó merészséggel ajkunkra vettük és továbbítani merészeltük Urunk szavait, akkor
engedtessék meg, hogy drága mindnyájatok nevében felelhessek az égi Mesternek. A felelet egy mon-
dat, amely két részből áll. Köszönjük, Urunk, drága szavaidat és hűséges szolgaként követjük útmuta-
tásodat. Mi Veled maradunk és Veled haladunk a nevelés nehéz és szent feladatában! – Szinte hallom
az Úr örök jutalmazással bíztató szavát és valóságáért imádkozom, hogy drága otthontok olyan virá-
goskert legyen, amelyben örök színpompában illatozik Isten díszes lilioma. Amen.

* *

AZ ÉDESANYA KEZE ÉS AZ ÉDESANYA LELKE
(Értekezés leányok életre-neveléséről)

Bev.: Az édesanyák kezét és lelkét a legszentebbnek tartom. A kezük – a kicsikék gondozója, a
lelkük – a felserdültek nevelője. Persze úgy értelmezve, hogy a kezüket is a lélek irányítja!… Csak
azért igényeltem a nagyobbak részére a lélek teljességét, mert ott arra nagyobb szükség van.

1. A felserdülés előtti gyermekleánykák a legkedvesebbnek tűnnek a földön. Azok a kis leánykák,
akik itt felvételért kopogtattak, drága, nyílt szemű és minden jóra vállalkozók. Az elsősök és másodi-
kosok nagy, mindent felfogni akaró szeméből minden lelki rezdülés kiolvasható. A harmadikosok és
negyedikesek lelkén már lakat van; még a mamák előtt is. Mégis némi egybefogással azt szeretném
meghirdetni, hogy ebben a korban a jó mamáknak áldott keze legyen a nevelés szent eszköze. – De
mire használandó a szent anyai kéz?

a. Legyen a mamák keze a gyermeket: mindenkor megölelni tudó bársonyos kéz. A megölelő
bársonyos kéz annyit jelent, hogy a kicsi kortól kezdve az édesanya keze legyen a védő kéz, a magá-
hoz ölelő kar! Mégpedig nem a dédelgető cirógatás miatt, hanem azzal a nevelési célzattal, hogy a le-
ányka minden nehézségben, bajban az édesanya keblére boruljon. Az édesanyáknak úgy kell hango-
lódniuk, hogy a gyermekkel megértessék: az édesanya keze a legbársonyosabb kéz, amelynek lehelet-
szerű érintésére hozzájuk tapad a drága gyermek! – A leányka úgyis hamarosan észreveszi, hogy bán-
talom esetén az édesanyához kell mennie! Szeretném, ha a jó mamák azt a szempontot tartanák szem
előtt, hogy ők tényleg a leánykák gondos védői. – Persze, azt kell megéreztetni, hogy a jó édesanya az
élet minden bajában segítséget nyújt a küzdő leánykának! A segítő kéz munkájának egész skálája
van a gyakorlati életben. Ha testi baja van, vagy esetleges csetepaté miatt vérzik a szíve, akkor is érez-
ze a gyermek, hogy a szigorú édesanya mégis nagy gonddal védi! Vagy ha a gyermek valami hibát
követett el, akkor a szempont sohase az legyen, hogy bosszúsan megbüntetem; tessék kiéreztetni a
büntetésből is, hogy ezt is a te érdekedben teszem!… A gyermeknek meg kell éreznie, hogy az a kéz,
amely őt bünteti, szereti is. Azért nem szabad indulatban büntetni. Ilyenkor igazságtalan az ember,
erősebben is büntet. Az, hogy a büntető anyai kéz szerető kéz, csak akkor értethető meg, ha a büntetés
teljesen higgadtan történik… Nem lehet később elcsókolgatni az igaztalan büntetést… Az ok nélkül
bántó kéz veszít a szentség jegyéből.

Az anyai kéznek úgyis bársonyosnak kell lennie, hogy ölelésével mindent ki tudjon cirógatni a fej-
lődő leánykából. Nem szabad tanúkkal dolgozni! Ez vagy az látott téged, tehát vallj!… A család meleg
szent otthon, ahol a családanyának az a szent kötelessége, hogy a gyermek szívét az ő szeretetével
mindig nyitva tudja tartani. Az élet fejlődése úgyis fokozatosan mindig jobban záró; az anyai bárso-
nyos kéznek simogatására azonban a gyermek mindig jobban és jobban megnyilatkozik. Locsogó ter-
mészetével elmond mindent: mama, ez történt az iskolában… ezt történt az órán… a rossz feleletekről
azonban csak akkor számol be, ha a bársonyos kéz hatását érzi. Ha a mama arcának szomorúságáról
észreveszi, hogy mennyire fáj a bársonyos lelkű édesanyának, akkor igyekszik majd ezt a szomorú ar-
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cot felderíteni. – A bársonyos kéznek feladata az is, hogy elzarándokoljon a kisleánykához, leteleped-
jék mellé és a szó erejével bontogatni kezdje a lélek zárt világát! Ezt olyan formában lehet: drága kis
gyermekem, mit tanulsz? Először elbeszélget a vízilóról, a leckéről, a felelésről stb. Így azután lassan-
lassan rendkívüli melegség fejlődik ki a gyermek és az édesanya között. – Ezután a leányka kérdezhet
a mamától. De ezek a kérdések már a lélek világából törnek elő… A bársonyos kéznek bársonyossága
lekopott, ha elzavarja a kérdezgetőt… A leányka sohasem feledi el, hogy az édesanya egy ideges pil-
lanatban elküldte. – „Fontos dolgot akarok mondani, anyuka!” – kiabál a leányka. A jó anyuka oda-
megy: „csak hozz elő mindent leánykám, hallgatlak”… Ezt a gyermek sohasem feledi el! – Módul kí-
nálkozik a kezdés is. Bátorít, bíztat: „Editke, ha megcsináltad a számtant, jöjj, hozd ide, szeretném
megnézni, jó-e?” Ebből a leányka azt érzi, hogy a mama érdeklődésének a középpontjában van; ennek
eredménye a teljes bizalom és őszinte odaadás.

A papi emberek sokszor észreveszik, hogy a leánykák nagyobb problémával jönnek. Ha az ember
elküldi az apró emberkét, akkor soha az életben nem jön vissza… De ha a kis problémát elfogadva a
kis emberkét megértjük, akkor meg is nyertük őt – az életre!

A mamákat igaz szeretettel kérném: hallgassák meg mindig a kicsikéket! Törődjenek velük és sze-
ressék kis ügyeiket. Részesedjenek a gyermek munkáiban, örömeiben. Akkor tudja a kicsike, hogy a
bársonyos kéz érdeklődik az ő problémái iránt, akkor sohasem lehet leszakítani az édesanya kebléről
őket. Ez pedig neveléstani – életkincs!

b. Legyen másodsorban az édesanya keze útmutató kéz. – A gyermek előtt a legnagyobb tekin-
tély az édesapa és az édesanya. Az isteni gondviselés rejtőzködik ebben. A gyermek nézi a mamát.
Amit ő tesz, az szent. – Van ebben felelősség, de van benne útmutatás is. Felelősség és útmutatás,
hogy önmagunk jó példát adjunk. A leányka várja az utasítást, de szeretné látni, hogy a mama is
ugyanezt teszi. Ha az ellenkezőjét látja, akkor leutánozza a mama másik arcát.

Minden nevelő kéri, hogy a mamák élete a családban finom és kedves legyen, hogy a gyermek
mindig azt lássa és utánozhassa. Ha a mamának a hangja a felső „c”, akkor a leánya kiállhatatlan
maskura lesz. A gyermek hangjáról meg lehet ismerni a mamát. Egyszerűen azért, mert mintázza a
mamát! Hogy a mama fáradt, azt megértem; hogy fáradt és ideges, arról nem tehet; de hogy fegyelme-
zetlen, azt nem értem!… Ha a mama kiabál, a leányka is követi. Ha a mama nem szereti a munkát, a
gyermek sem szereti. Ha zúgolódva teszik otthon a munkát, a gyermek is zúgolódva tanul. Ha a mama
áldozatosan dolgozik, akkor megérteti a gyermekkel, hogy ő is örömöt szerezhet neki a munkájával. A
leánykával nem csak akkor kell beszélni, mikor megszidom, ez falra hányt borsó. A gyermekleánykát
a család szent napjain kell oktatva nevelni. Ha a gyermek köszönti a mamát, akkor nagyon komolyan
lehet beszélni vele. Ilyen napok az édesapa, keresztmama névnapja, karácsony, húsvét stb. Ilyenkor a
gyermek melegebb lelkű… Ez a pillanat alkalmas az útmutatásra… ez az idő a nevelés igazi időszaka.

Ez az a bizonyos útmutató, melyet az édesanya példája adhat és szava erősíthet. Csak üres erkölcsi
prédikációvá ne váljék! Az erkölcsi prédikációt lerázza magáról; ezeket nem tudja megérteni. Vegyen
inkább valami jót észre a leányka lelkében. Ha ezt előhozza, akkor nagyot fog nézni, kigyullad az arca
a boldogságtól. A jó mamák vegyék észre a jót rajta. Még az iskolai büntetés sem eredményes a gyer-
meknél, ha a jót sohasem látom meg benne. Ha mindig csak azt mondom neki, hogy te ostoba, rossz-
akaratú vagy, akkor a végén belefásul és nem törődik vele. Sohasem felejtem el, egy mama írta: hülye
a nagyobbik fiam. Nagy tragédia. Felhozza a gyermeket, hogy megvizsgáltassa orvos szakértőkkel.
Mikor megláttam és beszéltem a fiával, nem tartottam hülyének. Hanem olyan szegény gyermek ez,
akit elneveltek, mert mindig így szidták: olyan buta vagy megint, olyan hülye vagy! Mivel balkezes
volt szegény, sohasem tudott semmit jól tenni. Majdnem elhülyült, nem törődött semmivel… Végre az
anyja a vizsgálatok után azt mondotta nekem: a gyermeket elhoztam, mert hülye és most azzal a tudat-
tal viszem haza, hogy én voltam a hülye…

A sok beszéd és oktalan fenyegetés helyett legyen a jó édesanya eleven jó példa, és akkor irányí-
tó kezét biztosan követi az életet mintázó leányka.

c. Továbbá, legyen az édesanya keze a keményen vezető kéz. – A 14 éves gyermekleánykánál
már komoly, szigorú kézre van szükség. Mikor a gyermekleánykában megmozdul az ösztönös élet,
amikor toporzékoló, önfejű lesz, amikor megmozdul benne a szexuális érzés, akkor egészen kicserélő-
dik. Ez tény. Aki okos, az hamarosan észreveszi ezt. A kisleánykánál is kezdődik az érzelgősködés. Itt
kell az okos erős anyai kéz, hogy a nagy kilengéseket elhárítsa. Ebben az életkorban a leányka erősen
érdeklődik a mozi, a színház, a családi szórakozások után. Bűn ez? Dehogy bűn! Ez az élet szent pre-
lúdiuma!
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Mikor a negyedik gimnazista komolyan kezd tekintgetni a fiúgimnazistára, akkor az élet zsendülé-
se kezdődik… Ne féljünk ettől! Az okos, de kemény kezű mama magához vonhatja kisleánykáját, és
bölcsen kioktathatja az élet sarjadásáról és az illúziókról… Az érzelmi hullámzás idején keményen
tartja… Érzelgős könyvektől, álmodozó merengéstől visszatartja… Komolyabb munkára fogja… Ön-
fegyelemre neveli. De ha a mama elhibázza és mulatságoknak illő gyermekzsúrokat rendez, akkor a
gyermek tönkremegy… Tessék elhinni, hogy az alvó oroszlán magától ébred! Úgy járunk, ha ébreszt-
getjük, hogy nehezen tudjuk visszaparancsolni. – Attól pedig óvakodjanak, hogy így fog kiforrni a lel-
ke. Nagy baj volna, ha a szennytől kellene kiforrnia. Az igazi irány ez: a mama az életre készíti elő a
gyermekleánykát. Nem bánom, ha szebben öltözteti, csak agyon ne kendőzze. A világ minden kincsé-
ért sem szabad megengedni, hogy a gyermek mindenben csak a külsőre gondoljon! A lélek fejlődő
ereje sugározzék ki és a leánylélek belső szépsége verődjék ki egész lényén. A leányka vegye észre,
hogy a mama zártabban azért  tartja,  mert  csakis  így fog kifejlődni  belőle  a  szép leány típusa.  Olyan
szent életre készül, melyben ő is jövendő házastárssá válik. Ez pedig kemény feladat és a reá való ké-
szülődés is nagy erőfeszítést és lemondást igényel.

A jó mama engedhet olyan összejöveteleket, hogy ő is ott marad. De ha a mama a harmadik szo-
bában szórakozik, akkor ez rendkívül tragikus élettörésre vezethet. Nem szabad hamar ördögöt látni,
de jobb kemény éberséggel résen lenni, mint később kínos tapasztalatokat szerezni… Legyen gondunk
arra is, hogy a leányka önbecsülését mindig jobban felfokozzuk. Így mások részéről is tiszteletet kíván
magának. Még a fiúktól is. Ez pedig azért lényeges, mert nem ő lesz a keresve széjjelnéző, hanem őt
keresik az arrafelé járók… A magas királyi szék pedig igen nagy erkölcsi védelem!

A gyermek mindig csókoljon kezet a mamának! Szeretném ha ebben mindig ez az érzés élne: amit
a legjobban tisztelsz, azt mindig megcsókolod! Nincs nagyobb hódolat, mint a mamának járó kézcsók.
A leányka nevelődjék hozzá, hogy annak a kéznek a megtisztelése, amely neki a legnagyobb áldás,
reánézve a legmegfelelőbb. Még akkor is, ha ez a kéz keményen és esetlegesen büntetően sújt. De kí-
vánatos, hogy ez az esetlegesség mindig ritkább legyen.

d. Végezetül legyen a jó mamának a keze áldó kéz. Lebegjen ez a kéz mindig áldólag a gyermek
feje fölött. Otthon, iskolában, villamoson, a jégen, az utcán, a gyermek mindig igényelje a mama ke-
zét. Az ilyen érzésű leánykák nem tudnak addig lefeküdni, míg a mama meg nem csókolja őket. Ez
pedig annyit jelent, hogy mind az a szépség és jóság, amely az anya lelkében él, átsugárzik a leányka
lelkébe is. Az áldó szeretet a legjobb irányba hangolja a gyermek fejlődését. Különösen, ha ez imád-
sággá válik.

A kisleányka hamarosan észreveszi, hogy az ő anyukája egy nap sem pihen le, míg őérette nem
imádkozott… Sőt hálával veszi, ha este kereszttel jelöli a homlokát… Nagy boldogan csukja be az aj-
tót, ha anyai áldással hagyta el a házat… Vele érzi az anyát… lelkét… áldását… valósággal látja is őt,
amint vigyáz reá!… – Az ilyen áldó kéz elér a leányka minden mozdulatához. De még az égig is, mert
az égi atya nem vonja meg szerető áldását attól a gyermektől, akit ilyen módon is szeret az édesanya.

Jól tudom azt, hogy a jó mamák sokszor imádkoznak a templomban – a leánykák vizsgája esetén.
Szeretettel kérem a jó mamákat, hogy ezek az imák terjedjenek ki az év minden napjára. Azért, mert
nemcsak a rossz felelettől kell félteniük kisleánykáikat!… Sőt talán ettől a legkevésbé! Az élet na-
gyobb és komolyabb kísértései ellen kell kiesdeniük a jó Isten áldását.

De az bizonyos, hogy a jól értelmezett bársonyos, útmutató, kemény és áldó kezük helyes irány-
ba tereli a serdülés felé haladó drága leánykák lelki fejlődését.

2. A nagyok, az ötödik-nyolcadik osztályosok életében az egyéni továbbnevelés kötelezettségén
kívül már más feladat elé kerülünk. A feladatot így lehetne jellemezni: bevezetés a szolgálatot teljesítő
életbe!

A felserdült leányt bevezetni az életbe? – kérdezné valaki. Hisz ez olyan kijelentés, olyan széles,
olyan sokat rejt magában, hogy ennek a tartalmát megjelölni és módozatait kipontozni lehetetlennek
látszik. Tán hamarosan igaznak látszik ez a tétel: olyan irányelveket le lehet szögezni, amelyek a kato-
likus szülőknek maximákat adhatnak.

Bevezetésül az a gondolat zsong a fejemben, hogy a jó mamák olyan módon állnak leánykáik
előtt, akik számukra mindig csak hoznak. – A mamát leginkább a karácsonyfás angyallal lehetne
jelképezni, aki észrevétlenül jelenik meg és ajándékot hoz… A lényeg azonban messzebb van! A ka-
rácsonyi angyalos mama helyett olyan mamákat képzelek, akik lelküknek javát a gyermek köré teszik;
önfeláldozást, szeretetet, áldozatkészséget, jóságot és önátadást. Akkor is ott van, ha az a gyermek
egészséges, akkor is, ha beteg… Amikor a mamának a képét ilyennek rajzolom meg, akkor érkezem
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igazán az én gondolatomhoz… Én a mamák szerepét a felserdült leányok életében két kötelességben
látom. Az egyik a felserdült leány lelkében levő készségeknek tudatos és tervszerű fejlesztése, a
másik a hajadonná serdülő leány önmagát fejlesztő életlendületének sugalmazása.

a. A mamának le kellene számolnia azzal, hogy a gyermekleányka életadottságokat hordoz. Benne
van, hogy mi lesz belőle; sejtben, magban, képességben. A mamáknak tehát nem csak az a hivatásuk,
hogy csupán a szelídség és jóság meleg területén mozogjanak, hanem az, hogy pozitívumot is adjanak
a lélek tudatos fejlesztése érdekében. Ez annyit jelent, hogy a serdülő leány lelkében központi problé-
ma az ő jövőjének megsejtése. A 14-15 éves leányka kinőtt a jelenből és kitekint a jövőbe; ez szent,
Istentől adott tény. Itt adódik az a nehéz feladat, amelyet a mamáknak el kell vállalniuk!

Ez az életkor elsősorban kifelé való érdeklődés szimptómáját adja! A matematika vagy latin me-
moriter tanulása helyett jobban esik egy-egy lírai darab… A szemek, a vágyak kifelé fordulnak… A
szellemi érdeklődés kisebbedik; bár nem mondható, hogy nincs érdeklődés a szellemiek iránt, hanem
azt le kell szögeznünk, hogy a figyelem erősen megoszlik a tanulás és az érzéshullámzás között…

Egyszer lélektani tanulmány miatt megfigyeltem a leányokat. A legfinomabb kontúrok a harma-
dik-negyedik osztályokban verődtek ki; az ötödik-hatodikban pedig durvultabban dúltak a vonások,
kifejezéstelen az arc… Ha valaki le akarná festetni a leányát, akkor a festő megkérdezi, hogy hányadi-
kos. Ha ötödikes, akkor ne festesse le – ajánlja a művész…

Tudomásul kell venni, hogy a természetnek akkor erőteljesebb a törtetése, nagy tehát a belső za-
var. Ha pedig zavaros a belső, akkor a külső sem csendes…

Az élet Genezáret tavát csak megzavarják az élet fenékhullámai. A belső zavar nem rossz, csak
fejlődő életet mutat, amely segítségért kiált! – Ha belső zavar van, ki segít itt? Én összetett kézzel kér-
ném a jó mamákat, hogy ők legyenek leánykáik segítői. Jól tudom én, hogy ez nehéz vállalat, de vál-
lalása kötelesség. – Mi tehát a teendő?

Nem jó a kemény kezelés, de még kevésbé jó a szórakozás és mulatság kínálása. – Az első, amire
felhívom a jó szülők figyelmét, az az, hogy itt lírai megérzéssel van dolgunk, tehát a kezelésnek is me-
legnek kell lennie. Világosan szólva: a 10-12 éves fiú szóba sem áll a leánnyal, kilöki, kicsúfolja, ci-
bálja, lenézi, mert leány. Érdekes, a hatodikos gimnazisták már véletlenül gyakran járnak a leányos
házak felé… Az elhanyagolt külsejű kisdiák már hetedikes korában sokat ad a külső csínre, tetszeni
akar. Ezt a változást szentül meglátni, ezt a belső átváltozást nevelni, vezetni tudni igazi nagy művé-
szet. A leányka és a fiú ezt nem mondja el, mert ebben a kérdésben a legközlékenyebb gyermek is be-
zárkózik. De nincs baj, ha az édesanya odaül felserdült gyermekének ágya szélére és kisimogat belőle
mindent!… Akkor megoldódik annak a nyelve! Az édesanya pedig megérteti vele, hogy az Isten
szent terve szerint a jövő életnek első megrezdülése ez!…

Hányszor jönnek hozzám leányok azzal: atya, nagy dologról szeretnék beszélni, nagyon fontos. Ha
szentül kérdezzük tovább, akkor a leány ajka megnyílik és elmond mindent. Én azután a mamához
küldöm, mert a mamának mindent kell tudnia. Már úgy kellene hozzám jönnie, hogy a leányka a ma-
mától jön; ez már kissé baj, hogy tőlem kell a mamához mennie! A serdülő leánykát nem szabad úgy
engedni, hogy nincs a mama és közte eleven, bizalmas kapocs.

Akkor, amikor a leányka belekapaszkodott a mama nyakába, és amikor a kisfiúcska kedves, nyílt
volt, akkor elbeszélt édesanyjának mindent; megbeszéltek sokat egymással a mama és a leánya. Ha a
serdülő leányka is ilyen akar lenni, akkor a mama ne húzódjék vissza… Ez strucc-politika volna. Mi
az eredmény? A gyermek vagy a szolgálóktól, cselédektől tud meg mindent, vagy lexikonokban keres
magyarázatokat… Kutat, szimatol, kombinál; itt is hall valamit, ott is, és a fantáziáját mindig a zava-
ros kérdések elintézése foglalkoztatja… Ez okozza beborulását! Belülről goboz, és kívülről nincs fe-
lelet semmi. És akkor jön, hogy ilyen meg olyan bűnei lépnek az életébe… Bizony rejtélyes világ a
serdülők világa!…

Itt ül egy mama, aki ügyesen átvezette gyermekét ezen a nehéz korszakon. Ez a mama mindig leült
gyermeke ágya elé és kicirógatott belőle mindent. A leányka el is mondott neki mindent… Ez azután a
nehéz kérdéseire megmagyarázta, hogy a belső átváltozása is a jövő életének a kopogtatása… „Az
életnek szolgálatával az élet hivatott szolgája leszel!” Amikor itt-ott hallott valamit, akkor első útja a
mamához vezetett; meg-megkérte, hogy üljön mellé. A mama tudta, hogy ilyenkor egy nehéz kérdést
kell megoldania! A mama szépen megbeszélt mindent, és ebből a gyermekből rendkívül finom, Isten
terve szerint váró hajadon lett, semmi fanatikus „saltus liricus” nem ragadta el. Kihalt! De ne tessék
hinni, hogy apáca lett belőle. Nem. Rövidesen férjhez megy…

Ezeket a nagy feladatokat a mamáknak vállalniok szent kötelességük. A mód egyszerű. Tessék ol-
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vasni a neveléstani könyveket, amelyek megmutatják, hogyan kell a gyermeknek a jövő élet szentsé-
géről beszélni… Tessék olvasgatni Tóth T., Csaba Margit, Marczell Mihály és Stall könyveit. De ilyet
megbeszélni? – gondolják egyesek. Hiszem, hogy jobban mondja meg ez az irodalom, mint a szolga, a
cseléd vagy a lexikon. – Mindez bölcs és megértő lélekből és áldozatos odaadó szeretetből fakad.
Íme ezért mondottam az elején, hogy a serdülő leány neveléséhez megértő lélekre van szükség.

De ez a megértő anyai lélek feltételezi azután az óvatosan gondozó édesanyai lelket is. Nem sza-
bad mindenfelé vinni a serdülő leánykát. A lelki finomság vezesse ebben a válogatásban a mamákat.
Ha közös szórakozásokra viszik a gyermekeket és nem vigyáznak reájuk, hanem leülnek a harmadik
szobában és kávéznak, bent pedig a fiatalok táncolnak – ez nem lelkiismeretesség. Érdekes, hogy
ilyenkor gyakori a rövidzárlat… Sajnos, hogy a mamák megjegyzik: „milyen kedves, játszanak a fiata-
lok!” Így aztán ne csodálkozzanak azon, hogy a gyermekeik nem olyanok, aminőnek lenniük kellene!
A gyermekek sokszor panaszolják, hogy mik történtek; sőt azt is mondják, hogy a mama ott volt, de
nem tud semmiről!… Igaz, hogy a serdülő leánykák ebben a korban elfordulnak a munkától és hajla-
mosabbak a szórakozásra!… Kell is a szórakozás a gyermekeknek… De nem rohamosan adni min-
dent, csak azt, amit a természetes élet igényel. Pl. ha a gyermek zenei dolgok iránt érdeklődik, akkor
nem jazz-band-re viszem… Bűn, ha 17 éves leányt az orfeumba visznek! A 16 év nem korlátja – az
erénynek! Ne olyan dolgokra hívják fel, amelyekre nem gondoltak, hanem azokra a dolgokra, amelye-
ket a mamák lelkük finomságával jóknak láttak! – Legyen gondja az ízléses öltözetre is; de ez sohase
sértse az erkölcsi érzéket. A serdülő leány ne legyen életkirakat, hanem lélekkitárulás! Legyen a ma-
mának arra gondja, hogy a lélekkincseket revelálja – a szórakozó leányka! Ha színházba viszik, miért
nem a Nemzeti Színházba, és miért kell bérletet váltani a világnézetet ingató színházakba? A gondos
lélek azután arra is kiterjed, hogy megnézi a felserdült leánykának olvasmányait. A gyermek szívesen
érdeklődik az érzelmes dolgok, regények iránt… Miért kell a 16 éves leány lelkébe beledobni olyan
„irodalmi” olvasmányt, amely megöli erkölcsi érzékét? Nem azt mondom, hogy később fokozatosan
ne ismerje meg a sötétebb tónust. A durva odavetés összetöri a lelki életet, és az ösztön kezdi követel-
ni jogait… Miért ne lehetne olyan olvasmányt kínálni a gyermeknek, ahol lélek is van, nemcsak test?
b. A szerető megértés és a gondos óvás után a jövőre való tudatos előkészítés az édesanyai lélek szent
feladata. – Itt már nem a kívülről jövő behatások és védelmek közléséről s befogadásáról van szó. A
feladat lényege az, hogy a serdülő hajadon maga is beálljon a saját életét fejlesztő és a jövőre készülő
munkájába! – A felserdülő hajadont reá kell nevelni -és ez elsősorban a mama kötelessége-, hogy a já-
tékos gyermekkor befejeződött és a kicsinyes szórakozások ideje lejárt. Aki a jövőt akarja szolgálni,
az keményen álljon be a ma szolgálatába! A jövő élet sem az örömök és szórakozások ideje. Az élet
nem üdülőtelep, hanem harctér. A felserdült leánynak ezt az élettípust kell szuggerálni, nem pedig a
flörtölő életformát prezentálni. – Ez a csendes, de állandóan hangzó beszéd – ébresztgető hang. A le-
ány lelkében élő, de csendben pihenő életkészségek ébresztgetése. Iskola is sokat tehet ebben, de a
legtöbb munka az édesanya feladata. Ő él együtt a gyermekkel; ő hívhatja fel figyelmét állandóan a
családban észlelhető nehézségekre; ő mutathat reá a gyakran igényelt önfeláldozásokra. De ugyancsak
ő lehet az, aki az életboldogságnak ilyen módon való megszerzését bemutathatja. Az ilyen ébredés
végül is az ábrándok világából való felserkenés. A rózsaszínű álmok – gyermekvilág tartozékai; az élet
felelősségének megérzése – az élet emberének lélekenergiája. Ez az utóbbi azután nem marad egysze-
rű megállapítás, hanem olyan tevékeny erővé válik, amely a leánylelket a jövő küzdelmes életének el-
viselésére edzeni kezdi. Acélossá akar lenni az a lélek, amelyre nagy hivatást bíz majd az Úr!… Szép
és szent megindulás! Olyan lépés, amelynek első mozdulatára az édesanyának kell hangolnia a leány-
kát! Ha ehelyett a külsőségek szeretetét vagy szépség, ruha és modor erejével akarja a figyelmet
a leánykára terelni, akkor bábot nevel, de nem erős asszonyt!

Természetes, hogy az önnevelő munkában igen nagy szerep jut a vallásos életnek. A kisleányka
életének gyönyörű éke a kegyelmi élet, de a felserdültnek ereje, vára és valóságos lélektartalma az Úr
égi átnemesítése. – Örüljön a mama, hogy leánya vallásos! Sőt tegyen meg mindent, hogy igazán az is
maradjon. Jó lelkiséggel csak szuggerálja azt neki, mert ezzel biztosan erős asszonnyá fejlődik. Ne fél-
jen, sőt gondosan küldje a lelkiatyához, de mindenekelőtt az oltárhoz! Ott az Úr szolgája után maga az
Úr várja! Ez a találkozás kegyelemvétel! A kegyelemvétel pedig örök erőforrás. Sőt azt is mondhat-
nám: az a lelki kinemesedés a testi életformára is átviszi a derűbe vonó kontúrokat. Én fiúkkal foglal-
kozom. Látom, hogy hogyan gondolkodnak a leányról. Azokat, akiknek csak Venus anyánk adott, le-
nézik… Megkérdem, miért? Üres lélek. – A másik, akiből kiszól a lélek, azt szeretik, mert kicsillog a
szeméből, a szép lélek ott észrevehető. Nagy hiba volna, ha az élő hárfa, a jó édesanya csak azt mun-
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kálná, hogy a lelked szépítése helyett külsődet csinosítsd! – Higgyünk a lelki szépség döntő erejében!
Ennek pedig egyetlen eszköze: az Úr kegyelme! – A jó mamák lelkének élő hárfája mindig azt muzsi-
kálja, hogy keresve keressétek az Úr oltárát, ahonnét erőt merít a ti lelketek! Legyen ő maga is az oltár
felé forduló lélek, aki ihlettségét onnan veszi és a lelki ihletet ott akarja továbbítani. – Tegyék meg,
hogy kísérjék el gyermeküket a szentáldozáshoz; ne gátolják őt abban. Hadd lássa a leány, hogy amit ő
szentnek tart, azt az édesanya is szentnek tartja. Ez végül is erőfakadást hoz! Aki erre tudja hangolni
önmagát és vallásos élet szeretetére ihleti leányát, az olyan nevelő lélek, akinek szuggesztív hatása
alatt a legteljesebb kivirágzásnak indul a leánylélek! Szolgálni fogja – kötelességeit és erőssé teszi
magát a jövő élet szolgálatára!

Végezetül az a kérdés marad: hát akkor az én leányom, az én Magdikám nem fog férjhez menni?
Mindig azt látom, hogy nem azok a „Zsuzsikák” a menyasszonyok, akiket ilyen kirakatbabának nevel-
tek, hanem azok az Erzsik, akiket az élet nehéz szolgálatára nevelnek. Nem azok az értékek, akik a fi-
úk után szaladnak és kínálják magukat!… A Lohengrinek kocsin jönnek és az Elzákhoz alázkod-
nak! A Lohengrinek az Elzákért leszállnak és felsegítik az őket illető trónusokra. Igazság az, azokra
néznek fel, akik magasabban vannak! Akik a földszinten járnak, azokat csak megnézik, azután ott-
hagyják… Feleségnek az a jó, akit nehéz erőfeszítéssel és áldozatos tisztelettel lehet megközelíteni!
De az ilyen lelkeket igen gondos anyai kéz és nagyon szerető anyai lélek neveli.

Bef.: Utolsó szavam ez: csak azt a kezet fogják hódolatosan csókolni a hálás leányok, amely-
nek simogató, irányító, segítő és parancsoló gesztusát a meleg, a megértő, a gondozó és az Isten-
hez vezető anyai lélek is irányította!

* *

A NŐI LÉLEK
(Előadás, Szent István Társulat, 1940.II.23.)

– Ha a női lelket meghatározni akarnám, két szélsőséges álláspont áll elénk: a szélsőbal Weininger
és Freud meglátása szerint és a szélsőjobb, akinek rajzolója Gina Lombroso. Az első nem lát semmit,
ami szent, a második semmit, ami hiba. Ahol szélsőségek uralkodnak, ott középtájon lehet megtalálni
az igazságot. Ennek a harmadik álláspontnak két részre bontásában az egyik szerint festő műve, kon-
túrban rajzolt típusformában összesített leánylélek; a másik rész szerint a rajz után meg kell találni azt,
amelyik szerint a gyakorlati élet szempontjából értékesíthető a lélek, a psziché. – Próbáljuk levezetni
azokat az értékeket, melyek egyéni és társadalmi élet vonalán értékesíthetők.

Bev.: Lehet-e különbséget tenni lelkek között? Szt. Tamás szerint lehetetlen, mert a lélek
metakozmikus eredetű lévén, nem lehet disztingválni: ez – férfié, ez – nőé. – Filozófus felvetheti-e a
kérdést: van-e különbség férfi és női lélek közt? – Az Írás azt mondja: „Megalkotta tehát az Úr Isten
az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét…” (1Móz. 2,7). A földön járó emberek ab-
ban a pontban egyeznek, ami szellemi, amit Istentől kaptak és amit a földön úgy értékesítenek, hogy a
metafizikai világba, Istenhez juttassanak vissza. A lélek, mint olyan, egyforma. De ha a lélek
szubsztanciális állag mivolta azonos is, elhivatottsági, tartalmi része eltérő.

1. Tartalmi differenciát: elhivatottság differenciának mondom. Maeterlinck a „Kék madár”-ban
azt rajzolja, hogy mikor az ember az életbe lép, megkérdezik: viszesz-e valami kincset? Legyen az jó-
ság, adottság, vagy akár betegség is. Mert az is jó, ami ostorcsapás, mert ez is az, ami lélekben meg-
emel. Ebből levezethető, hogy minden ember olyan differenciált lelki tartalommal jelenik meg, ami Is-
tentől áldott lelki elhivatottság. Természet, érzés, akarás, értelem – élő hangszerei az Úrnak, melyek
mindenkinél másképp hangzanak. Az életet Isten teremtő gondolata indítja, az isteni csengésű hangból
megsejtem, hogy férfi és nő azzal az elhivatottsággal indul, hogy életszolgálatban valami részt képvi-
seljen.

Az emberek szeretnek mélyítve rajzolni. – Weininger és Freud mindig sárfestékből próbál meríte-
ni, bár Freud szerint van feltisztulás az „es” és „ich” közt. Lenk „Freud-típusában” a különböző női
jellemeket rajzolva a magaslatra állítja az anyát, de rajzol mély pontot is. Sejti, hogy nagyobb ez a
probléma, mint hitték. – Szélsőbal tisztult folyamata adja az „ich” szublimalizálta lelket, majd a
spiritual nagy lelket. Lenknek szélsőséges vonalai vannak, nagy karakterológ, aki megfigyelésekből
megállapítja a különböző típusokat, a durva ösztönöstől a fanatikus hóbortban kitörőkig. Legsötétebb
örvénybe mutat, hogy vannak fanatikái még az őrjöngésnek is.
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Van elhivatottság, amit mint készséget hoz mindenki magával. Csak meg kell találni hasznosan,
vagy károsan felhasznált értékeit. – Életszolgálat szent feladatára hívta Isten a nőt, annak fejlesztése és
kibontása jelenti a női lélek dinamikáját. – Tartalmilag mit hoz a női lélek? – Kisleányka tudat alatt
hoz sok kedvességet. Kellem, finomság, melodikus hang kincsestárát hordja, kiemeli a fiúk közül, -
nőibbnek, életszolgálatra csendesen készülőnek prezentálja. A serdülő leány finomabb, mint a hasonló
korú fiú. Tárgyilag a leányt visszahúzódás, az élet misztikájának megsejtése, regard, szemérem, szol-
gálat, elcsendesedés, csendes érdeklődés – felkészülődés az életre – jellemzi. Kezdi sejteni, hogy az
élet belső eredeztetésének szentsége benne rejtőzik. Önmagát megemeli, érzi, hogy életszolgálatnak ő
a szolgálóleánya. Miért a vallás iránt orientáltabb, mint a fiú? Mert magát is misztikusnak érzi, és a
vallásban is szent misztérium van. Az életét úgy állítja be, hogy szolgáló legyen. Kiemelkedő lelkisé-
génél fogva bűvkört von maga köré. Élete belső tartalma arra szorítja, hogy kívánatosnak prezentálja
magát, nem külső kontúrban, hanem belső lelkiségben, hogy másoknál magasabb és több legyen. A
belső az örök érték, a külső hamar elszáll. Jön az Isten követe, az idő és elszántja az arcot, a barázdák
az idők ekéjének nyomai. De jól van ez így. – Belső barázdák a tapasztalatok, az elbölcsülés, szolgá-
latra jelentkezés érdekében elfinomodó kidolgozás.

Kevesebb a logikus következetesség, több a magasabbrendűség, ez a női psziché. A nagy életvo-
nalat megsejti, ez benne a legnagyobb érték. Metafizikai orientáltsága a női lélek titkos világok felé
törtetése. – A fiúk is áldoznak, de napi áldozó kevés van köztük. Gyónásban van valami durva, erre
férfi is alkalmas. Az áldozás ihlettség, ez női léleknek való. – Ilyen elgondolásban igazság lesz az: en-
nek a pszichének kifelé olyan dinamikája van, hogy gyűrűt von maga köré emberekből. Mint a méhek,
szereznek, gyűjtenek, társulnak, hogy beálljanak Isten terve szerint életszolgálatba.

2. Hogyan lehet értékesíteni ilyen női lelket az életben? – A női lélekszolgálat lépcsőzetén három
skála van: a) fizikai értelemben vett életszolgálat: anya – családi életben; b) vagy életét úgy tudja be-
állítani, hogy minden életenergiáját – testieket is – lélek szolgálatába próbálja állítani; c) oltár-
szolgálat, mikor azt akarja, hogy életét az oltáron keresztül az emberiség lelki emelésére fordítsa. –
Mind a három szolgálat szent, mert Isten rendelése.

a. Matrimonium, házasság: ez szent áldozat. Az életszolgálat mindenütt áldozat, mert az élet nem
kikötő, rév, hanem küzdelem helye. Életben egyszer központ a nő, mikor menyasszony. Azután a csa-
lád, a gyermek lesz az első, és a menyasszonyi köntös selyme kartonná egyszerűsödik. Szolgálat az
élet. De aki Isten törvénye szerint szolgálatra jelentkezik, annak az áldozat gyönyörűség. Más elgon-
dolás tévely, hazugság, öncsalás. Igazi áldozatosság: az élet minden javának átvitele másra. A házas-
ság áldozat. Aki így közelít oda, boldogságot talál.

b. Más szolgálata. – Anyának is kötelessége a gyermek lelkének nevelése. De van hivatás, ahol
házasságon kívül – családi életben vagy azon túl, iskolában, irodában, egyéb munkahelyen- fejleszt
embert és akarja tökéletesíteni. Mindenkit magáénak mond, akit körzetébe hoz az élet. Pszichikus vo-
nala: dolgozni lelkekért, lelki értékek fölszínre hozása. – Freud is megérzi ezt és az „es”-ből kihozza
az „ich”-et. Több-ember az, aki időből teremti az örökkévalót. Szent készséggel mondja: hivatottság
vonalán áldozom életem más szolgálatára.

c. Oltár-szolgálat a legszentebb szolgálat. A pogány rómaiaknál is a Vesta szüzek kiváltságosak
voltak. Oltárszolgálatot teljesítők minden testi-lelki energiát értékesítenek lélek és Isten szolgálatában.
Aki így nézi, az benne szent elhivatottságot lát, föld embere Isten szolgálóleánya lesz, aki boldog, ha
Isten hívja. Ez csak kivételes, ritka hivatás. Szülők ne gátoljanak meg ebben senkit.

Rendszerint titkos szent önzésből teszik, pedig nem megyünk önzéssel semmire. Mindent fölál-
dozni az Úr oltáránál: ez a választottság szent ajándéka.

Bef.: Az egész életet szolgálat vonalára kell egyszerűsíteni. Evangélium szava, hogy az Úr „em-
berré lett”, egész élete szakrificium volt. Már pedig a tanítvány nem lehet nagyobb Mesterénél (Lásd:
Mt 10,24)…

* *

A FEHÉR VÁRAK – FEHÉR HÁZANÉPE
(Anyai felelősség)

Bev.: Mindnyájunknak szíve-lelke vágya, hogy az élet nagy útját fehér lélek-köntösben tegye meg
a fehér várak házanépe. A gyerekember a családból indul el. De nagy kérdés, vajon az életbe kikerülve
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mindig olyan fehér várakban vértezik-e, ahol tiszta maradhat a lélek köntöse? Mert az élet legfőbb cél-
jai egyike, hogy fehér köntösben gyújtsa meg az új családi tűzhely mécsesét is! Az új családi otthon
aszerint lesz tanya, vagy fehér vár, hogy milyen fehér lelkű fiatalasszony lobbantotta fel a tűzhelyet.

1. A lélekben levő fehér várak egyike a családi otthon. Ebben a fehér várban a várúr az édesapa, a
vár nagyasszonya az édesanya, a lovag és a várkisasszony a fiú és a leány.

A fehér várban a döntő szó az édesanyáé. A kenyeret az édesapa keresi, a fehér vár lelkét azonban
az édesanya leheli. – Az angol közmondás azt mondja: „az én házam az én váram!” Legyen minden
ember fehér vára a saját háza. Minden ember úgy rendezkedhetik be ebben az otthonban, ahogyan
akar. Kezébe adatott a hatalom, hogy a vár népét, a gyermeket ne csak anyagi javakban részesítse,
ne csak a föld gyümölcseinek bőségéből adjon neki, hanem saját lelkének elgondolásai szerint ne-
velje.

A várúr életét többnyire a váron kívül tölti. Nem az védi a várat, aki benne van, hanem aki kívül
őrködik. Az anyának a hivatása arra irányul, hogy a ház fehér köntöse mindig fehér maradjon. Szere-
tem a fehéret. A fehér ajtókat, a fehér ablakokat; igen szép az elsőáldozók fehér ruhája… De ez még
mind csak külsőség. A fehér lélek annál is szebb! A várúrnő nézzen a lelkébe, vajon gondjainak fő-
tárgyát alkotja-e, hogy az a Juci és Erzsi fehérlelkű-e? Vajon a serdülő gyerekember lelke az élet
nagy kríziseiben talál-e várában angyali lelkű mentort?…

Az anyának gondja van a fejlődő gyermeke testi életére; de vajon bele tud-e nőni úgy a leányka
lelkébe, hogy az bizalmának letéteményesét megtalálja benne? Addig könnyű, míg a gyermek kicsiny,
de mikor az önérzet fejlődésnek indul és a tekintély ereje kisebbedik, vajon van-e az anyának hozzá
tehetsége és szíve, hogy leányát megértse? Különösen akkor, amikor a serdülő leányka szinte emeli és
búcsús lelkével kezében hozza szívét és felkiált: „Anyám, irányíts!” Vagy talán a leánynak mindenki-
hez van bizalma, csak anyjához nem? Talán mindenki előtt nyílt, csak az anya előtt zárkózott? Ne az-
zal próbáljon a növekedő leányka előtt tekintélyt szerezni a jó mama, hogy a hang és a parancs a dön-
tő; az anyai szív olyan legyen, hogy mindenkor meleg lélekkel tudjon segítséget és megértést nyújtani!
Ha látja a gyermek, hogy anyja mindenhova megy, vele pedig nem törődik, akkor elveszti vele szem-
ben a bizalmát!

Ha nagy lesz a leányka, akkor is mintázza szüleit. Nemcsak biológiailag, hanem pszichológiai
szempontból is hasonlít anyjához. Sőt egyenesen – hozzá idomul! „Qualis mater, talis filia!” Ezért a
nagyobb leány előtt fő a példa, mert az már meg tudja ítélni a helyzetet, látja a hibákat is, nem úgy,
mint a kisgyermek. A leány az anya vetülete és lelkének képmásával alakul!

2. Az anya az egyik fehér várból kilépve a másik fehér várba, az iskolába irányítja gyermekét. Itt
az édesanyák helyettesei és nem bürokraták várják a leánykát. Régen a tanár úr fogalma olyan tekinté-
lyesen csengett, hogy a diák nem mert szóba állni vele és három kilométernyi távolságra kerülte… Az
„igazgató urat” pedig csak akkor látta, amikor az intő konferencia után erős hangon hirdette, hogy
Kiss Péter latinból megrovatott… Hála a jó Istennek, ez a világ már kihalóban van; a vértes lovagok
már kivonultak az iskolából; most édesapák és édesanyák helyettesei állanak ott… Már persze azok a
jó iskolában… az igazi fehér várban…

A jó Isten az iskolába a tanítókat, tanárokat, apácákat, lelkiatyákat küldte, hogy a lelkek
szárbaszökését és virágba bontakozását előmozdítsák. Az a jó iskola, ahová a gyermek szívesen megy.
Ilyen esetben – a latin dolgozat napját leszámítva – reggel ½ 8 óra tájban nem kell a gyermek lázát
mérni vagy a terror hatalmával iskolába küldeni… Szívesen megy oda, mert tudja, hogy ott szívesen
és szeretettel várják. Különösen jó jel, ha a gyermekek a szünetben is vígak, mint itt is tapasztaltam!
Nem szeretem az elsavanyodott citronella-kisasszonyokat.

A mamák gondja legyen, hogy gyermekeik csak olyan iskolába írassanak, ahol édesatyai és édes-
anyai gyöngédséggel gondozzák lelkük fehérségét! „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnye-
ri, de lelke kárt szenved?” – mondja a Szentírás (Mk 8,36). Ezt az idézetet úgy is értelmezhetnők: mit
ér valakinek, ha a tudományok minden ágában jártas is, de a tanulmányai befejeztével lelkének kárát
vallja?… Mit ér, ha valaki, nem lelki differenciálásra törő nevelőintézetbe adva gyermekét, csak érett-
ségivel indítja útnak gyermekét? Mit ér az olyan érettség?… Csupa érettségizett fiúval volt dolgom és
tudom, hogy hánynak az édesanyja siránkozott azon, hogy az iskola nem nevelte ki gyermekéből azt,
amit ő az otthon fehér várában akart kitermelni. Sok felserdült szabadosan kezdi meg a nagy életet,
mert az iskola fehér várában szerzett kincseket az ebek harmincadjára adta. De az az eset már igen
szórványos, hogy nem jó iskolából – tisztultan indult útnak a jó gyermek!

Minden szülő Isten előtt felelős azért, hogy milyen iskolába vitte gyermekét! – Mi megtettük, amit
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tehettünk, de mit tegyünk tovább? – gondolhatják a kedves szülők. Menjenek el a szülők ebbe a máso-
dik fehér várba és ne csak azt kérdezgessék az atyáktól és tanároktól, hogy milyen jegye lesz a gyer-
meknek hittanból és németből. Azt is kérdezzék meg, hogy mit észlelnek gyermekükön, hogy a gon-
dozott gyermeket kéz a kézbe téve együtt neveljék. Meg kell kérdezni, hogy milyen hibát lát a tanár a
gyermekben… De aztán ne haragudjanak meg, ha az iskola mást is lát az arkangyal leánykán, mint a
mama optimista szeme!

Nagy kincs a mamák áldott szeme, mert csak a jót látja. A tanár szeme azonban mást is lát. Azt is
látja, hogy az aranyos leányka „szárnyacskája” nem a háton, hanem a fejtetőn bontakozik… Ezt le
kell törni! Ha a jó mamák olykor lélekben is „megfésülnék” leánykáikat, bizony néha megakadna a
fésű… Azért beszéljék meg a dolgokat a fehér várak az iskolák „nagyasszonyaival” és a fehér várak
„nagyuraival”, és együttesen hassanak oda, hogy az a leány tényleg a fehér vár fehérlelkű házanépe
legyen.

3. Az iskola azután a harmadik fehér várba viszi a gyermeket, s ez a templom. Ez nemcsak annyit
jelent, hogy vasárnap elzarándokolnak szentmisére, hanem annyit, hogy az egész nevelés középpont-
jában Jézus Krisztus áll. Nekem tetszik, ha a gyermek magától megy szentmisére, gyónni, áldozni; de
a szülők és tanárok is hívják fel a figyelmet a templomra, mert ez a fehér vár a legszentebb őrállomás
a lélek nagy útján. Az igazi fehér vár – az Isten háza.

A tanárok mindent elkövetnek, isteni küldetéssel és felelősséggel dolgoznak és imádságukkal le-
esdik, hogy a reájuk bízott gyermekek fehér lelkűek maradjanak, mert jól tudják, hogy a templomban
születnek az igazi fehér lelkek. De az édesanyáknak itt is példaképnek kell lenniük! Sok édesanya
van, aki együtt imádkozik gyermekével, együtt megy vele a templomba; de sok helyen a család otthon
marad s a gyermeket csak azért küldik el, mert előírt kötelesség. A gyermek szomorúan látja, hogy
másképpen él és cselekszik a szülő. Ez nem a fehér lélek nevelése. Nagyon fontos, hogy egyöntetűség
legyen e tekintetben is az iskola és a szülői ház között!

Sok helyütt egyenesen megakadályozzák a gyermeket abban, hogy a templomba mehessen. A ko-
rán szentmisére készülő leánykát azzal parancsolják további pihenőre: „aludni akarunk, ne zavarj!”
stb… A templomtól sokszor félnek a szülők; ott sok a bacilus… Hát a mozi nem bacilusos?? Minden-
re jut hely és idő, csak a templomra nem? Észre sem veszik a szülők, hogy az életet adó forrástól tart-
ják távol gyermekeiket. Pedig az Úr Testének vétele az élet abszolút feltételét jelenti számára. A cse-
csemőt sem lehet anyja emlőjétől elszakítani. Megtörtént eset, hogy a szülő szemére vetette 18 éves
leányának a gyakori szentáldozást. Nem szabad a gyermeket ebben az idealizmusában megháborítani,
lelkét kételyeknek kitenni. Az élet hullámzásai közepette hol talál segítséget az a 18 éves leány, ha
nem az élet forrásánál?!

A gyermekben a jó, nemes tettek iránt mindig nagy az áldozatkészség; nem szabad azt csökkente-
ni, főként teljesen lerontani.

Sokan attól félnek, hogy leányuk apáca lesz… Csaknem minden tiszta, jólelkű leányka másodikos,
harmadikos korában apáca akar lenni. Örüljenek a szülők, ha így van, mert a serdülő leányka áldozatul
akar hozni mindent Istennek. – De a szerzetesi életre való hivatás csak keveseknek adatik meg. Általá-
ban ötszáz leányka közül csak egy lesz apáca. Az ilyen leányka ideális; feszült lélekkel hallgat az Isten
szavára. – „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád” (1Kir. 3,9). De az Istennek ez a hívó szava csak ki-
vételesek lelkében csendül fel. Ha pedig valakit az Isten hív, annak csak örülni kell.

A legtöbb leányt az Isten a világi életre hívja, a házaséletre. Az ideálisan gondolkodó leányka a
házaséletbe is ideálisan indul. Az anyák gondja, hogy a leányt erre a hivatásra előkészítsék. Úgy tere-
gessék az élet szőnyegét a gyermek elé, nehogy kőbe üsse a lábát.

Nemcsak az „atyák” gondja az, hogy a gyermekek templomba menjenek és áldozzanak. Te is kér-
dezd meg gyermekedtől: „drága gyermekem, olyan-e a te lelked, hogy az Urat várhatja?” A gyermek
elvárja, hogy érdeklődjünk lelke iránt és örül neki. Megcsókolja anyját, mert nemcsak testének gondo-
zóját és báli ruhák készítőjét látja benne. Ne csak azt kérdezze meg az édesanya, hogy „lyukas-e a ci-
pőd?”, vagy „feleltél-e?”, „megetted-e tízóraidat? – hanem azt is, hogy „drága gyermekem, úgy hoz-
tad-e haza fehéren lelked ruháját, ahogyan elvitted itthonról?” – Nem vagyok ellensége, hogy megad-
juk a gyermeknek azt, ami a testi fejlődésére szükséges. „Fiat tibi” – sőt a szórakozásra is gondoljunk!
De ez csak só! A bál, a szórakozás csak fűszer és nem étel, tehát nem lényeg. Nem ültetünk asztalhoz
senkit azért, hogy sókockákat tálaljunk fel neki…

Gondol-e a mama, továbbá, leányának olvasmányára? Van-e annak a Jucinak, Erzsinek vagy Má-
riának megfelelő lelki olvasmánya? Vagy csak csöpögős Courths-Mahler regényekben gyönyörködik?
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Felületes, lelket megingató olvasmányok ezek. Amilyen az olvasmány, olyan lesz a gyermek gondol-
kozása is. A regényekben pl. Andor gróf beleszeret Juliska szolgálóba és elveszi feleségül, és még ma
is élnek, ha meg nem haltak… Csakhogy ez nem így van az életben! Minek telítjük a drága gyermek
lelkét ilyennel? Az élet keresztút, és ha valaki nem akarja keresztjét, az érzi a legjobban a súlyát.

Mindenütt kereszt vár reánk. Az élet nem szanatórium és nem üdülőtelep, ahol mindenkit kiszol-
gálnak. Erre elő kell készítenünk a reánk bízott drága lelkeket megfelelő lelki olvasmánnyal is.
Tessék megkérdezni a lelkiatyától, hogy milyen könyvet vegyek a leányomnak karácsonyra, húsvétra
vagy a nevenapjára. Ne csak szórakoztató könyvet vegyünk, hanem olyant is, amelyből épül, okul.

Ha a szülők egyszer megnéznék az iskolák könyvtárát, azt tapasztalnák, hogy a regények piszko-
sak, kopottak a sok használattól, míg a valláserkölcsi irodalom termékei vadonatújak vagy pókhálósak
is. Ennek következményeképpen a fehér vár népe a fehér köntöst leveti s a föld sötét tónusú emberpa-
lántájává lesz, mert a ház úrnője nem gondolt arra, hogy az erkölcsi erőforrásokból minél többet merít-
sen.

4. A negyedik fehér vár a jövendő otthon: a vágyak, a fantázia világa! Jól van, Isten adta, tiszte-
lettel nézem. A fiú építi magában a leendő fehér vár úrnőjének, a leány pedig a fehér vár urának képét.
Aki szentnek képzeli a jövő otthonát, az a belső világ tartalmával közeledik az új otthont megnyitó há-
zasság szentségéhez. Úgy is mondhatjuk: a házasság új tűzgyújtás. Itt mennyei tüzet kap az új tűz-
hely ura és úrnője, hogy annál egy egész életen át melegedjenek… Csodás dolog a tűz! A pogányok
azt hitték, hogy az égből lopták. A valóság az, hogy a hideg kőből gyúlt lángra, miután a két sziklát
egymáshoz ütötték. Minden tűz melegít. A családi életet is a tűz teszi meleggé. A fehér vár asszonya a
családban már építi a leány számára a jövő élet, az új szentély tűzhelyét. Ez a szent tűz legyen az új
családi élet alapja; az lobogjon a jövő fehér várban.

Bárcsak úgy nevelődnének a kis leánykák, hogy ez a szeretet tüze élessze őket, hogy az új
otthonnak élő tündéreivé váljanak. Szeretném beleégetni minden leánygyermek lelkébe: Isten an-
gyala, napsugara vagy; szerezd meg az életszentséget, teremts otthonodban mennyei világot.

Nem félek az ilyen leánytól, mert ez nem az utca világában fogja keresni a jövő boldogságát. Elza
lesz, aki Lohengrint várja. Ne féljünk, ha leányunk ilyesmire gondol. Engedjük, hadd foglalkozzék
ilyen gondolatokkal, de tudjon róla a jó mama! Ha itt elzárkóznak előlük az édesanyák s ilyen dolgok-
ról nem beszélgetnek velük, akkor a leány talán silány lelkek társaságában keres megoldást problémái-
ra. Hadd építse a fiatal leány új fehér várát! Ha így fogjuk fel ezt a kérdést, akkor meg meri mon-
dani édesanyjának, hogy ez a Péter vagy Pál tetszik neki… Nem titkolódzik, mert tudja, hogy itt az
Isten szól hozzá, itt szent dolgokról van szó, nem kell szégyellnie magát. Örömmel közli édesany-
jával az újságot. Úgy tesz, mint az evangéliumi asszony, aki örömmel újságolja barátnőinek, hogy
megtalálta a girát, amit keresett. A jó leánynak a mamához kell szaladnia örömével! Nincs baj ott,
ahol gondos anyai kéz intézi a serdülő leányának nevelését. A mamák kezén épül fel a negyedik vár
is. Családból családba nő az ember, s a nagy élet úgy tárul elénk, hogy mindenütt körülöttünk itt is –
ott is sok fehér otthon, sok szerteszórt fehér vár áll: otthon, templom, iskola és új család.

Bef.: Ha Kecskemét térképét nézzük, örömmel állapíthatjuk meg, hogy itt a városban és a tanyá-
kon is sok fehér családi ház, kápolna, templom, iskola van szerteszórva. Szent fehér várak, ahol tü-
zek gyúlnak. De sok a még csak vágyakban és fantáziákban élő fehér otthon, ahová a gyermek át
akar telepedni! Ha minden ház egy-egy fehér vár lesz, akkor merem állítani, hogy nem emberek fog-
nak járni a földön, hanem Isten házanépét alkotó angyalok aranyos serege… Így termelődik a fehér
várak fehér házanépe…

* *

AZ IFJÚSÁG ÉS A HIT
(Pedagógiai előadás – „gyermekhéten”, 1946)

Bev.: Vass József boldogult népjóléti miniszter mondotta: elpusztul az a nemzet, amelynek erdejé-
ből kevés bölcsőt és sok koporsót faragnak az ácsok. – Ezt a komoly intelmet így is lehetne folytatni:
temetésre készülhet az a nemzet, amely elködösíti lelkét az örök igazságok fénye elől és teljesen lelán-
colja magát a föld göröngyeihez! – Az egyik az életeredet forrásának elzsilipelését tagadja meg, a
másik az életkiteljesülés gátjait akarja lerombolni. Azt sem lehetne könnyen megállapítani, hogy me-
lyik szolgálat fontosabb. Az életeredetet feltételezi az emelkedett nevelő munka, de a nevelő messze
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távolba ívelő munkája nélkül elsatnyul a virágzásra hivatott életbimbó. De ha elméleti vitát rendezhet-
nénk is a felvetett kérdések értékhelyzetéről, mégis a „gyermekhét” keretében azokról a sziromba
szökkenő életvirágokról kell szót emelni, akiket a születés szent kegyével életbe indított a Mindenha-
tó. Azokról a szent követekről (Tagore!), akik egyrészt derűt, fényt és boldogságot sugároznak a csa-
ládi otthonra, de másrészt a magasabb rendű nevelésnek, a küldő égi Atyához való tudatos vissza-
kapcsolásnak szent igényét támasztják a szülőkkel szemben! A gyermek tehát feladat, szent köte-
lesség, amely a fizikai ellátás elemi szolgálata mellett a lelki kiteljesülés igényét kívánja a szülői
háztól. – Ennek az igazi és helyes módjának kipontozása lesz a mai előadás tárgya. – Az előadás két
nevelő munka kötelezővé tételét fogja hangsúlyozni: nevelni kell 1) a léleknevelés tanítói- és 2) a lé-
leknevelés példaállítási módszerével. Lássuk ezeket egyenként. 1. A gyermeklélekről igen gyakran
halljuk, hogy a legtökéletesebb élettartalom csiraegyüttese (Ellen Key). Annyi mindenesetre igaz,
hogy az égi Teremtő talentumainak hordozói! – Így azután Maeterlincknek van igaza, aki szerint kin-
csek nélkül senki sem jöhet a világra! – Azt is mondják, hogy a gyermeklélek „üres tábla”, amelyre
reáíródik a nevelés leheletszerűen odatapadó sorokba rótt kátéja. Ebből csak annyi igaz, hogy a gyer-
meklélek készségesen fordul az első természetes szent hivatást teljesítő nevelő, a szülő felé, hogy át-
vegye irányítását, tanítását. De az is igaz, hogy a tanítás nem üres falra festett életszínezés, hanem a
meglévő életkészségek csirába, majd szárba szökkentése és színpompás szirmokba fakasztó telje-
sítése.

De itt nem az elméleti vita a lényeges. A döntő az, hogy teljesülésbe menjen a kivirágoztatni va-
ló nevelő feladat. – A nevelés vonalai leszűkülhetnek a földi keretek kizárólagosságáig. Ebben a se-
kélyes feladatban a szülő csak a testi gondozás területére szorítkoznék és tanító munkája is csak a
földi értékek és érdekek kidolgozását szolgálná. Még szép volna, ha az egyén egocentrikus szférájá-
ból legalább a szociális területre is kiszélesülhetne. De félő,  hogy aki csak a földi életet tartja szem
előtt, az nehezen tud az embertestvériséget szolgáló áldozatkészségig felemelkedni.

Az sem volna elég, ha a szülő a taníttatás kizárólagossá tételével befejezettnek vélné nevelő kö-
telességét. Az a tanítás, amely csak a címesetek felhalmozására törne, nem életbontó, hanem életkész-
séget eltemető összehordás volna csupán. Az emberi szellem eleven lendülettel tör az igazság után, de
ennek elnyerését és biztosítását nem lezárt kincsállománynak tekinti, hanem egek felé meredező
lépcsőzetnek nézi, amelynek útján ősi nosztalgiával törtet égi Teremtője felé. Azt a belső és meg nem
ragadható törtetést tudomásul kell venni és otthoni nevelő munkánkban ennek szolgáivá kell alázkod-
nunk. – A nevelés igazi vonalvezetése tehát egek felé ívelő parabolikus vonal. Olyan kiindulás,
amelynek ívelése a végnélküli felé visz. Ennek a megsejtése, tanító szolgálata egyrészt a Teremtőhöz
köt, de másrészt – és itt a mai előadásban ez a fontos – a földi élet módszerére, életvezetésére min-
den pillanatra kiható jelleget nyom.

Az emberi élet mineműsége az Istenhez kapaszkodás és örök függés szent tudatának elevenségével
kapcsolatos. A gyermek szellemi és erkölcsi élete a nevelésben érvényesülő hiten épülő célkitűzésből
és hitből táplálkozó nevelési módszertől függ.

A szülő, ha igazán emberhez méltó, isteni emberhez illő életre akarja nevelni gyermekét, akkor a
legkisebb zsenge kortól kezdve a hit elevenségét ápolgatja a gyermek lelkében. Majdnem azt mondot-
tam: az anyatej édességével a hit üdítő, életet zsendítő erőit is belelopja a kisgyermek lelkébe. Ez a
munka tehát az otthoni tanítással kezdődik. Az édesanya ajkáról tanulja meg a gyermek az égi Atya
szent nevét! Az édesanya szent keze emelje és kapcsolja első imára a kis gyermek puha kacsóját! Az
édesanya ölén tanulja meg a kis gyermek az első igazi imát… Azután segít az iskola is! De az édes-
anya legyen az, aki a templomba küldi vagy kíséri a gyermeket. Ő legyen a gondos ellenőrző is. Nem
durva bakastílusban, hanem a szerető lélek mindenfelett szolgáló szeretet-melegével. Az otthon gon-
doskodjék jó barátokról és helyes-irányú olvasmányokról. Ugyancsak a gondos anya ellenőrizze a
szórakozás helyes módját. Mit és hol szórakozhat a gyermek? (mozi, színház, tárlat stb.)… Mindezt
azért, hogy a hitet romboló behatások ne érjék a gyermek lelkét. Örök igazságként éljen bennünk,
hogy a létgyengüléseknek oka legtöbbször nem elméleti meglazulás, hanem ösztönös elködösödés. Az
igazság az, hogy: az ösztönös eldurvulás felé törő élet nehéznek találja az erkölcs isteni törvényeit
és a lét kérdéseinek elbizonytalanításával keres védelmet alsóbbrendű életének fedezésére! Ezért
alapkötelességnek nézzék a szülők azt is, hogy a maguk hitre nevelő munkája mellett gyakran keres-
senek érintkezést a hitet tanító lelkipásztorral, hogy együttes nevelő munkával szolgái lehessenek
a kiteljesülés felé törő lélekvirágzásnak. – Ha azután tovább, az ifjú korra is kiszélesítjük a nevelést,
akkor gondoskodjék a szülő a helyes világnézet, vallásos életszemlélet kidolgozásáról is. Tanítsa a he-
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lyes szociális érzésekre, a szorgos és önfeláldozó munkára, a hazafias gondolkozásra és az áldozatos
házaséletre. – Fejtegesse – megbeszélésekkel – a társadalmi problémákat, az új világáramlatokat
(kozmopolitizmus, fascizmus stb.) és vezesse olyan módon, ahogyan a bölcsebb öreg irányítja a fejlő-
dő ifjút! – Ez már olyan tanítás, amelyben meghallgatjuk a felnőtt ifjú álláspontját, nehézségeit is. Ha-
sonlatban úgy fogalmazható: az öreg daru legyen a repülők élén!

2. A második feladat az elsőnek, a tanításnak kiszélesítése. Miből tanul leginkább a gyermek? Ke-
vesebbet a szóból, de többet a példából. A szó hamar elröppen, a példa állandóan és finoman hat. A
szóban sok a hirtelenség, a példában több az állandóság. A szó gyakran a lélek felületéből ered, a pél-
da a lélek gyökérzetéből sarjad. Ezért van, hogy az utóbbi hatóereje is nagyobb, elevenebb és a lélek
mélyéig hatol. – A kisgyermek tulajdonképpen inkább látó és utánzó, mint megfontolva értelmező.
Amit lát, azt követi. De a látás még az értelmes felfogást is előzi! Ezért rendkívül fontos, hogy a szü-
lői házban ne lásson olyat, aminőt későbbi életében rossznak értelmezhet. A szülői ház irtsa ki azt a
téves álláspontot: a kisgyermek akármiről hall vagy akármit lát, az nem baj, úgysem érti! Az igazság
az: ha nem is érti, akkor is elrejti lelke mélyén, később kíváncsiskodva felszínre tornázza, majd nálá-
nál rosszabbaktól magyaráztatja és így lélekromlásra kamatoztatja. De különben is, amit hall vagy lát,
azt értelem nélkül utánozza. A szavakat értelem nélkül szajkózza, a tetteket kis majomként utánozza!

Ezt az utánzóképességet azonban jóra is fel lehet, sőt fel kell használni. Hiszen azért adta a Te-
remtő. Nem szabad azt hinni, hogy az utánzókészség nem isteni adomány! Tudni kell, hogy ez a kis-
gyermek mintázóképessége. Az életben erősen beleágyazott a teremtőkészség. A kis gyermek ebből
a mintázás útján merít, a serdülő és a felnőtt a tudatos és tervszerű teremtés útján alakít. – Kis is-
métléssel szögezzük le tehát, hogy a kisgyermek a szüleire néz és bennük életpéldaságot látva annak
mintázását végzi. Maga a szülői élet eleven példa, amelyet lemintáz a gyermek. A minta, a modell le-
gyen tehát tökéletes, hogy a róla levont másodpéldány is szépséges és értékes legyen. Ez a lélekmunka
lassú csendességgel folyik. Nem is lehetne megállapítani, hogy mikor és hogyan megy végbe, de az
eredményből, a kialakított gyermekéletből látni, hogy a szülők életének másodképét termelte ki a
gyermek. – De a lemintázás fokozatosan elszakad a mintától és önmagából kiinduló szokássá válik.
Ezért igen fontos a szülői példa, hogy a róluk vett életminta az őket követő élettevékenység helyes és
erős szokássá keményedjék. A szülők tehát legyenek hitből élők, hit alapján belső fegyelmet mun-
kálók, erkölcsi kötelékeket tisztelők, földi és isteni törvényeken belül élők, Isten felé törők, a val-
lás törvényeit betartók, imádkozó és dolgozó isteni követek!

Ennek gyakorlata egyszerűen így alakuljon: a szoba díszét alkossa a vallásos hitet emelő külső jel
is, kinek-kinek vallási felfogása szerint. Sohasem szabad feledni, hogy a jelek, az emlékek gondolato-
kat ébresztenek és a gondolatok élményekké erősödnek. A kisgyermekkor szent és vallásos élményei
az egész élet kiirthatatlan évelői! – Az élettelen világ mellett állandóan beszédes legyen a szülő vallá-
sos élete. Az igazán nevelni akaró szülő együtt imádkozzék gyermekével. A gyermek lássa, hogy
amit neki tennie kell, azt a szülő is lélekkel teszi. De az imádkozó szülő adjon abban is példát, hogy a
jó Isten nevét csak tisztelettel veszi ajkára!… Jaj annak a gyermeknek, aki édesanyja szájából hallja az
első káromkodó és lealjasító kitöréseket! Ne legyen a gyermek életének első, belső törésének oka – az
édesanya vagy részeges apa teljes felelőtlen istentelensége. Szinte könnyet fakaszt annak a kis III-os
elemistának naiv levele, amelyben nagymamájának azt köszöni meg, hogy neki „csillagos-homlokú
édesanyát” adott! Mert én tudom, hogy az én édes jó anyám ezelőtt angyal volt! Most is éjjel csillag
ragyog a homlokán…”. Ez a kis elemista elsőáldozó volt. Ilyen legyen valóban az édesanya! Továb-
bá: menjen a szülő a gyermekkel a templomba! Vigyen ő is, de használjon is imakönyvet, amint a
gyermektől elvárja. Járuljon a szentségekhez ő is. Ezt becsüli legnagyobbra a gyermek. Az otthonban
legyen honos a nyugati államokban elterjedt szokás, hogy akár a Szentírásból, akár más vallásos irat-
ból este, különösen ünnepnapon néhány fejezetet felolvassanak. – Nálunk (pl. Csallóközben) a temp-
lomból hazatérők így köszöntik az otthon szorgoskodókat: „része legyen a szentmisében!”. Azután az
asztalnál elmondják a szentbeszéd tanulságait. Nem lehetne tanulni ebből a finom népszokásból?! –
De a felserdült gyermek is figyel a szüleire. Sajnos, hogy gyakori az a tapasztalat, hogy életük ellen-
tétes a tanításukkal! Ilyen esetben ne csodálkozzunk, ha megroppan a kellő tekintélytisztelet és kirob-
ban a szélsőségek felé késztető ösztönösség. Az ilyen példa is vonz! De rossz felé!… Ha tehát a val-
lástalan és az erkölcsi köteléket feltépő szülő laza élete tárul a felserdült elé, akkor igen könnyen ki-
robban a perpatvarokkal keménykedő szülővel szemben a szemtelen hang: orvos, gyógyítsd előbb
önmagadat! A szülők sohase felejtsék: az életük mindennél több! Még a bűnös Ágostonból is szent
Ágostont teremtett az édesanyjának, szt. Mónikának lelke! – Tán figyelemre lehet még méltatni azt is,
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hogy a felnőtt ifjú életében is a szülő példája az irányító. Az ember – akarva, nem akarva- belesodró-
dik az élet forgatagába kiegyéniesedni a magunk szűkre szabott életével. Beletartozunk a társadalom-
ba, az emberiség közösségébe. Az itt vállalt kötelesség és eljárási mód a világnézetünktől függ. Ha
a szülő példája a fegyelmezett, a kötelességtudó és áldozatos polgár képét tárja az ifjú elé, akkor ebből
nem lesz szélsőségeket követő, pillanatnyi divatnak hódoló (gazdasági, politikai, erkölcsi és kulturális
divat!) kaméleon. – Az ifjú életét világnézetéből gyökerezteti, az pedig a szülő életéből meríti ősi ere-
jét!

Bef.: Mi legyen az összefogó gondolat? Nem lehet más, mint a fentiek egybefogó kihirdetése: az
életrehozás emberi és isteni szent életszolgálat, de a hitben való felnevelés az isteni küldetés szent
feladatának teljesítése. Az Isten azért küldi drága pici embermagzatait a földre, hogy a drága jó szü-
lők nevelő munkáján át a földi kivirágozás után Isten-Atyjukhoz térjenek vissza. Behívatnak a létbe,
hogy földi zarándokút után feljussanak az égbe. Ez a szent, az egész életet átfogó elgondolás arra a
szigorúan kötelező feladatra kényszeríti a szülőket, hogy a földi életben Ráfaelekké legyenek. Isten
küldötteivé, akiknek szent hivatásuk így fogalmazható meg: vezessétek a hit útján az Istenhez Isten
felserdülő házanépét! Amen.

*

A Katolikus Nevelés 1.sz. KÖRLEVELE:
A KATOLIKUS HITTANÁROK ÉS HITOKTATÓK EGYESÜLETÉNEK KÖZLÉSE

(kb.1947.)

Elnöki bevezető:

Zsendüljön az Úr vetése!
Ezt az áhítozott vágyakozást kell valóra váltania annak, aki a hittani katedrán az Úr Jézus élő

hangszórójává magasztosul.
Mesterünk parancsa az igehirdetést kötelezően írja elő (Mt 28,19); a sarjadó lélekpalántákat pedig

a mennyek országa örök lakóinak mondja (Jn 14,23; 2Kor. 5,19.). Végül ezek gondozásának elhanya-
golását a legszigorúbb büntetéssel sújtja (Mk 9,42-46).

Igénytelen, de áldozatos „igehirdető testvéreim” munkája a legzivatarosabb időkben dicséretes
eredményt mutatott. Szinte elképzelhetetlen lett volna ez az aratás, ha nem dolgozta volna meg áldoza-
tos munka az ifjúság lelkét.

Megvolt és ma is megvan az a nemes lelkület. De a közeljövőre még erősebb lészen! Azért hirdet-
te meg Egyesületünk júl.5-7-ig tartandó nevelésügyi kongresszusunkat, hogy szélesítse látókörünket,
mélyítse ismereteinket és felizzítsa lelkesedésünket.

Jöjjetek erre az erőfelvételre – a Mindenható nevében!

* *

A FEJLŐDŐ LÉLEK VALLÁSOS KIVIRÁGOZTATÁSA
(Pedagógiai előadás, Érsekújvár)

Bev.: Bár a cím színesen fogalmazott, ennek ellenében a szöveg egyszerűen lélektani alapokból ki-
induló és gyakorlati útmutatást adó lészen. Az elém tornyosuló kérdés ugyanis csak akkor kaphat leg-
alábbis némi megoldást, ha a lélektani gyökérzetből indul ki a gyakorlati kísérletezés. – Azt az élettani
tényt mindenki elismeri, hogy a gyermek testi fejlődésével párhuzamos felfokozódást mutat a lelki
élete. A paralelizmus nem egymás melletti, hanem kölcsönös hatásokban egymást keresztező, felajzó
és tovalendítő. Nincs ebben materialista egyokiság (materia movens), nincs benne a túlzott spiritualis-
ta totalizmus, hanem döntő ebben a test és lélek dualizmusának harmonikus egybecsendülése. Azt nem
lehet tagadni, hogy egyes beteges kilengések esetén a kényszer erejével hat a test, de ezeket a kivéte-
les és patológikus jelenségeket nem lehet egyetemesen az életre vonatkoztatni (mirigyzavarok, idegbe-
tegségek, szexuálpatológikus életjelenségek stb). A testi életnek ilyen kivételesen determinált adottsá-
ga mellett figyelemre kell méltatni a lélek életében döntően erős szerepet találó szellemiséget, továbbá
az isteni természetben való kegyelmi részesedés égi ajándékát, amely a felsőbbrendű élettevékenység-
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re képesíti a föld zarándokát, a „homo viator”-t. – Ha mármost a szintézist kereső kutató szemmel
nézünk a fejlődő emberi lélekszentélyébe, akkor a kialakulás minden korszakában, sőt az élettevé-
kenység minden egyes rezdülésében a fejlődésre törés alapütemét és a tökéletesebbre törtetés fel-
fokozását látjuk. Egész előadásunk irányát tehát az fogja megadni, hogy nyomon követjük ezt a kettős
életirányt és ki fogjuk pontozni -legalábbis kísérletezéssel- a legtökéletesebb életre jutás lehetőségének
ösvényeit, vagyis az életkiteljesülés módozatait.

1. A fejlődő lélek alapütemének vonalvezetése a föld felé és az ég felé mutat.
A lélek olyan vágyak hordozója, amelyek érvényre törve, majd érvényesülve az emberi élet gaz-

dagodását, kifejlődését és bizonyos szabályozás betartásával kiteljesülését eredményezik. Az értelmi
meglátás, az akarati ingadozó odahajlás - elfordulás és az érzelmi körülövezés megalapozza a cselek-
vés értéklését és helyes akarásra hangolja az embert; végül is mindez a belső tevékenység olyan áhíto-
zást és vágyakozást teremt, amelynek belső hullámzása -az értelem és akarat regulátori működése
nyomán- a felfokozott életet eredményezi. Ezek a vágyak mindig a kiteljesülés felé törnek és mindig
egocentrikus életbehajlást szorgalmaznak. Tárgyi mivoltukat tekintve vagy a földből, vagy az égből
akarnak valamit elragadni.

a.  A földre irányuló, geocentrikus törtetésük azonban csak annyiban hajlik a Terra bolygó felé,
amennyiben annak javaiból igényeskednek. – A testi élet természetes erővel követeli étel – ital – ru-
házat – lakás földi kincseit, mert ezek birtokbavétele nélkül nem tud kiteljesülni az ember vegetatív
élete. De azt is tudni kell, hogy ezek megszerzése sem a kész dolgok egyszerű birtokbavétele, hanem a
munka erőfeszítésén keresztül való megszerzés küzdelme. – A bölcselet „philosophia perennis” sze-
rint minden dolog igaz, szép és jó. Az ilyen értékjelzés minden egyes földi dologban megtalálható,
csakhogy egyikből az egyik, a másikból a másik jegy domborodik ki elemien láthatóan. Azért van az,
hogy a testi élet igényei mellett ott settenkedik az igazság igénye. A tudomány ennek a kereső, birtok-
ba venni akaró vágynak kikristályosodása. A kisgyermekkortól kísérő örök Ráfael, akinek szinte
szuggeráló szava nyomán keressük a dolgok okát, az események vagy adatok egybefüggését, a dolgok
mélyebb értelmét, az élet gyökérzetét és az ember teljes értelmezését. Mindez a nagy vágyakozó első
lelki megérzése, amelyet nyomon követ a szépnek észrevétele. Az anyag, a vonal, a szín, a hang, a
szavak csengése és a természet egyetemének szépsége örömre hangol és az Úr teremtette harmóniának
igényeseivé tesz. Birtokbavétel, felszívás az első vonal. Ez a lélek egyirányú gazdagodása. De az a vá-
gyakozó lélek még a szép teremtésére is tör. A meglevő szép kevés! A föld idomtalan köveiből, fara-
gatlan tönkjeiből palotát, templomot emel, ormótlan aranyércéből kelyhet kovácsol, hogy az Úr oltá-
ránál áldozati eszközzé magasztosuljon. – De a külvilág szépségénél és az ember teremtő ereje alkotta
szépnél ezerszer szebb a belső harmónia, amely a vágyak emberének zűrzavaros világában teremti
meg az igazi egybecsendülést. Olyan munka ez, amely a Teremtő terveit keresve rendbeszedi a szerte-
húzó és hamar fékevesztetté válható együtthatókat. Mindezt azonban úgy hajtja végre, hogy az egyet-
lenül döntő isteni akarat alá hangolja az emberi cselekvéseket. Van ebben igen sok objektív behódo-
lás – és ez az erkölcs heteronómiája, de van benne döntően feltörő alanyiság, az ember készséges
odahajlása – és ez az erkölcs autonómiája. Ilyen irányú teremtő munka a lélek legbensőbb világának,
az élet szentélyének tudatos erőfeszítése, amelynek végeredménye a természetes életvonalon kitelje-
sült emberélet.

b. Ha azonban az élet teljesen a végesek birtokbavételére, kitermelésére, a szép megteremtésére és
a földiek harmonikus felhasználására szorítkoznék, akkor a geocentrikus élettörtetések az erőfeszíté-
sek végső ütemét jelentenék. Bár az ilyen világ elég sivár és vigasztalan volna, mégis pontot kellene
tenni az emberi erőfeszítésekre, mert ahová a végső korlátot állította a Teremtő, ott befejezést nyer az
emberi próbálkozás. A valóság azonban sokkal szebb. Még azok előtt is, akik félve vagy idegenkedve
tekintenek át a vallás, különösen a pozitív kinyilatkoztatást indikáló vallás területére. Még az ilyen
materialista gondolkodásúnak is be kell látnia, hogy az emberi lélek theocentrikus törekvésű. – Akár
az egyszerű ősnépek életét, akár a kultúrát teremtő expanzív nemzetek belső lendületét nézzük, mindig
arra döbbenünk reá, hogy az kitör a véges világ korlátai közül és egek felé törve isteneket, vagy egy
igaz Istent keres. Valami elemi kényszer szorítja az embert arra a logikai munkára, amely az okság el-
ve nyomán eljuttat az ősokhoz, a Végtelenhez, az Istenhez. Akit pedig szinte ködös zavarosságában
nem tud egyenes vonalon az Istenhez juttatni a tiszta ész ereje, azt magával sodorja a misztikumot
elemi erővel igénylő lélek áhítozó törtetése. A megindulás és módszer eléggé másodrendű. Az elért
célbafutás, a biztos kikötés a döntő. – Egyenesen ki lehet jelenteni, hogy a lélek belső gravitációjával
húz oda, ahonnét a tudatlanság misztikumával kiindult és ahová ugyancsak sodró erővel törtet. Az
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ember nem teremti, hanem megtalálja a Teremtőt. Az lehetséges, hogy a képzelet zavaros ködével
övezi, de az lehetetlen, hogy ettől az ősi, igazi, szent rokonságtól elszakadjon. – Ez az elemi tény kö-
vetelve követeli, hogy az embert theocentrikus lénynek tartsuk. Olyan valakinek, aki a fokozatos tu-
datra ébredésének erejével felismerje, szolgálja és a maga életében irányozó faktorrá tegye a Teremtőt.
Mégpedig olyan formában, hogy az egész világ élvezete és saját magának kialakítása abban az irány-
ban nyerjen kielégülést, amelyben erős és döntő szerepet talál az isteni törvény. Mindezt úgy kell ér-
telmezni, hogy az imént említett igazságkeresés, szépkeresés és a jóra való készség olyan tudatossá-
got nyer, amely szerint minden természetes isteni adomány jellegével bír. De feladat is lesz. Nemcsak
birtokállomány, amelyet hordozunk, hanem olyan életfejlesztést biztosító életerő, amelynek felhaszná-
lása a természetes vallásos embertípust termeli ki. – Ebben az arcban már sok van az isteni vonás-
ból. Az értelem ereje, a szép tükrözése és az erkölcsi jóság hódolatos kibontása – arcvonás rajzolás.
Olyan képvonások felvétele, amelyek a Teremtő belső élettartalmának halvány felcsillantásai. Minél
több van ebből, annál erősebb a csillámfény, minél kevesebbre szűkül ez a keret, annál elmosódottabb
az Úr teremtő arca.

c. Ha azonban még tovább megyünk, akkor reátalálunk arra az ugyancsak emberi életet jellemző
valóságra, hogy az Isten felé gravitáló lélek nemcsak az örök nosztalgia vágyaival lendül a Végtelen
felé, hanem a hit erejével oda is hajlik, hogy az Isten történelmi leereszkedését, kinyilatkoztatását is
elfogadja. Először igényli, hogy szólaljon meg az ég, azután hódolatos alázattal köszöni, hogy beszélt
az Úr! A kinyilatkoztatott vallás elfogadása végül is annyit jelent, hogy a pogány előtt idegen szfinx, a
zsidó szemében a parancsoló Úr Atyának revelálja önmagát. Jól tudom én, hogy ez a fejlődés teljessé-
ge Krisztus Urunkban éri el tetőpontját, de tény az, hogy a hatalmas Úrból szerető Atyánkká alázkodik
az Isten. – De ez a tanításbeli eltolódás a fiúvá való vágyakozás természetes lendületét hozza… Útja
nem látszik lehetségesnek, mert a végesen természetes ember nem emelkedhet a természetfeletti fiúság
magasabbrendűségébe. A teremtmény lehet a Teremtő műve, de a rendes életrend betartásával soha-
sem lehet lényegéhez tartozóan fia. Mindez világos és egyszerű, de a kegyelemadás isteni leereszke-
désével az isteni természetnek részeseivé válunk és így a szó szent, valóságos értelmében az Isten
rokonaivá leszünk. Ez a lehetőség akkor lesz valóság, ha az isteni megszentelő kegyelem úgy tölti be
lelkünket, hogy az mintegy más, természetfeletti televényből virágoztatja ki életünket. Jól tudom én
azt, hogy ez az elgondolás merev ellentétben van a naturalizmus cégére alatt vitézkedő darwinizmus
túlfűtöttségével, mely a majomtörzsbe való beillesztésben találja meg „nagyszerűségünket”. A tény ez:
itt az emberből állat lesz, amott az emberből isteni természet hordozója lészen. – Ilyen lendület, ilyen
megfeszülés, ilyen távlat, ilyen valóság oly hatalmas feszüléssé feszíti életet szolgáló energiáinkat,
hogy dübörgő ütemezése a legteljesebb, az isteni élet kitermelésére szorítja teljes valónkat. Ezt a vi-
lágot felhasználó és önmagát állandóan tökéletesítő belső lelki ütemezést olyan nagy jelentőségű lé-
lektani ténynek kell értékelni, hogy erre lehet és kell felépíteni az emberi élet legteljesebb kifejleszté-
sének kötelességét. Épp azért le kell szögeznünk, hogy az emberi élet fejlődését sürgető életlendület
nem egyszerűen geocentrikus, sőt nem is általánosan theocentrikus, hanem az Úr szent kegyelméből
egyenesen theofizikus. Nem lehet tehát az élettökéletesség csúcspontjára állítani a naturalista em-
bert; még a természetes erkölcs szerint élő is csak fokozata a teljes embernek; a teljes élet hordozója
és kitermelője az, aki a természetfeletti megszentelő kegyelem birtokában szent emberré szenteli ön-
magát.

2. Ámde, ha mindezt lélektani elmefuttatással megállapítottuk, akkor fel kell vetni kérdésünk má-
sodik felét: hogyan és miképpen tudjuk elérni ezt a legtökéletesebb életre való felfokozódást?

Nagyon természetes, hogy ebből az egyetemleges életütemből csak azt állapíthatjuk meg, hogy
ennek szorgalmazása a gyakorlatban mindenkinek szent kötelessége, de a részleges kipontozásnak
közlése a mi előadásunk címe szerint csak a serdülő gyermek életére korlátozódik. Ezt a határolást
azért tartjuk fontosnak, mert egyrészt a sokat markoló keveset fog, másrészt a mi nevelői együttesün-
ket elsősorban ennek a kérdésnek mikéntje érdekli legjobban. – Bár ez a rész erősen gyakorlati, mégis
lélektani megfigyeléseken épül és így a tudományos módszerek útján kísérli a kérdés megoldását. Ma-
ga az a tény, hogy az emberi lélek valamiféle belső nosztalgiával fordul a metafizikum, majd a
praeternaturale és a supernatura felé, élénken mutat reá arra, hogy a lélek mélyén ott lappang az Isten
felé fordulás ősi készsége. A kisgyermek naív egyszerűsége, a misztikus megoldások könnyed elfoga-
dása, majd az oknyomozás elevensége nem csupán a gyermekdedség jele, hanem az elemi lélekjárás
természetes kirobbanása. Igaz ugyan, hogy a derűs „Pintyőke világa” hamarosan ködbe húzódik, de
ebből a serdülés korát jellemző életkáoszból végül is nem a tagadás szelleme, hanem az egyéniség
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szuverenitása bontakozik ki. Mégpedig olyan egyéniség, amely kezdetben szinte bántóan érdes, köve-
telődző, önző, másokat elítélő, de később olyan hódolatos és hálát mutató, aminőt csak költők képzele-
te tud kitermelni. Még a forrongás ideje alatt sem kopik el teljesen az örök világok felé való orientá-
ció. Inkább a cinikus psziché nemtörődömsége verődik ki rajta, amíg végre a kritikus lélek finomsága
üli diadalát.

a. A serdülő vallásosságának gondozásában első kötelesség: a megértő lélek a forrongó életkor-
szak kilengéseivel szemben. – Ez a megindulás azonban nem szülheti a nevelő nemtörődömségét, ha-
nem az aktív segítségnyújtás akciójának erőteljességét. – A „tout comprendre – tout pardonner” naív
nevelési elmélete igen gyakran eredményezi az ellágyuló és elgyengülő szemet hunyást. Az igazi
megértés csak az élettani és a lélektani alapokra való felfigyelést hozza, de komoly igényeskedéssel
követeli a forrongó lelkület helyes és céltudatos nevelését. Az ilyen irányú befolyásolás fokozatos kö-
zeledési módot követel. Röviden úgy foglalhatnám kánonszerű egyszerű tételekbe és következetes
egymásutánba: legyen a nevelő vagy szülő nagyon közelereszkedő a serdülés korszakának viharvert-
jéhez! Továbbá: ne csak ne ítélje meg durva keménységgel, hanem léleksimogatás szeretetével, me-
legségével próbálja magához vonzani őt. – Ha nehezen is indul a maga önteltségében és önelégségé-
ben dicsekedő a hívogatók felé, mégis – és ez a harmadik lépés – következetes kitartással folytatom
ezt a kezelési módszert. Et si fractus illabitur orbis!… Si potuerunt hi et hae cur non tu?… Egészen
biztos a negyedik lépés – és ezt már a gyermek teszi meg – odahajlik a buksi fej az őt igazán, tevéke-
nyen szerető kézbe, és megindul az a vitális kapcsolat, amely a lélekködök eloszlatásához és az Isten-
hez juttatás fenséges aktusához vezet. – Maga a vitális kapcsolat is több és pontosan megfigyelhető ál-
lomást vagy szellemi töltekezést mutat. Az ilyen egybetartozandóságnak első jelenete: a lélekfeltárás.
Nem könnyű, de egyenesen igényelt lépése ez a szenvedő bizonytalankodónak. Olyan munka ez, mint
a forrás felkavarása – tisztítás célzatából. Úgy peregnek a könnyek, mint a záporeső és úgy világoso-
dik ki a szomorú arc, mint a viharutáni égbolt. Később nagyobb bajoknak a gyökérzete is kiviláglik, és
a nevelő vagy szülő feladata marad a teljes megtisztítás és vigasztalás. De ez az egy aktus észrevétle-
nül kettővé bővült, mert az önmagát feltáró lélek a hozzá leereszkedés szeretetét is vette. A javítani és
nevelni akaró kéz ugyanis észrevétlenül simogatásra hajlik, aminek finom hatása a sebek gyógyulását
hozza magával. – Ámde ez a második lépés csak alapot nyújt arra, hogy a legnagyobb, a vallás felé
hajlítás munkája kezdetét vehesse. Az önmagában összeroskadó első lépésben nevelőjében véli az iga-
zi támaszt; de az okos nevelő nem nyugtázza az őt meg nem illető dicséretet, hanem megemeli a törő-
döttet és az igazi életfejlesztőhöz, az Úrhoz, égi Atyánkhoz irányítja a bizonytalankodót. Ez a lépés
nem olyan nehéz, aminőnek látszik. A fájdalmas múltú serdülő örömmel venné minden bűnének és
botlásának törlését… Ezt pedig csak Isten szava adhatja! De még ennél is szívesebben üdvözölné a
jobb és szebb jövő lehetőségét… Ezt szintén az Isten kegyelme biztosíthatja! – A nevelő nem lehet
több, mint a kísérő Ráfael, de az indító, a megvilágosító, a segítő és a célbafutó Maga a Teremtő! – Ez
a gondolatcserélés megvilágosító, irányt mutató és a régi gyermekvilág bizakodásához visszajuttató
eredményt hoz. Ez is egyik aktusa a lélekhez közeledő megértő nevelő módszerének; ez is folyamata a
vitális kapcsolatnak. Csakhogy nem egy élettény egyszerűsége, hanem a következetes és folyamatos
életnek kezdő lépése. Utána igen sok lépés következik…, de mind ezen az egyenes úton tapossa a föl-
det. Mivel pedig következetes sorozatot tételez fel, azért a nevelő bizakodásának és kitartó támogatá-
sának kell kísérnie az ingadozóan indulót. Igaz ugyan, hogy vannak heroikus nekivágások és követke-
zetesen kitartók is, de az emberi természet gyengesége miatt több az ingadozó, a bukdácsoló, és ezért
többnek kell lennie az állandóan támogató nevelőnek is. Óvakodni kell tehát -és ez egyike a nevelés-
tani következtetésünknek- attól a felfogástól: mindent megmondottam, mindent kihirdettem, a hibákat
jóvátettem, a komoly ígéreteket kivettem – most tehát rebus optima gestis, magára hagyhatom a serdü-
lő gyermeket! Az igazság ez: hinni kell a tisztult metafizika-szupernaturális életkifejlődésében, de ál-
landó támogatóként kell maradni a forrongó egyéniség kialakulásának hosszú időszakában. – Íme
ilyen áldozatos és következetes munkát tételez fel és követel a fent említett megértő és segíteni kész
odahajlás.

b. Ez az első lépésből fakadó munka azonban további második nagy kötelességet ró reánk. Ha a
megindulás a vitális kapcsolat felvételének útján a metafizikai, majd a természetfeletti értékek újból
való felismeréséhez, felértékeléséhez és kereséséhez vezet, akkor a második nagy kötelesség a forron-
gó léleknek megtisztító kiüresítése után a metafizikai és természetfeletti kincsekkel való gazdagítá-
sát írja elő feladatul. – Miben áll ez a munka? – kérdezhetik tőlem. A felelet szintén részletezett lesz,
mert erre a nagy jelentőségű kérdésre nem lehet egy szóval válaszolni. Annyi bizonyos, hogy bár a lé-
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lek tartalmi gazdagítása vallási területre szorítandó, ez a szűkítés még nem jelent olyan korlátozást,
amely a természetes életértékek kizárását szorgalmazná. Inkább azt kell gondolnunk, hogy a természe-
tes értékek felfokozását és azután a természetfeletti kincsek megszerzését kell szorgalmaznunk. – A
lélek kincsei közé tartozók az igaznak, a szépnek és természetes-természetfeletti jónak birtoklása. Arra
kell tehát törni, hogy elsősorban ezeknek az értékeknek felismerése és felbecsülése eléressék. Ez a
lelki munka erős didaktikát és komoly példaadást tételez fel. Az ajkak hirdessék ezek értékét, az élet
pedig példázza ezek nagyrabecsülését. Nagy hiba volna, ha a nevelő vagy szülő szava olyan hangos-
kodássá silányulna, amelyet komolyan megcáfol a lélekértékektől elfordult élet. Az ilyen szóval-
példával való tanítás odairányítja a gyermek lelkét azokra a kincsekre, amelyeket az ösztönös élet-
szakaszban nehezen vesz észre. – Ez a figyelemfelhívás pedig annál fontosabb, minél jobban látjuk,
hogy a küszködő gyerekember életét erősen leköti az ösztönös érdeklődés hullámköre. Sőt azt is lát-
nunk kell, hogy az ilyesfajta élvezetkeresés is hozzátartozik a serdülő törekvéseihez. Ez a tény pedig
arra a második lépésre hangolhat bennünket, hogy a tiszta életörömök forrásaihoz is eljuttassuk a ser-
dülő gyermeket. A fiúk életében a cserkészet, az okos testi nevelés, a lelki vonalon észlelhető fejlődés
elismerése, kiemelése, a nagyobb kérdések megoldása elé állítás küzdelmeinek eredménye, a helyes
versengés, a kis dolgoknak teremtése (szlöjd, kézimunka, cikkek, kis előadások, szavalások stb), az
utazás, művészet, zene, ének mind olyan célérések, amelyek az örömök után áhítozót a tiszta boldog-
ság élvezéséhez juttatják. A leányok életében igen sok ehhez hasonló örömforrás található, de nyoma-
tékosan kell hangsúlyozni, hogy amíg a fiúnevelés alapiránya: el a régi családtól, hogy önállóvá
izmosodjék, addig a leánynevelésnek lényeges vonala: odafűzni a családi tűzhelyhez, hogy a jövő
szentély tűzhelyének kedvelője legyen. A természet igen sok olyan jelenséget tár elénk, amely a le-
ánylélek alkatához idomul. Ezeknek szorgalmazásával kell a bennünk élő vágyak irányában adni az
igazi életörömöket. Azért hangsúlyozom az igazi életörömöket, mert a kort előző „saltus lyricus”
csak látszat szerint elégíti ki a lelkeket, valójában pedig idő előtt felébreszti a még szunnyadó élet-
oroszlánokat. – De ez a sok természetes sziromfakasztás még messze esik a vallásos élet tartalmi gaz-
dagításától. Ezek a természetes értékek azonban alaphangulatot teremnek a még felsőbbrendű lélek-
gazdagításra. Aki ugyanis az életjavak eme skáláját birtokolja, az elemi erővel igényeskedik a felsőbb-
rendű élet után is. Most azután olyan területhez jutunk, ahol a lélektan a teológiával találkozik. A lé-
lektan ugyanis csak a lélek belső valóságából, a benne rejlő készségekből akarja kicsiholni az összes
jócselekedetet, a teológia azonban ennél tovább megy. Az emberi életben ő is megemlíti a velünk szü-
letett erkölcsi készségeket (erények!), de egyúttal tanítja a belénk öntött természetfeletti erények létét
is (hit, remény, szeretet). Sőt azt is közli a kinyilatkoztatás alapján, hogy a természetfeletti hivatottsá-
gunk, istenfiúságunk csak a természetfeletti kegyelem alapján érhető el.

Ez pedig azt jelenti, hogy az örök életre érdemes cselekedeteket csakis a kegyelem állapotában
hajthatjuk végre. – Ez a tanítás újabb és igen komoly nevelőmunkára serkenthet bennünket. A feladat
itt is kettős: negatív és pozitív. Negatíve arra kötelez, hogy halálos bűnök állapotától óvjuk a
reánkbízottakat, pozitíve pedig arra, hogy a kegyelem-szerzés, fokozás eszközeit igen nagyra értékelve
a nevelés szolgálatába állítsuk. De a kezdet kezdetén óvakodnunk kell attól a kísértő gondolattól, hogy
ez a hittanár és lelkiatya kizárólagos feladata. Ha igaz is az, hogy elsősorban reá tartozik, nem igaz
úgy, hogy a nevelő többi tényezője figyelmen kívül hagyható. A testi élet gondozása az orvos köteles-
sége, a tanítás a tanáré, de az egész élet szolgálata mindenkinek közös kötelessége. Azért tehát mind a
negatív, mind a pozitív szolgálat egyetemleges nevelőfeladat. – Hogy ezeket a feladatokat is megold-
juk, annak is sorozatos módszere van. A felfigyelő és gyökérzetmélység-kutató munka az első, a kör-
nyezet, vagy lélekgyökérzet megtisztítása a második, a jó és szép örömeivel való telítés a harmadik, a
jó készségek felkutató, virágzásba szökkentő lendítése a negyedik, végül az isteni kegyelemnek érvé-
nyesítése az ötödik lépés. Mindez tervszerű és tudatos haladás, amelyben csak segítő szerepet tölthet
be a büntetés és jutalmazás. – Különös gondot kell fordítani az ösztönös életkérdések helyes nevelésé-
re, mert a serdülő korban ez az érzéskomplexum dübörgő erővel követelődzik. Itt is lehet javító fel-
adat, de a fontosabb a helyesen megvilágító munka. Ez az utóbbi röviden ennyit jelent: megszente-
lendő a jelentkező életenergia és a jövőt előkészítő isteni tervnek állítandó be az életjelentkezés
ütemezése. De állandóan és határozottan hangsúlyozandó: a jelen tiszta életétől és erőfeszítéses dia-
dalától függ a jövő család erőteljes kiteljesülése. Ezen a ponton igen sokat segít a Tóth Tihamér,
Koszterszitz József, Csaba Margit, Stadler Frida, Gerely Jolán féle művek olvasása, amely műveknek
lelke jóra ragadja a viharzóna megtépettjeit. – A negatív és pozitív munka valójában összefolyik. Ne-
héz elválasztó vonalat húzni, de azt is hangsúlyozni kell, hogy többet kell törődni a tiszta erkölcs szol-



168

gálatával, mint a már kórosan jelentkező bűnök megtorlásával. – Ez az erkölcsi életszolgálat azután
alapos nekilendülési lehetőséget biztosít a vallási területen is. A jó és tiszta erkölcs mindig igényeseb-
bé és magasabb rendűen követelődzővé teremti a serdülőt. Tudomásul kell venni azt a tapasztalati
tényt, amely szerint a hit elméletét leginkább az erkölcs gyakorlati összeroppanása tagadhatja. Ahol
virágzó az erkölcsi tisztaság, ott biztos, sőt egyenesen követelődzően előre törő a vallásos lelkület.
Azért van az, hogy a bizonytalankodó és ködösködő serdülőt nem annyira a hit elméleti részének bi-
zonyítgatásával lehet megnyerni, hanem a jövő hívő életét az ifjúkor erkölcsös erőfeszítéseivel kell
megalapozni. Az igazi vallásos kivirágzás tehát végül is eredmény, amely sok reáható indításból és az
isteni kegyelem ingyenes kiáramlásából származik. Nagyon természetes, hogy a vallás mélyéből előtö-
rő lelki erők együttható és segítő tényezői is a kialakuló valláserkölcsi egyéniségnek, de ez az egybe-
fonódó kölcsönösség együttessége bontja virágba az eszményien elgondolt emberéletet.

c. Végül is feladatul marad annak a természetfeletti erőnek ismertetése és megszerző módszerei-
nek közlése, amely a teljes életkivirágzást eredményezi. – Ez a kérdés is a teológia és léleknevelés
kérdéseinek találkozóján oldozgatható. De azért nem szabad idegeskedve vagy idegenkedve gondolni
erre, mert az élet valósága olyan magasztosan nagyszerű, hogy abban közvetlen szerepet talál a Te-
remtő és a Megváltó Úratyánk egyaránt. – A lélek belső tartalmi valósága immanens értékek és
transzcendes vágyakozások, de amellett: szupernaturális lehetőségek felvétele is. Olyan szent élettar-
tály a lélek,  amely a  természetfeletti,  Isten természetéhez tartozó részt  is  sajátjává teheti.  –  De ez a
vallásos töltekezés lehetősége nem marad hiú vágyakozás. Az Úr leereszkedő kegyelme részesévé tesz
az isteni természetnek és a megszentelő kegyelem az örök életre érdemes cselekvések lehetőségét biz-
tosítja. Ez a lelki gazdagodás valósítja meg a lényegbeli és nagy analogikus istenfiúság magasztossá-
gát; ez a természetfeletti életlehetőség szüli a föld fölé emelkedni tudó, a mártír lelkek áhítozásával
eget váró, minden anyagit kevésre becsülő, de minden lemondó erőfeszítést könnyűvé varázsoló élet-
formát. Ebből a televényből sarjadnak ki az élet héroszai, akik csak támaszkodnak föld anyjuk keblén,
de Atlaszként eget hordoznak és eget várnak. – A megszentelő kegyelem birtokosai olyan életlehető-
ségek hordozói tehát, amelyek a természetes és természetfeletti erénykészségek évelőit rejtik maguk-
ban. Ezt az életévelőt virágzó színpompába szökkenteni – ez a nevelő valóságos csúcsteljesítménye.
Ez a végső munka ugyanis nemcsak higiénikus, vagy esztétikus, vagy szociális, vagy erkölcsös, vagy
természetesen vallásos embert fejleszt, hanem a Krisztus rajzolta szent ember gloriolás alakját teremti
valósággá. Ez a típus teljes valósága lesz önnön emberségének és sugárzóan jót szóró és jót teremtő
embertársának. – Hogy pedig ez az ember kialakulhasson, arra segítségül kell hívni az Isten-kereső
imádságot, a bűnbánatnak alázkodását, az Úrral egyesülés Kenyér-eledelét és a lelki egybeforra-
dás misztikus életformáit. Mindezek nem sarkallanak ki az élet megszokott és közvetlen keretéből,
hanem megnemesítik, felmagasztosítják az emberi élet cselekvéseit. A földet épp úgy szántjuk tovább,
a leckét hasonlóan tanuljuk, a tudományos kutatásokat lélekodaadással szolgáljuk, a családi életben
áldozatosan dolgozunk, és csak az történik, hogy mindezt a megszentelt, a megemelt és felmagasz-
tosított ember lendületével, az Isten rokonait jellemző nekibátorodással, nem pedig a szolga tört
gerincével, meghunyászkodó kuliságával teljesítjük. – Még a szenvedés is könnyű, ha egek felé
ívelő látással Istenatyánk javító, büntető vagy emelő kezét érezzük a csapás mögött. Pompázó lesz az
élet, mert paradicsommá teremtette az Úr, és a megváltás nyomán áradó isteni kegyelem Isten fiainak
otthonává változtatta. Virágzó lesz az élet, mert a kegyelem televényéből az erényvirágok színpompá-
ja varázsolódik elénk!

Bef.: Mindezeket egybefoglalva: mit mondjak befejezésül? Olyan megemelő és embert megtiszte-
lő megállapítást, amelyet röviden így foglalok tételbe: a föld és ég oly módon fonódik egybe, hogy a
két tényező együttese virágba szökkenti a teremtmények királyának, a Terra lakójának, a „ho-
mo viator” életét. De ez az élet nem marad időhöz kötött és intenzitásában lehanyatlóan összeomló. A
testi élet elöregedése látszólag ezt igazolja; de a hit ereje, reményt sugárzó ihlettsége és az örök Atya
szeretete a végnélküli kiteljesülés felé irányítja Isten fiait. Ez a perspektíva átveri a földi ember
minden természetes vágyakozását, de erőfeszítésre hangolja a törtetőknek lelkét. Csodálatos életta-
vaszt teremt a lelkekben. Olyat, aminőt nem tud hozni a föld, csak reményben ébresztget az ég. Ez a
földön kezdődő élettavasz a tiszta erkölcs virágzásával indul és a végnélküli élet Isten-látásában bon-
takozik életpompába. – Az ilyen színekben vibráló rajzra azt lehetne talán mondani: több ebben a köl-
tészeti dísz, mint a valóság rideg képe… Ez a mondat azonban csak akkor állná meg a helyét, ha a
mondottak nem adnák azt a tudományos alapokra bazírozott szintézist, amely a sokirányú valóság
nagy összeredője. Olyan valóság ez, amelyet a szellem intuíciója igényel, de a tudományos részlet-
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alapozás összefogó boltozatban összefog. Az intuíció – meglát, a tudomány lassú koturnuszokban –
kipontoz, az élet pedig – isteni lendülettel kitermel. Azért én arra kérném az én drága hallgatóimat,
hogy az intuitív lelkek vakmerőségével és a lehetetlennek látszót is áttörő szeretet lendületével tekint-
sünk erre a mindent átgyúró, életet teremtő szellemi feladatra, és a nagy távlatnak isteni erejével fe-
szüljünk arra a nevelő munkára, amelynek végső vonalon pompázó eredménye: az ifjúság vallásos
kivirágoztatása!

*

A győzelmet azok vívják ki, akik emberi erőikhez Isten kegyelmét is kiesdik. Nem tagadható,
hogy az élet ezernyi támadásával szemben a kegyelemben élő, megszentelő kegyelemben élő emberek
tudnak fölényesen küzdeni. A serdülők is akkor tudnak diadalmasan átjutni a küzdés és zavar fergete-
gén, ha kezük az Isten kezében pihen, lelkük pedig az Isten kegyelmével telítve az Úr felé szárnyal. –
Az is tény, hogy a serdülők legnagyobb százaléka nem jut át érintetlenül a küzdés nehéz időszakán. Itt
sem elég az egyszerű tudomásulvétel. A tiszta élet értékeinek elvesztése igen könnyen kicsalja a gyen-
ge emberből a: „non possumus” lemondását. Még a szülők és gyenge nevelők is elmondják ezt a de-
kadens szót, amikor serdülő gyermekük gyarló bukását észlelik… Nem elég a tudomásulvétel! Tenni
kell!!

*

ASZKÉZIS

1. elmélkedés: A kemény önfegyelem

Bev.: Gyakorlati eszközök is kellenek az elméleti beállás megvalósítására, mert hisz épp az a baj,
hogy a szép eszmények elködösödnek és az élet egéről lehullanak. A gyakorlati eszközök alkalmazása
azonban segít. – Ezek egyike: a kemény önfegyelem.

1. A napi ellenőrzése – az életiránynak.
Alapkérdés: ki úr saját otthonomban? Test, vagy lélek? Ösztön, vagy értelem? – Következetes is-

meret kell – a célokban és ellenőrző figyelem – a kitartó megvalósításban. – A nap története egyénien
eltérő. De az események rendszeresítése, a behatások tudatosítása és tervszerű fogadása az én fe-
gyelmem kérdése. Ezt naponta számon tartom. – A kérdést így fogalmazom: velem történik valami,
vagy én tettem valamit? Egyikben sivár tárgy, a másikban tevékeny alany az ember.

2. És a napi jócselekedeteknek! Mert a tett a fontos. Lehet: belső és külső. Lényeg: el ne marad-
janak! – Nem lehetünk folyammedrek, amelyen átömlik a zuhatageső, víztömeg. Sem szikla, amelyen
végigcsordul a felolvadt hó leve. – Még ezeket is annyira-amennyire alakítjuk, de mi magunkat alakít-
tatjuk az élet eseményeivel. – Ez nehéz! Az igaz! Ok: állandó éberséget és állandó tevékenységet
tételez fel. De ez az ember lélekigénye!! – Sőt: a kitartás egyik lényeges kelléke.

Bef.: Itt már napi gyakorlatnál vagyunk. Valóságos: examen particulare – vitam perfectam
cream!!!

2. elmélkedés: Az önmegtagadás ténye és lelke

Bev.: A jótettek következetességét állandóan kíséri, vagy előzi az ember önmegtagadása. Ha le-
mondóan nehéz a cselekedet, akkor kíséri, ha reáhangolóan dolgozik a jövő könnyedsége érdekében,
akkor előzi a cselekedeteket. – A lelkiéletnek integráns része tehát, mert előz, kísér, sőt követ minden
életmozzanatunkban.

1. Mi a ténye?
Az élet minden területén érvényesülhető: lemondás. – Az élet minden területén érvényesülhető:

szenvedés vállalás. – Az élet minden területén érvényesülhető: önfeláldozó munkavégzés. – Lehet te-
hát: anyagiakban való lemondás, érzékiekben való lemondás, örömökben való lemondás, testi szen-
vedés vállalás, lelki szenvedés vállalás, szellemi szenvedés vállalás, testi erőimet feláldozás, lelki
életemből feláldozás, szellemi javaimból való feláldozás. Mindez – lemondó áldozat!

2. Mi a lelke?
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De miért? – Fontos: lelkiekért és szellemiekért! Tehát a szellemnek győzelme keresendő! – Így te-
hát: az önmegtagadás lelke nem az elvetés, hanem az alsóbbrendű levetése útján szellemi emel-
kedés. Az első: buddhizmus, a második krisztianizmus. Mindig figyelembe veendő a cél és az eszköz
viszonya. – A lelki célt tekintve mindig fontos: nem elég természetes célra törni, hanem szükséges a
természetfeletti cél. Az első csak lépcsőzeti fok, a második: a végső kifejlődés. – Isten terve és ajándé-
ka: a természetfeletti élet, ezért kell állandóan arra törni! – Végső megállapítás: állandó önmegtartóz-
kodás kell, mert még a „vita unitiva” is lesodródhat alsó rétegekbe, ha nincs állandó önfegyelmezés
alatt!

Bef.: Urunk követésének alaptétele: abnega semet ipsum… vende – quod habes et sequere me! A
tökéletes ember!!!

* *

A SERDÜLŐ IFJÚSÁG ERKÖLCSI NEVELÉSE
(Magyar Családvédelmi Szövetségben, 1938. XII. 21.)

Bev.: Hogyan lehetne előmozdítani az ifjúság erkölcsi nevelését? Mit tartok a serdülő gyermek fo-
galmának? Hogyan foglalkoztatom úgy, hogy lelkének levezetési kört tudjon teremteni?

A serdülő gyermeket gyakran kiállhatatlannak, kamasznak szokták – igen helytelenül – nevezni,
mert van bennük sok olyan vonás, ami nem teszi őket vonzóvá. Ez a kor a serdülő élet kiteljesülésének
áramlása. A meginduló élet mások irányítása nyomán halad. E korban kezd önmagának tudatára éb-
redni és minden erejével a jövő élet szolgálatába szegődni. Anélkül, hogy sejtené, az életenergiák át-
léptek azon a határon,  amely az egyént  szolgálja.  A kiteljesülés  felé  haladó életet  így nézve,  azt  ve-
szem észre, hogy az nem csupán a magam kidolgozása, hanem az egyéni élet szolgálatra rendelése a
jövő élet számára. Az az igazi ember, aki az élet sugárzó vonalán nem önmaga kidolgozására szorítko-
zik, hanem értéket vetíteni beáll a jövő szolgálatába isteni elgondolás szerint. Így kinő olyan valaki,
aki többet érdemel, mint a kicsi gyermek, akit mindenki szeret és kényeztet azzal a küszködő kamasz-
szal szemben, akiben megindul az élet kiteljesülésének mozgalma.

Először általános dolgokról lesz szó, amely a leányok és fiúk egyetemére szól, azután a részle-
tekre térek át.

1. Az első egyetemleges vonása így jellemezhető: az egyéniségnek dübörgő jelentkezése, meg-
születik az: „én”.

A kisgyermek, ha valamit bizonyítani akar, először Istent hívja segítségül. Bizony Isten! – Később
két tanút keres, majd önmagára hivatkozik: becsület szavamra! – Az „én”-t becsületszóval kezdi hono-
rálni. Az „én”-nek kinövése nem egyszerre történik, míg ez a belső forrongás tart, átmenetben él. A
gyermek, míg kicsi: a vezetett és kényszerített. Amikor kezd ebből kinőni, érzi, hogy ő is valaki: eb-
ben az életfejlődésben a diktáló pedagógiai motor az ész. Az ész hangjával bensőleg összehangzóan
akar tenni, nem más parancsa szerint. A külső imperatív motor helyett a belsőre tér át. Biológiai vona-
lon is eljut oda, hogy egyéni kiteljesülésével beharangozza a jövőt. A magán tapasztalt változás a
gyermek idegennek talált jövő muzsikáját prelúdiumozza. Ezt gyakran elzárkózottság követi, mikor
rossz hajlamainak kiteljesülésétől retteg. Érdekes kor ez, de nehéz helyzet, mikor kinő a gyermekkor-
ból és nincs, aki útbaigazítsa, megnyugtassa. A szülők rendesen nem mernek hozzá közeledni, mert
érzékenységében durvább tónust vesz fel. Az kell, hogy úgy tudjak ehhez a vívódó, küzdő gyermekhez
közeledni, hogy megérezze a segíteni akarást, a feléje nyúló segítő kezet. – Ezt három úton tehetem.

a. Psychicum. Életnevelésben az adja a helyes látást, ha az élet sodrát az Istentől teremtett szent
világnak tekinti. A kis gyermeket mindenki szereti. Kedvessége, bájossága miatt, mert ilyenkor a leg-
szeretetreméltóbb. De azt próbáld szeretni, aki rászorul, – ezt kellene alappszychévé tenni. Ne arra vi-
lágíts szereteted fényszóróival, amelyik úgyis fényben úszik. Az első segítség a belső építkezés. Szere-
tetre, megértő segítésre van szükség, ez van a gyermek szolgálatára.

b. Pedagogicum. Ebben a korban a serdülőnél megengedjük, hogy hozzászólhat komoly kérdé-
sekhez és próbáljuk oktató, meggyőző módszerekkel vezetni. Kisebb megbeszélésekbe belevonják őt
is  a  felnőttek,  hogy az „én” is  döntsön.  Ha a gyermek azt  látja,  hogy szavát  komolyan veszik,  rá  is
hallgatnak, nő az önbizalma, az önbecsülése. Épp így marad a szülőkhöz a legszorosabban kapcsolód-
va. Ha a durva hang megszületik, meghal a tekintély. Autonómiát kell a serdülőnek biztosítani, hogy a
maga munkakörében dolgozhassék.
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c. Biologicum. – Itt két pont van: sacrum és higienicum. – Ne tessék ezt a tényt úgy feltüntetni,
hogy itt rejtett gyalázat van. Istentől rendelt szent titok ez, amit ha valaki nem ért meg, életrejtélye
gyalázatos fertőbe süllyed. A gyermek hibái abból erednek, ha az élet szentségét, a test és a jövő élet
szentségét előtte eléggé nem hangsúlyozzák. Ha ezt a kérdést magaslatra helyezik, akkor a gyermek
szentnek érzi, benne az Isten követét látja, aki az életteremtés vonalán, az élet kapujánál Isten Atyja
elgondolása szerint zörget. Amit legszentebbnek tartasz, az előtt letérdelsz. Ha a gyermek így gondol-
kodik, akkor ehhez a titokhoz is hódolatos tisztelettel közeledik. – Szent dolgokról könnyű beszélni.
Ha a gyermek megsejti, hogy a belső dübörgés a jövő élet előfutama, szívesen jön kérdéseivel szülők-
höz, nevelőhöz. Csak nem szabad a bizalmat kierőszakolni. Nem a kutató szem tud lelket megnyitni és
megújítani.

2. Speciale. – Fiúk és leányok eltérő vonásai.
Fiúk esetében nehezebb helyzetbe kerülünk. A fiúk lelkülete durvább, zárkózottabb.
a. Első dolog engedni nekik annyi szabadságot, amennyit lehet. Sportot, egyéni vállalkozást,

amelyben a növekedő életerő magát kiéli. Vannak transzponált erők, nemcsak a fizikában, hanem
psychice is vannak. Életenergiák, ha munkába transzponálva használjuk fel dinamikájukat, kiélnek
anélkül, hogy rossz irányba terelődnének. Aki kidolgozza magát, annak nincs nehézsége, küzdelme.
Ha a fiút belelendítjük a rendszeres munkába, mint pl. a cserkészet, nem fog rossz gondolatokkal fog-
lalkozni.

b. Kikutatni egyéni hajlamát, tehetségét, merre húzza az élet, és erre szabadon engedni. Ha va-
lami tehetsége van, módot kínálni neki, hogy azt kifejlessze. Így beleéli magát, hogy küzdve végül is
célt érjen. Ha nem szorítjuk munkára, mindig örömöket kereső lesz. Az életben küzdelmeket kell vív-
ni, az élet a lapjegye a küzdelem, erre kell őket nevelni.

c. Arra hangolni, lépen be abba az életbe, ahol tisztelni tanulja az anyját. – Ha a gyermek elisme-
ri szülei tekintélyét, így fejlődik ki a tisztelet, mely az élet tekintély-tiszteletének alapja lesz.

Leányok. – A Teremtő tervét kell keresni az életben. Isten a leányok életét csodás finomságúvá te-
remtette. Rajta a fátyolt nem letépni, hanem védeni kell. Ami szentség, annak kerete van. Az élet leg-
nagyobb szentsége az életszentély keretében pihen. Ahol a védőfátyolt letépik, ott letaroltatik minden,
ami érték. Az a psyche lenne szükséges, bennük azt az érzést nevelni, amit megerősít a vallásos neve-
lés. A természetfölötti életbe beleívelő lélek tud csak kisudározódni. Az élet hozzásimul a miliőhöz. –
A leánylélek generatív erő hordozója, azért szent. Kell az éle revelációja, de szent megvilágításban.
Kiteljesülő életben generatív vonások jelentkeznek.

Bef.: Szeressék a kamaszt jobban, mint mást. Vállaljanak áldozatos munkát életükben. Nem fog-
nak ugyan tőlük köszönetet kapni, de a serdülő koron túl ezek lesznek a leghálásabbak.

*

A TÖRVÉNY ÉS ERKÖLCS
(Papnevelési tantárgykör, 1939. II. félév, címek és óravázlat-pontok)

1. beszéd: Az isten kezéből induló ember
2. beszéd: Az életben dolgozó ember
3. beszéd: A törvény gyökérzetét kereső ember
4. beszéd: A törvény szavát halló ember
5. beszéd: A törvény heteronómiája és autonómiája
6. beszéd: A törvény megszűnése
7. beszéd: A törvény kötelező erejének megszűnése
8. beszéd: Törvény és szabadság
9. beszéd: Törvény és felelősség
10. beszéd: Az Isten törvénye – emberi fejlődés feltétele
11. beszéd: A törvényhez simulás erkölcsi értéklése
12. beszéd: Az erkölcs-értékek
13. beszéd: Az erkölcs és jog
14. beszéd: A törvény felértékelése – az erkölcs erejével
15. beszéd: Törvényes és erkölcsös ember
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Bevezetés

Bev.: A külső és belső rendről általában.
1. Külső relációk.
2. Belső függések.
Bef.: Az összesek alapja: a kiteljesülésre törés, végső eredője: az Isten.

1. óra: Az Isten kezéből induló ember

Bev.: Omnia ab ipso facta sunt… Eredetben. Célratöréssel. Célbafutással.
1. Az emberi élet.
a. Egyéni érvényét társas keretben is szolgálja.
b. Jog szféráját és kapcsolatát (egymáshoz való!) is szorgalmazza. Mindez: isteni rendelkezés.

Ratione creationis.
2. De az emberi élet valóságos irányítása isteni és emberi intézkedésekkel (pozitív) megy végbe.
a. Isteniek…
b. Emberiek… De kötő erejük: önzés (Hobbes), erőszak (Machiavelli), hatalom (Spinoza), nép-

egységi felfogás. Igazság: Isten műve. Ratio providentiae.
Bef.: Mindebben lényeg: a tudatra ébredés, a tudatos odahajlás. – Így kerül a kérdés lényegébe: az

erkölcsi én, a személyiség.

2. óra: Az életben dolgozó ember

Bev.: Az élet nem befejezett. Minden evolutio. – Emberi életben az igazi teremtő, önteremtő:
önnönmagunk. Self-made man! – Ámde:

1. Adott törvényszerűségek állnak elénk.
Természet… Szellemi élet… Esztétika… Etika… Szociális erkölcs… Vallás… Alapban: ordo

rerum!! – Parancsban: lex aeterna. – Ez mind: meglátás!!!
2. Tudatos odahajlással valósítjuk ezekhez idomítva életünket. Ez már nem kényszerhajlás. –

Van-e ilyen a természet evolúciójában?
Igen. Az egész természet ezt hirdeti. – Ámde az ember több. Eus morale! Lát és akar (értelem és

akarat!). Amit a természetes a természetfeletti rendben követendőnek lát, azt valósítja. Így magát tö-
kéletesíti. – Ez mind: megvalósítás!

Bef.: A látó ember – cselekvő, élő is lesz!! Törvényt ismer, erkölcsi 378 életet él!!!

5. óra: Az erkölcsi törvény heteronómiája és autonómiája

Bev.: Honnan? – Hová? A Végtelen világából… A véges világban… és világért? – Ezek a kérdé-
sek merednek elénk és ilyen irányban húz a felelet… De ez nem általános!

1. Mert a törvény – heteronómos (jelentése).
a. A törvények tartalma ezt mutatja: természetes fizikai törvények… élettani törvények… lélektani

törvények… erkölcsi törvények… Mi ez? Annak az igazságnak hirdetése, hogy kívülről jövő hatások
alatt cselekszünk.

b. De a törvények gyökérzete is másra, Teremtőre utal. Eredetben – igen. Célkitűzésben – igen.
Eszközök biztosításában – igen.

c. De: az emberi szellem készséges – odahajlásban, kisajátító – ismeretben, felhasználó – kifejlesz-
tésben. – Magáévá teszi…

2. Így lesz az erkölcsi törvény autonómos.
Kell ez egyáltalában? Felelet: ha van személyiség, ha van önkéntesség, ha van szabad „viszony

vállalás”, akkor igen.
a. Túlzással így szól erről a bölcselet. Fichte – Sch ………. – Hegel: Ich- je döbbenetes követelé-

se a személyiségnek. – Kant: imperativus categoricusa erős hangsúlyozása a kötő erőnek.
b. De ez a túlzás sem helyes. Az igazság ez: magam teremtem saját életem alakulását, és készséges

behódolásom biztosítja az isteni kegyelem gyönyörű kibontakozását.
Bef.: Igazság: Isten adja az élet értékeit, és én követve alakítom életemet. Amen. ……….
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* *

ÉLET ERŐS GYÖKERE ÉS KIBONTAKOZÁSA VIRÁGZÁSBA
(Az ifjúság nevelése családvédelmi szempontból, Magyar Családvédelmi Szövetség, 1941. II. 26.)

Bev.: Mit kell tenni az ifjúság nevelése érdekében, hogy jövő család fejlődésének és alakulásának
tisztult alapjává legyen? Hogy kell nevelni lelkét, hogy biztosítsa kivirágzását családi életében, és így
a nemzet életét? 1) didaktikumot kell adni, hogy hogyan kell beállítani gondolatvilágát és 2)
pedagogikumot, hogy hogyan kell rávinni, hogy ez életté legyen. – Az élet egységet képvisel, egy ha-
talmas életfolyam az élet, isteni eredetű, rendeltetésében legszentebb valóság. Ezt úgy kell az ifjúság
lelkébe beállítani, hogy ez a gondolat az ifjú életében megszentelt világ, – gyakorlatban kötelesség le-
gyen, ha majd szolgálatába fog állni.

1. Didaktikum. – Hogyan lehet magasabb szempont szerint ítélő gondolkodásúvá tenni a serdülő
gyermeket? – Az ifjú érzi, hogy az emberi élet részese vérfolyamatán és lélek dinamikáján keresztül.
Milyen az élet, arra döntő a tiszta vér és tisztult mentalitás, -a vér ütemét belső dinamika fékezi, vagy
erősíti. Vér szempontjából jellemző, hogy annak ütemét van, ami lendíti és fokozza. Egyik ütem az
önélet, a másik a jövő élet szorgalmazása. Felserdülő erre a másodikra tolja a hangsúlyt, és az első el-
csendesedik. Ennek állandó dübörgését érzi. Ez nem zárolható, sem ki nem zárható, – ez a természet
Isten adta része, és éppen mert isteni lévén, életének integránsa, főüteme. Az életben mozgás jelentke-
zik, olyan igénylése a természetnek, mely kifejlődő formát követel. – A búzaszem a földbe jutva kikel,
szárba szökken, kalászt hoz és a szemeket megérleli. Ebből az életfolyamatból termelődik az ifjúság
élete is, mely a jövő életnek alapja. – A nevelésben éppen ez a beállítás hiányzik. Életnek ezt a belső
ütemmozgását alantasnak nézik és ahelyett, hogy életmegszentelés harangkongatása hangzanék, dur-
vaságok cseppentik a mételyt a lélekbe, melyből az élet szentségének fogalma elvész. Ha az életbe a
test durvává állíttatik be, ösztönt előmozdító matériává süllyed, akkor első lépésnél elvesztettük a csa-
tát, melyet jövő család védelmében vívunk. Ifjúságban lesilányítjuk ezt a szent érzést, ahelyett, hogy
azt a hangot csendítenénk, hogy benne Isten szava jelentkezik és jövő élet szolgálatába akar állíttatni.
Ennek következménye, hogy az érdeklődés helytelen irányba terelődik és előáll a tragikum, hogy az
ifjú nem felfejleszti életerőit, hanem megmételyezi magában. – Nem visszahúzódni kell az élet nehéz
kérdéseitől, hanem azokat élet megnemesítésével szentnek kell beállítani. Az ifjú, ami szent, azt tiszte-
li, ami hitvány, durva, attól visszahúzódik. Az Eucharisztiával játékra senki sem gondol, de amit
szennynek hirdetünk, azzal visszaél. – Ha az élet kérdését misztikus szentélynek tudja, ösztönökkel
szemben lemondó erő érvényesül, – élete áldozat lesz, – lemondó, küzdő önfeledtséggel élet szolgála-
tába áll, – élete csodás levegőbe jut. Meg fogja sejteni, hogy a házasság az élet forrása. Ezt ha csendíti,
alapvetésben megvan a tehetség, hogy benne valami szentet találjon, és mindazt, ami ellene vét, az élet
igazi, komoly perceiben averzióval veszi. Mert ha ez az élet tartalma, akkor ettől: ments meg, Uram,
minket! – Hol hangzik ez a didaktikum? Ez a család alapja? Ez a köztanítás alaphangja? Sokszor az
erkölcstelenség művészet címe alá rejtőzik. De ahol ez a közhang cseng: „nők”, és ez a tónus, – vár-
hatjuk-e, hogy a jövő család gondolatát hordozó ifjúság önfegyelemre gondol? Erősebb ütemű hangok
jobban érintik az embert. Belső önfegyelem, győzelem ösztönök felett, lemondás az alapja a tisztult
életnek. De hol látja ezt? – Általános az a vélemény, hogy a férfiak élete több igényű, és a modern
életben a morál kötelékei alól felszabadulást követelnek a nők. Ilyen felfogás mellett nem lehet várni,
hogy a nők iránt nemes tisztelet fejlődik az ifjúság lelkében. Ez olyan méreg, amit állandóan hallanak
még a családban is. Azt a gyökérzetet, mely szennyből szívja az erőt, nem lehet virágzó élet alapjának
tenni. Az ifjúság életének alapprincípiumait átgyúrni, megnemesíteni kell, és akkor majd tisztelettel
nézi az élet legszentebb problémáit.

2. Pedagogikum. – Nevelés alapjává ezt kell tenni: lemondás. Legtöbb családban az a felfogás,
hogy a gyermek mindent, ami öröm, megkapjon, pedig az élet eleven sodrában áll a szenvedés. A ke-
reszt integráns része az életnek. – A mai életfelfogásban sehol lemondás, fegyelem, fáradtság, áldozat
nincs. Azt keresik, mit lehet kapni? Titkos hedonizmus uralkodik, az életet úgy akarják nézni, mely
mindig vár. Nem veszik észre, hogy ebben benne rejtőzik az életet ölő méreg. – Lemondásra kell a
gyermeket nevelni, ettől az élete lendületet nyerne. Cselekvő életnek tényezője az áldozat és lemondó
készség. Megerősíti, ha azt veszi észre: Isten kiválasztotta vagyok! – Belenevelni ezt az ifjúságba! De
ez nincs. A gyermek nem arra nevelődik: fegyelem, igényekkel szemben mérséklet, lemondás. – Van
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az életben sok öröm, Isten nagy gyönyörűségeket adott, de felsőbbrendű élvezés lemondó élet nyomán
fakad. A mai ember idegzetét melódia nem fogja, durva zene való a túlfeszített idegzetnek. Lelki em-
ber finomságokban talál sok szépet. – Élet sodrából való menés tervszerűséggel lemondásra neveli a
gyermeket. Akinél ez hiányzik, az az életben nem felel meg. Munka, szenvedés, lemondás kell! Ha azt
a példát látná a családban, hogy belső fegyelem dinamikája alatt áll, olyan példa lépne elé, mely köve-
tésre késztetné. Hogyan lehet várni, hogy a pedagogikumban fegyelmet, lemondást, áldozatosságot ér-
vényesíthessen az a szülő, aki maga sem követi? Mire tanítja a gyermeket ez az élet? – Ha tovább me-
gyünk, az iskola terére, azt látjuk, hogy a tanítóktól, tanároktól mindenféle oklevelet, képesítést köve-
telnek, hogy taníthassanak, csak moral-census nincs éppen annál, akire rábízták a gyermeket. Aki lel-
kileg törött, hogy lehet az lelkek vezetője? Aki maga fölött uralkodni nem tud, nem adhat példát
gyermeknek. A gyermek nem tud ítélkezni. Ha tényeket tud, azt kiegészíti. Morális vonalon is integ-
rál, kiegészít. Ha a társadalom pedagogikuma így fertőz, mit vár az új családtól? Ezek immoráliák
megindítói. Ha védelmet talál a bűn, az rombol. Családban lemondani tudás, iskolában példaadás, ne-
velés, társadalmi életben fertő elítélése, jónak honorálása: ezek azok az eszközök, melyek valóban a
családvédelmet szolgálják.

Bef.: Mit várunk a családtól? Új életet áldozatos élettel lehet nevelni a nemzetnek, hogy kis közü-
letében szent, békés tűzhelyek épüljenek. Romboló beszéd az, mely azt hirdeti, ifjúnak ki kell élnie
magát. Aki ezt az életet követeli, megfertőzi önmagát, példájával viszi azt tovább, nyomán nem támad
virágzó élet. Csenevészek lesznek az ilyen gyermekek és az élet tehertételei. A családtól azt várjuk,
hogy a nemzet élő sejtje legyen. Micsoda család az, melynek életében lendület helyett ösztönösség lo-
bog, mely bomlaszt? Milyen boldogság az, mely azt hirdeti, hogy az élet csak jót hoz, és lemondást,
küzdelmet nem követel? Ez az örömmel szemben is undort hoz. Aki így keresi a boldogságot, az nem
találja. Olyan ember nem lehet boldog, kiben az élet megszentelése, megbecsülése hiányzik. Az élet
küzdés, fáradság, áldozat; éppen az ebből eredő öröm az, ami igazán boldoggá tesz. A tanítás, nevelés
alapjává ezt teszi; az az igazi családvédelem, ha az az életükben tettel a jövő tisztult életsejt megterem-
tésén fáradozott.

* *

AZ OTTHON GYERMEKNÉPÉNEK RÁFAELJE
(Beszédlánc, 1948. III. 8, Csepel, vázlatpontok)

1. beszéd: A testi gondozás és lelki szolgálat viszonya
1. Fontos a test.
2. De fontosabb a lélek.

2. beszéd: Az ébredező gyermek szolgálata
1. A ráhatások gondozása.
2. Az örök igazmondó eredménye.

3. beszéd: A mindig kérdező…
1. Az élet szeretete.
2. Az élet eredetének értelmezése.

4. beszéd: A tovább érdeklődő
1. Hely, reláció, miért?
2. Igaz felelet. Mindig – kegyelettel! Isten: minden!

5. beszéd: A serdülés korában
1. Fiúk – leányok.
2. Állandó szerető megértés.

6. beszéd: A nemek vonzódása
1. Húgom és mások húga.
2. Húgom értékelése és mások húgának kezelése.
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(variáns:)

6a. beszéd: A nemek vonzódása

Bev.: Ébredések. Illúziók!
1. Sohasem nevetendők.
2. Mindig szentül értelmezendők.
Bef.: A tavasz – reménykedés időpontja.

7. beszéd: A szerelem teljes lelki értelmezése
1. Fél – az ember.
2. Az élet teljessége az új élet forrása.

8. beszéd: A szerelem teljes testi magyarázata
1. Egész élet – testben.
2. Egész élet – születésben.

9. beszéd: A gyermek – az Isten követe

10. beszéd: A nevelés eredménye – az élet sokszorosító kialakulása

* * *

(Dr. Marcell Mihály)

Felnőtté érés – nevel(őd)és

FÉRFIIFJÚSÁG ÉRÉSE – ISTEN TÖRVÉNYEIVEL
(Férfigyűlések – 16-24 éveseknek)

I. rész: A „maga ura embere”

1. beszéd: „Most már senki sem parancsol!”

Bev.: Ez a duhaj hang könnyen kirobban a legényember ajkáról. Pedig az igazság így szól: talán
kevesebb a mások kikényszerítette parancs ereje, de nagyobb a belső önfegyelem határozottsága.
Ez is parancs! Mégpedig a javából! – A felnövekedés ugyanis:

1. Önállóbbá tesz – a külső és kényszerítő hatások nélkül.
A kisgyermek életiránya: apa, anya, nevelő irányító szava. Azt kell tenni, amit mondanak. Ok: a

tekintély, amely előtt behódol a még fejletlen gyermek. – Ez sem szégyen, hanem az élet rendjének el-
ső állomása. Míg magam nem tudok fejlett szemmel látni és értelmes ésszel ítélkezni, addig mások
szeme és értelme lát és irányít helyettem.

Az iskolás gyermek már sokat tanul. A vezetés még itt is erős, de már a felsőbb osztályokban több
a meggyőzés. Olyan megvilágítás és magyarázat szükséges, amely megérteti a teendőket.

Valláserkölcsi tekintetben gyermekkortól a fejlődés idejéig az Egyház a mi tanítónk. Iskola, temp-
lom, egyesületek az Egyház szavait sugalmazzák vagy hirdetik. Bennük az Isten szava cseng, de ki-
kényszerítő erejük nem a külsően fenyegető büntetésben rejlik, hanem a lélek mélyén érzett felelős-
ségérzésben jelenik meg. A bűntudat, vagy jócselekedet elismerő lelkiismereti szó lesz, a büntetés,
vagy jutalom előhírnöke.

A lényeg ez: jót akar az otthon, az iskola, a templom, de szavai a tekintély elve alapján követel-
nek behódolást. – Ha itt-ott keményen kényszerítik a gyermeket, arra kell gondolni: a fiatal vessző
még hajlítható!

2…. és odaadóan fegyelmezettebb – önbelátása, önindítása, önfékezése alapján.
De a fejlődés sodrában elevenebben kap érvényt: az egyéniség. Az „én” természetes kifejlődési

eredmény. – Oka: a világosabb látás… az élet tisztultabb értése… a szabadabb elhatározás… – Ered-
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ménye: lehet az önálló ifjú kialakulása, de fenyeget a szabadosság fékevesztettsége.
Az önálló egyéniség nem lehet független Isten és emberek parancsaitól. A szabadosság pusztu-

lást hoz, mert indítói: a szenvedély, habzsoló életöröm-vágy, fékevesztettség… azért az értelmes ifjú-
nak:

a. Hallgatnia kell az öregekre…
b. Hallgatnia kell a múltra…
c. Hallgatnia kell a lelkiismeretére. Azonban a lemérés után szabad elhatározással és bölcs ön-

mérséklettel kell döntően cselekednie. – Itt már a fék nem mások parancsa és büntetése, hanem önnön
jól felfogott érdekének belső parancsa!

Bef.: A legkisebb gyerek, tacskó irányítója a vessző, az okos gyereké a jó szó, a megfontolt ifjú
legényé: a belátás. Ennek nyomán magamagát irányítja, mert ilyen formán úr lesz lelke világa táján!

2. beszéd: Pocsékolás, vagy fokozatos gyűjtés?

Bev.: A gyerekember belegörnyed az iskolapadba vagy később a munkaterületbe és alig gondol ar-
ra, hogy itt gyűjtés, lélekgazdagodás folyik. Hányja reá a szülő, a tanító, a lelkipásztor, az élet a tudást,
az erkölcsi nevelést, mint a szérűn a legény a kocsira a szénát… Marad is rajta, hullik is róla… De a
gyerekemberrel szemben értelemben bölcsebb, felértékelésben okosabb a legényember, aki már jól
tudja, hogy fokozott munkával kell gazdagítania önmagát.

1. Az élet a maga elevenségével és természetes bosszúállásával megtagadja a tékozlást.
Vagyonra, szellemi értékre, erkölcsi kincsekre, vallási kegyelmi erőkre kell gondolni, mert ezek

gyűjtése a gyermekkor munkájának eredménye.
a. Vagyont leginkább hazulról hozunk. Csak kis takarékkönyvecskével gazdagíthatjuk. De az ifjú

legény már keresetével vagy otthon kapott kis „zsebpénzével” gyarapíthatja. Jaj annak, aki a gyűjtés
helyett dorbézol, korcsmázik, adósságot csinál, hányavetiskedik, páváskodik… Ilyen élet – a vagyon
eltékozlása. Példa a tékozló fiú…

b. Szellemi kincseink alaptőkéjét (írás, olvasás, számolás stb.) iskolánkból hozzuk. Nem szabad
megállani, mert a feladás már tékozlás. – Időnk egy kis része a szellemi tőkeszerzés fokozását szor-
galmazza! Könyveinket nem dobjuk félre, tudásunkat nem tekintjük semmi értékűnek! Jaj annak, ki
azt a nagy lélekvagyon leltárt hányaveti szólammal, nemtörődömséggel leértékeli és így életét tarta-
lom szempontjából elsoványítja!

c. Erkölcsi életünk kincsestára a 10 parancs és az 5 parancs betartásán indul. Tudatos behódolás-
sal akarunk Isten szerint élni. Ezt a készséget és életet mutatom a világ, az embertestvérek, önmagam
és Isten felé. Ez az erkölcsi élet. Ha ezt elfecsérled, akkor erkölcsi roncs lesz belőled!

d. Ugyanúgy vagyunk a vallási értékekkel szemben is. Nem gyerekmesék, fantáziák ezek, hanem
ember-életkincsek, amelyekkel földön járunk és égbe jutunk. „Sárember” lesz az, aki vallás nélkül él.
– Az ember teljes kivirágzása – a természetfeletti élet. Ezt szolgálni annyi, mint az élet teljességét
megközelíteni.

2….. és eredményekkel jutalmazza a tervszerű és tudatos gyűjtést.
Az életet az Isten irányítja, de jórészt a természet szaván keresztül mutatja a helyes utat.
a. A vagyon a munka útján szaporodik. Ugyancsak az igénytelenség és takarékosság erejével hal-

mozódik. Ez a tény az Úr szava, amely a természeten át helyesli ezt az irányt!
b. A szellemi kincsek – a további tanulással gyarapodnak. Tekintélyünk - tudásunk folytán a ko-

moly ifjúság előtt és öregek körében- gyarapodik. Szavunkat hallani akarják. Hallgatnak reánk. Ez is
az Úr helyeslése, amellyel a további szellemi kincsgyűjtésünket kíséri.

c. Az erkölcsi értékeink – emberi nagyságunkat és megbízhatóságunkat emelik. Az erkölcsös
ember munkája szolid, szava acélerős, elhatározása tetteket szülő. Embernyi emberi voltunk olyan
érték, amellyel maga az Úr jelzi: jó irányba haladsz.

d. Végül vallásos életed további szolgálata az Úr választotta férfiember acélos arcát, Isten terve
szerinti lelkedet bontja feszülő szárnyra. Nem szabad férfi voltodban annyira leegyszerűsödnöd, hogy
csak embernyi ember maradj. Krisztusunk belőled is isteni embert akar! Ez nem gyengeség, hanem
erő, sugárzás, lendület, szárnyalás!

Bef.: Csak a házak és kunyhók építése éri el a befejezettséget. Az élet – nagy vonalakban is állan-
dóan épít. Az ember életének tökéletes kialakulása is állandó munkával érhető el. Ezért kell dolgoz-
nunk és fáradnunk – kitartó keménységgel.
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3. beszéd: A szerzett kincsek felbecsülése

Bev.: Mint a számadó juhász, adjunk számot önmagunk előtt gyerekkorunk munkájáról. Mit vé-
geztünk, mit tanultunk, mit gyűjtöttünk?… Legyen ez egyrészt lemérése a múltnak, de másrészt alap-
vetése, majd feladat jelzése a most következő legényéletünk számára.

1. Felbecsülendő testi, lelki, erkölcsi, társadalmi és vallási életkincsünk.
De nemcsak leltár értékben, hanem a felfokozás napi ellenőrzésében kell ezt a szolgálatot elvé-

gezni.
a. Az első itt is a pontos felmérés! – Mit kaptam az Istentől? Egészség, tehetség, képesség?… Mire

kötelezett ez a sok kincs?… Olyan munkára, amely fokozást, kamatoztatást követel.
b. A második a fontosabb: a napi ellenőrzés! Ennek is két útja van: az egyik naponta, külön-

külön méri le a munkát, a másik a pergett napok együttesének irányát keresi. A keresés azt nézi, va-
jon tényleg felfelé törő utat mutat-e az élet, vagy leívelő elkallódást jelez?

c. Továbbá feladat: kis erőfeszítések útján való dolgozás. Nem szabad azt hinni, hogy nagy elha-
tározások szülik a jó életet. „Kicsiségek művészete” – az „élet művészete”. Ezt tanítja a nagy Foerster
is.

d. Végül: a kitartás odaadásával kell magunkkal törődnünk! – Igen sokan vannak, akik másokat
reformálnak vagy népvezérkednek; holott magukon kellene kezdeni a reformot. – De a letörés, az el-
hanyatlás se legyen érv – az abbahagyásra: „nekem semmi sem sikerül”… Ezt a gyászindulót váltsa
fel az a diadalmas dal: „nekem sikerülnie kell!”

2. És kidolgozandó a jövő számára átmentendő életalap; és megrajzolandó a magunk mun-
kájával kialakítandó életfeladat.

Mi az a megmentendő életalap? – Anyagi, lelki és szellemi életkincseink. Ezeket nem engedem
megölni:

a. A szenvedély, az ivás, a kártya, a testi ösztön kiélésével;
b. A tudásfeladás lanyhaságával és a nem-tanulásból eredő feledéssel;
c. Az erkölcsi lazulás vagy vallástól való elfordulás elanyagiasodásával. És mi a jövő életfeladat?

– Ezt mindenki elhivatottságával láthatja. Lehet ez: földművelés, ipar, közszolgálat, vállalkozás. – De
lehet ezek mellett valami lelki érték értékesítése folytán elnyerendő vezetőbb hely. Ilyen lehet a falu
anyagi, gazdasági oktatása, a levente vezető, a körök vezetője, esetleges politikai irányítás. – Mind jó,
ha szeretetből és önzetlenül történik. – Fő elv: nem állást keresek, hanem szolgálatot teszek!

Bef.: Gazdagok gazdagai vagyunk, ha sokat hoztunk. De szinte császári gazdagok vagyunk, ha tu-
datosan készséges munkakedvvel még többet akarunk. A kincsek kincse: a megfeszülési készség, a
nagyot akarás. Jelszó: sohasem maradok köznapi kuli, hanem leszek értékes boldogsága – jövő ottho-
nomnak.

4. beszéd: A szülők, nevelők, lelkipásztor, elöljárók a legény szemében

Bev.: Úgy növekszik az ember, hogy kicsi korában – Gulliver törpe életében- igen-igen nagy előt-
te minden felnőtt. Fizikailag és lelkileg is. „Légy jó mindhalálig…” Misi gyerekének legnagyobb vá-
gya, hogy nagy lehessen, mert „a nagyok sohasem tesznek rosszat, mert tudják, hogy mi a jó és mi a
rossz”… A felnőtt ifjú előtt törpülnek a „nagyok”, mert legalábbis testi alakban közéjük férfiasodik a
gyerek.

1. Azért a „suhanccá” silányult ifjú lenézően tekint az „öregek” sorára…
Szinte durva hangon emlegeti az „öreget”, a „Muttert”, a „papot”… A magas pócról való „lebeszé-

lés” pedig annál különösebb, mert a „nagy legény” maga ültette magát a csúcsra. Sem tudása, sem má-
sok ítélete nem biztosította a trónust, hanem az öngőg és önlegyezés emelte a királyi széket önmagá-
nak.

a. A maga emelte „egyéniség” azután magával hasonlókkal öveztetvén, állandóan ezt az egymást
tömjénező hangot hallja: „mi”, az értelmes )?!) fiatal nemzedék… Ez az alany. „Okosan járunk el” –
ez az állítmány. „Nem mint az elmaradott régiek” – ezek pedig a szülők, nevelők.

b. Tárgyilag pedig úgy fest minden, hogy tudásban, eljárási módban, sokszor szabados fékevesz-
tettségben mások ők, mint mi… Sőt ezek az „új elvek” új eljárási módokat is írnak elő.

Ez az ellentét azután ütközések szülője. Az öregek szembehelyezkednek és az ifjak fölényesen
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erőszakoskodnak. Eleinte hangoskodó szó, majd civódás, később esetleg tettlegességek is erednek az
ilyen ellentétből.

Igaz elv ez: ne nézze le a virág gyökérzetet és a televényt, mert ő szebb… Vegye tudomásul, hogy
belőle él…

2. De az értékes elem bennük látja életének megalapozóit és jövő életének példaképeit.
Ez is kettős.
a. Az egyik – a megalapozó szemlélete. – Az igazi ifjú ember a születésben, a testi-lelki nevelés

munkájában és áldozatos szolgálatában látja jelen életének alapjait. Az édesapa szorgos munkája, az
édesanya gondos nevelése nem nyomtalan hullámfodor, hanem irányt jelző életbehatás. Ennek pedig
tisztelet jár!

b. A másik: a jövő példaképei. – A jó szülők, nevelők, lelkiatyák életeszmény-csillagok az ember
égboltozatán. Reájuk kell nézni és mintájuk szerint kell élni. Ezért a mintázásért szeretet jár.

De mind a kettő azt a következményt is magával hordozza, hogy az öregeknek gondozás és szerető
ápolás jár. Nagyon-nagyon fontos, mert az Úr szava csak annak jelez áldást, aki atyjának, anyjának
tisztelője lesz. Ez a tisztelet pedig a vagyonhoz való teljes jogukat és az élettisztelet, továbbá gondo-
zás teljességét követeli. – Elv: tőlük és értük!

Bef.: „Aki kezét az eke szarvára tette, az ne nézzen hátra” (Lk 9,62). Ez azt jelenti, hogy lendület-
tel és teljes önátadással előre! De azt is jelenti, hogy kegyelettel tekintünk a múlt munkásaira, az ekék
készítőire, a lelkünk felajzóira, az elindítókra, mert tőlük majdnem mindenünk. Lendülettel előre, de
hálás szívvel, kegyelettel gondolni – a mögöttünk maradottakra.

5. beszéd: A legényember otthona

Bev.: Gyereké, legényé, felnőtté egyaránt otthona a munkahely és a családi fészek! Nincs itt kivé-
tel. Aki a korcsmát kiáltaná ki legénytanyájának, az a duhajkodásban keresné férfivá acélosodásának
alaphangját. Ne feledjük, hogy ahol nagy a hang, ott kicsi az erő. Csak az égzengés mutat látszólagos
ellentétet, de ott is a csendesen kirobbanó villám az erő, az utána következő dörrenés csak levegő-
egybeverés hangorkánja.

1. A legényember otthona legyen: a munkahelye.
Lehet az a földművelés, az állatgondozás, a gyári munka, az iroda vagy a házatájának gondozása.

– Mindenik szent.
A föld – termőanyánk. A magyar legénynek nem kell dicsérni. A saját föld pedig olyan vonzó erő,

amely egyenesen magához láncol. Aranyosabb a kalász, ringóbb a rozstábla, kékebb a lenvirág…
Ezen dolgozni annyi, mint – a csodás kenyérszaporításban részesedni.

Az állatok is az ember segítői. Minél nagyobb gond tárgyai, annál kezesebbek és szaporábbak.
A gyári munkahelyen élettelen a gép, szabályos zakatolásával beszédesen buzdít a kitartó erőfeszí-

tésre. Milyen szép, ha az ormótlan vasércből kalapács kerül elő, milyen lélekemelő, hogy a sok egybe-
futó munkaasztal eredményeként kigördül a gyárból – az autó.

Az iroda is szent otthon legyen. Ott a közügyet szolgálja az ember. Az igazság ez: a többi ember-
testvér jólétének vagyunk szolgái. Szeretettel kell munkaotthonnak tartani, mert onnét mások jóléte
fakad.

Végül az otthon körüli munka saját házunk tájának gondozása.
Elv: szívesen állni a vártát, ahová az Isten állít.
2. Továbbá a valóságos családi fészek is otthon legyen.
Ez könnyebb. Ez a saját szent fészkünk. – Ennek az otthonnak személyi tagjai: a feleség, a gyer-

mekek és az öreg… Szent együttes, akiket a vér is egybeforraszt. – Ennek a szent együttesnek nem-
csak a munka közösségét kell mutatnia, hanem az örömök és pihenő szórakozások is itt kopogtassanak
a lélek kapuján. Legyen jelszavunk: otthonunk a szórakozó együttes szent helye!

És a társas együttes? – Ez is kell. De a legkevesebb legyen a korcsma! Ez lehet kivételes terület,
de nem napi állandó találkozóhely. A korcsma szellemi levegője is gyilkos hatalom. Ez sorvaszt!
Pénzt pazarol és lelket silányít. Nem is említve: időt rabol. Sőt: családtól eltávolít. – A korcsma örö-
me: Bacchus vigassága. Vigyázat: társa is melléd szegülhet: Ahol pedig Venus is utitárs, ott meghal a
családi fészek boldogsága!

Elv: otthon legyen a családi fészek; legkedvesebbek a szent fészeklakók!!!
Bef.: Igaz ugyan, hogy a férfiembert új családi fészekrakás felé ragadja az élet… De ennek útja



179

nem az, hogy a korcsma bűzös levegője legyen életének éltető eleme. Ki kell lépnie majd a családból,
de az új családalapítás útja a munkahely szeretete és a régi otthoni fészek megbecsülése. Ez méltó és
illő a legényemberhez is!

6. beszéd: A legényember hangja

Bev.: Kérni és köszönni – gyerekembernek tulajdonítják. Csendesnek lenni és fegyelmezettnek
maradni – gyengeségnek mondják. Már akik! – A könyörgő kunyerálás – gyerekhang, a nyalakodó há-
lálkodás – alázkodás, a megmerevedett csukacsendesség – elgyarlulás, de a tiszteletteljesen kérő fel-
szólalás, a férfiasan illedelmes hálaszó, az önfegyelem diktálta elhallgatás – férfimunka. Jellemes em-
ber csendes lélekszava!

1. Az ifjú ember óvakodjék a duhaj hangoskodástól.
Pedig az elég gyakori. A fiatalember azt hiszi, hogy azé az erő, akinek szélesebb nyílású a torka.

Pedig az igazság az, hogy minél nagyobb a hang, annál kisebb a gondolat. – Oka ennek:
a.  A fiatalok betegségének egy része a gyerekkori elnyomatásnak visszavágása, más része egy-

egy hanggal eredményezett látszatsiker csillogása.
b. De a fékevesztett szenvedélyes időszak is hozzájárul ehhez a rossz szokáshoz. Robban az ösztön

és hangba kívánkozik az indulat. Hol itt – a fegyelmezett ifjú?
c. Végül kiegészíti ezt az öntúlértékelés diadalkeresése. Mivel ezt mások fölé nehéz volna emelni

tettel, tudással, erkölcsi fölénnyel, azért a könnyű módszerre fanyalodik az ember és hanggal dia-
dalmaskodik embertársai felett. – Pedig nincs csúfabb, mint – a hosszúnyelvű és bikatorkú fiatalság!

Ebből azután szinte biztosan fakad az a nagy hiba is, hogy duhajkodó hangoskodás is kifejlődik
benne. A felületes ember azt mondja, hadd forrja ki magát!… Az igazi érték azt követeli: vesse ki ma-
gából a duhajozás züllesztő erejét vagy fékezze vad – alig emberi – ösztönösségét.

Elv: a duhajkodás – gyengeség önmagunk életében!
2…. de legyen hangos a felelősség vállalásakor és kemény a szótartásban.
Igenis kell hang és kell keménység az életben. De ez a nehéz feladatteljesítésben érvényesítendő.
a. A hang akkor csengjen erősen, amikor felelősséget kell vállalni a munka idején. A fiatalember

is a munkaasztalnál áll. Ott kell erősen hangoztatni: mindent teljes lélekkel végzek! – De tovább az is
erős hangot követel, ha lazább munkára vagy erkölcsi meggyengülésre csábít a kísértő. Legyen erős
a hang: távozz tőlem sátán!

b. A hang akkor csengjen keményen, ha szótartást követelő ígéretről van szó. A fiatalember szava
már érték. A kisgyerek esküdözik, majd tanúkra hivatkozik. A magát nagyra tartó ifjú szavának ere-
jére támaszkodik. De tartsa is keményen! Olyan erővel, ahogyan csengett az ígérettevés percében.

Így érték lesz az erős és kemény hang – a férfias felelősség-vállalásban és a komoly ígéretben.
Bef.: A szenvedély kirobbanását, dúlását kíséri a féktelen hang. Erőben és durva ítélkezésben is.

De ez – nem lélekuralom eredménye. Az igazi erő a lélekből kisugárzó keménységben áll, amely ne-
megyszer néma tekintet, gyenge kézlegyintés vagy oldallépés!… A hang annál erősen dörgő, akinél
kevés a komoly tartalmi szóerő!

7. beszéd: A legényember keze

Bev.: Ez az erős kéz! A gyereké gyenge, a korban előrehaladóé – elgyengülő. Az erőben gyarapo-
dó – az ifjú ember. Azért van az, hogy nem is szabad ellanyhulnia, sőt sokirányú munkára kell feszül-
nie.

1. A munkák elseje – a hivatásszerű munka.
Lehet ez szerteágazóan megosztott. De akármilyen is – a már fejtegetett megosztás szerint minde-

nikben a szolgálatkészség ereje feszítse a húrokat.
A hivatásszerű munka – a létfenntartás és a családszolgálat eszköze. Már csak ezért is nagy lendü-

lettel teljesítendő.
De a szorgos kéz feszülő készségeket is fejleszt. Minél többet dolgozunk, annál többet akarunk.

Szinte teher a pihenés.
Ez a munka azután vagyoni gyarapodást is jelent. Több lesz az értékünk, mint volt.
Ámde az otthon és a társadalom megbecsülését is eredményezi. A falu felfigyel – az első legényé-

re. Ma már nem az a becsület, ha sok a verekedés, és nem a nagy korcsmai duhajkodás. Az értékmérő:
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a szorgos kéz.
Ez a kéz boldogítja az embert, az otthont és a társadalmat.
2. A munka másodika – a haza szolgálatában végzett levente munka.
A nemzet munkája ez! Nem lehet tehát kevésre értékelni. A tény ez: a nemzetnek erős testű, acélos

akaratú, tevékenységben edződő, értékeket termelő nemzedékre van szüksége. Ezt akarja kitermelni a
levente mozgalom.

Legyen tehát készséges a lélek a levente munkák megtevésében. Szóljon a léleknek ez a szó: hí a
haza! Legyen odaadó a szolgálat, ha a „levente mozgalom” áldozatra hív. Jelszó: ez is a hazáért!

Sokszor mondjátok: szebb jövőt! Jól van ez így. Csak ne maradjon áhítozott jelszó vagy kívánság,
hanem legyen áldozatot mutató odaadás. Sohase feledjétek: nem a szó, hanem a tett a döntő! Ugyan-
csak jól jegyezzétek meg: a sült galamb nem röpül a szájba, hanem az áldozatos munka teremti meg
a szebb jövőt. – Szántás, ásás, kapálás teszi jövőt-termővé a talajt!…

3. A harmadik munka: az egész közösség életet szolgáló munkája.
A magyar törvények munkaszolgálatra kötelezik – 12-70 évig – a férfinemzedéket. Igaz, hogy ez

jórészt hadikötelezettség, de élénk jele annak, hogy a köznek is szolgálnunk kell.
Lehet ez a falunk, ahol hivatalos közszolgálatra hívnak. – Lehet ez az állam, ahol munkára szólíta-

nak. – Lehet mindez: a közveszélyben való segítés. Ilyen a törvény, az árvíz, a járvány…
Minden esetben erőnk, állatunk, fuvarunk legyen a közé. – Végül van ebben a háborús idők szülte

lemondás is. A közért mi is csak a szükségeseket fogyasztjuk!
Ilyen módon a dolgos kéz szolgálja az otthont, a nemzetet és a társas közösséget.
Bef.:  Mivel  a  kéz  a  munka  eszköze,  azért  az  jellemzi  és  képviseli  a  munkát.  Szorgos  férfikéz  a

végzett munka ütemességét és az eredmény gyarapodását hozza. Nagy dicsőség ez az ifjú emberre.
Benne mindenki a duzzadó erőt szereti, de leginkább a munkában izzított erőt becsüli.

8. beszéd: A legényember szórakozása

Bev.: Munka és szórakozás vegyesen váltják egymást. Nemcsak a kenyér rabszolgája, hanem a
kedély igényese is az ember. A fiatalember még inkább, mert benne elevenebb a lendület, ficánkolóbb
a jókedv és tobzódóbb a vígasság. Jól van ez így. Végül is erőfeszülés ez is. Csak a módját kell megta-
lálni…

1. A legényember szórakozása legyen – fizikai munka után a lelki üdülés.
Ez röviden annyit jelent, hogy tudását gazdagítva olvasson, rádiót hallgasson, előadásokat láto-

gasson a fiatalember.
Nem lehet elégséges szellemi tartalom a fantaszta „detektívregény”, amely időt rabol ugyan, de

túlfeszült élénkséget teremt. Ez kevés ahhoz, hogy tanuljunk! – A magyar nagy írók olcsó kiadását
szívesen kell forgatni. De a népkönyvtárt is szorgosan kell látogatni.

Nagyon természetes, hogy a szellemi élet tágításának egyik legnemesebb és legszentebb helye a
templom. Ott is szívesen kell hallgatni – a lélek szolgálatában álló oktatást. Nem szabad megelégedni
azzal a szellemi üdüléssel, amely csak az elméleti, vagy gyakorlati tudást szolgálja, hanem arra kell tö-
rekedni, hogy lelki üdülést is nyerjen a lélek.

Az Egyház parancsa egyenesen tiltja a szolgai munkát a vasár- és ünnepnapon. Legyen ez olyan
értelemben is parancs, hogy a „szent heverde nap” a lelki gyarapodás szent ünnepe legyen.

De végezetül a lelki üdülés a nap lehanyatlásának naponta megújhodó estjén is követelendő. Az
otthon lelke – üdítő erő. A családi együttes, a kis megbeszélés, a „nagy padon való üldögélés”, a kis
séta lényegesen elősegítheti a szellemi üdülést, mert a gondolatváltás észrevétlenül tanulási lehetőség.

Elv: pihenjen a test és gyarapodjék a lélek!
2. De legyen igénye a pajzánabb kedély-villogatás is. Nemcsak nem baj, hanem egyenesen he-

lyeselhető igény ez! A kedély is követelheti jogait.
Azért a barátságos összejövetelek, népi színdarabok rendezése, dalos együttesek, közös kirándulá-

sok, táncos szórakozások, derűs vigasságok, értékes mozgó előadások megtekintése stb. egyenesen
hozzájárul a kedélyélet növeléséhez. Ezeket tehát be kell állítani az életbeosztásba.

De vigyázni is kell! Nem szabad átcsapni a túlzó szabadosságba. A jó ízlés és a tiszta erkölcs ro-
vására semmi sem tehető. Még akkor sem, ha igen-igen ajánlja egy-egy vállalat üzleti érdeke. A mi
magyar ifjúságunk a „szebb jövő” reménye. Szép jövő pedig nem zsendülhet rothadó életkarókból!

A szórakozás mikéntjét tekintve szeretettel hallgassuk meg a népek hivatott vezetőinek bölcs ta-
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nácsát és sohase legyünk rabszolgái a fékevesztettek terrorjának!
Elv: jóakaróink szívesen segítenek a helyes szórakozásban!
Bef.: A szórakozás – pihentető és sohasem elpetyhítő. Az igazán szórakozó – erős lesz és lendüle-

tes munkára, a mulatozó duhaj – fáradt és lerongyolt a jövő napokra, hetekre. Miért kellene így szóra-
kozni? A derű a lélek olaja, nem pedig a lendületes munka kerékkötője. És ez a fiatalember életére el-
sősorban áll!

9. beszéd: A legényember erkölcsös élete

Bev.: A tiszta erkölcs nem levethető gyermekcipő. Aki azt hiszi, hogy férfiasságának kapunyitása
az erkölcsi eldurvulással kezdődik, az valójában azt vallja, hogy az emberi élet az elállatiasodás lápjai
felé húzódik… Nem! Nem! Nem! – A férfiasság épp abban rejtőzik, hogy belső világában, önnön lé-
lekotthonában is fegyelmezett úr tudjon maradni a fiatalember.

1. Óvakodni tehát a durva szabadosságtól!
Először  is  – beszédben! – Ott indul a lerongyolódás, ahol a hangoskodás utolsó kísérője az er-

kölcstelen és káromkodó ordítozás. – Azt sohasem szabad feledni, hogy a Teremtő a szemérem fátyo-
la alá rejtette az életeredet szentségét! Nem ok nélkül hangsúlyozom: a szentségét! Itt tehát nem va-
lami tudatlan életforma fölényes megismeréséről, vagy nem-megismeréséről van szó. A lényeg az: a
gyerek éretlen a szent dolgok értelmezésére, az ifjú legyen érett az életeredet szentségi megértésére!
Ebből tehát az következik, hogy hangban sem gyalázható az életeredet szent ismerete.

Azután – vágyban, tettben. Azt jelenti, ezekben is kerülendő minden, ami erkölcsi fertő. Jól meg
kell jegyezni a VI. és IX. parancs tiltó rendelkezését. Itt Isten szólt, hódolatosan fegyelmezett legyen
az ember!

Tudni kell azt is, hogy minden leány hozzánk hasonló család gyermeke!… Amit nem akarsz saját
húgodnak, azt ne kívánd vagy ne tedd másnak sem!

Végezetül számolj – az isteni törvény büntető erejével. Már a földön is felel az ember!! – Erkölcsi
lazulás életomlást eredményez.

Elv: szabadosság helyett fegyelmezettség!
2…. és következetes maradni az Úratyánk adta erkölcsi törvényekhez!
Az Isten nemcsak tiltó, hanem irányító parancsban szól. – A VI. és IX. parancs gyakorlati értelme

ez: maradj tiszta ifjúkorodban és hűséges – még vágyban is – a házaséletben.
Ennek szóval való szolgálata azt jelenti, hogy tisztultan és szentül tudj szólni az életszolgálat

szentségéről. Nincs fekély az életen, hanem Isten terve pihen az élet szent eszközén.
Majd tettel úgy maradok Isten hűséges szolgája, ha magammal és mással szemben is odaadó kö-

vetője leszek a szemérem természettörvényének. Jól meg kell jegyezni: ebben az Isten szava szól.
Azt is tudni kell, hogy a serdülés és ifjúkor erős ösztönös üteme – előkészítő hang. Még ha túlzó

freudisták jogos követelésnek is hirdetik, akkor is meg kell ezt tagadni. Fontos igazság: az élet szent-
sége a legnagyobb erőfeszítést követeli a tiszta jövő számára!

Bef.: Az ember élettörvényeit a Sinai hegy 10 parancsolata hirdette, majd Krisztus tökéletesítette
és az Egyház tételesen tanítja. Nincs gyerek erkölcs, női erkölcs és férfi erkölcs! Egyetlen egy van:
Krisztus erkölcs. Ez Isten előtti felelősséggel köt mindenkit! Jól jegyezd meg: jövőd függ tőle!

10. beszéd: A legényember vallásos élete

Bev.: Vigyázat! Nem leánykás érzelgősségről van szó. Itt ember és Isten tudatos kapcsolatáról be-
szélünk. Ez a vallás! A végtelen Isten és a véges ember egybefonódásának mikéntje torlódik kérdéssé.
Ez azután a fiatalember előtt is feltornyosuló életkérdés.

Vegyük tudomásul azt, hogy:
1. Teremtő Atyánk indít az életre.
Ez a tétel azt jelenti: Tőle vagyunk, tehát Iránta hálával tartozunk. Belőle ered az élet, Hozzá fűz

tehát a tudatos élet.
Nem maradhat ez elméleti elismerés! Ez kevés: Azért vagyunk lélekhordozók, hogy a felismert

függést életté varázsoljuk. – Ez az élet: a törvények előtti behódolás.
Van természetes és természetfeletti módon (kinyilatkoztatás) hozzánk érkező isteni akarat. Erre az

a felelet: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád” (1Kir. 3,10).
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Aki szembeszáll: az hűtlen szolga. – Innét a bűn, ami durva letörése vagy legalábbis kísérlete az
Istentől való függésnek!

Ne hidd, hogy a nagyság jele – az öngőg okozta elszakadás. Inkább a sötétség és durva ösztönös-
ség merészkedése ez a fény, a világosság és az élet ellen!

Tudósok is érzik ezt, kövesd te is!
2. Fenntartó Atyánk irányít az életben.
Nem vagyunk kitaszított teremtményei az Úrnak. Még a hajad szála sem görbül meg Istenatyánk

tudta nélkül… A mezők liliomáról is gondoskodik az Úr… És rólad: a fenntartás kegyével gondosko-
dik. Fenntartja testi erőidet… szellemi fölényedet… lelki tehetségeidet… Ezeket azért tartja fenn,
hogy ezeken keresztül dolgozhassál.

Tartsd rendben és fejleszd munkád útján – az anyagi világot és tartsd rendben és fejleszd lelki éle-
tedet. – Végül is azért, mert ezek tökéletesebb alakjából tökéletesebben csillan elő Úratyád szent
képe.

Végül vedd tudomásul, hogy:
3. Gondviselő Atyánk vezet földi és örök életcélodra is.
Itt egyenesen a kegyelem erejére és eszközeire gondolj!
a. Az Úr részesévé tesz isteni természetének. Ennek lényege: valóságrendileg az Istenhez hasonu-

lás és tevékenység szempontjából az isteni cselekvésmód elsajátítása. Látni, akarni, tenni szeretet-
ből! – Ebben benne van a kiáradó jóság és a megbocsátó készség.

b. A kegyelem eszközei a szentségek. A keresztségtől kezdve minden életállomás elején a szent-
ségi kegyelemmel áll melléd (egyenként kifejthető). De a bűnbánat és az Oltáriszentség erejével ál-
landó kísérőd! Ezért mondottam az élen: nem leányka világról van itt szó, hanem a fiatalembernek Is-
tennel, az erő Istenével való közös életéről!

Bef.: Isten embere vagyok tehát! Nem vagyonállaga, hanem fia. Ez olyan felemelő, amely fiatal-
emberhez is méltó és megtisztelő. Ezért van az, hogy Isten felé forduló vallásos élete – az örök Nap-
hoz irányuló élő bolygójárás…

II. rész: Az új fészekrakásra készülő

1. beszéd: A biztos kenyér

Bev.: A nagyobb célra, otthon alapításra törő fiatalember első feladata: a biztos kenyérszerzés. Er-
re komoly hivatásos munkavállalással, megfelelő képességgel lehet jelentkezni. Azért már az ifjú-
korban – hajlamoknak megfelelően- ki kell keresni azt a szakirányt, amelyben dolgozni akarok. A ke-
nyér a föld terméke, de megszerzése a munka eredménye.

Keresni kell tehát:
1. Milyen munkára hívott a Mindenható?
A legelső kérdés: hogyan érhetem el édesapámat, és a második sürgető kérdés: hogy emelkedhe-

tem magasabbra?!
Az első annak a területnek keresése, amelyet a ház szolgált. Akár földművelés, akár ipar stb. volt

is az. Ott kell szorgoskodnom, ahol a közvetlen lehetőség adódik a kenyérszerzésre.
De a második nem jelent lenézést, hanem vagy a szülők munkájának tökéletesítését, vagy a maga-

sabb tanultság keresését. Az első rész mindenkinek kötelessége, a második a kivételes adománnyal te-
lítettek feladata. Az első azért, mert a régiek tudását kell a jövő alapjává tenni, a második pedig azért
csak a hivatottaké, mert nem lehet cél a rendes életmederből a látszatszerinti uraságra törés. – Az
első a tradíciót tiszteli és őrzi, de az újításoktól nem retteg, a másik pedig az érintetlen életrétegből
akarja kitermelni a jövő vezető intelligenciát. – Az első is vezető lesz – a nép között, a kivételesen hi-
vatott pedig – a nép vezetőjévé növi ki magát.

De természetes, hogy ez a keresés nem elméleti önmagammal vívott vita, hanem dolgos próbálko-
zás. A természet eleven sodra reászabadít arra, ami az én elhivatottságom.

Igazság: nem vész el energia, hanem érvényt szerez akkor is, ha esetleg más irányba tolódik el az
élet.

2. Tanuló készséggel kell elsajátítanom a szakmám minden ügyességét is.
A tanulás fogalma a gyereknél a hallgatás és a könyvlapozás, az ifjúnál már igen nagy jelentőségű

az egyéni próbálkozás és merészebb vállalkozás is. A siker nyomán tanul, a sikertelenség folytán a
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próbát más irányba tolja. Ezek végül is tanulások.
Sőt elsajátítja az ember azokat a kis ügyességeket is, amelyek a munkát szebbé, jobbá, az időt ke-

vesebbé, az eredményt gazdagabbá teszik. Van ebben sok természeti ügyesség is, de sokat tanulhat
ebben az ember. Csak meg kell figyelnie másokat és próbálkoznia kell önmagának.

A földművelés – az anyagok gazdaságos termelése, a melléktermények okszerű értékesítése, a talaj
bölcs kezelése mellett sokkal sikeresebb, mint a teljes tradíció szolgai utánzással. Azután az értékesí-
tés!… Nagy és bölcs feladat elé állítja a gazdát.

Az ipar és minden más munkahely hasonló helyzetet teremt. Kell, hogy ezekre, a különleges érték-
elsajátításra hangolódjék az ember.

Mindez végül is kenyérszerzés és kenyérszaporítás! Nagyobb adag terem és sokká sokszorosul a
mindennapi!

Bef.: A gyereknek törik a kenyeret. De az apa szerzi. A jövendő családban neked kell szerezned a
kenyeret. A kenyér nem lehet alamizsna. Csak az elesett veheti jónéven a nyújtott falatot. Az acélos
ember – szerzi a kenyeret. Minél jobb munkás, annál fehérebb a cipó. És boldogabb az otthon népe…

2. beszéd: Jó munka – acélos izomzatot feltételez

Bev.: Különösen a fizikai munkára a maga egészében áll ez a megállapítás. A testi munka feltéte-
lezi a testi erőt. Izomember, sportember, erős ember elég közel esnek egymáshoz, de nem teljesen fe-
dik egymást. Valóságban azt kell hirdetni: egészséges emberre van szükség, mert az az erő mértéké-
hez képest megtalálja helyét a társadalomban. Mik a testi egészség feltételei?

1. A korhelykedő lazulás kerülése.
Mi ez? Mit kell valóban kerülnünk?
Először: a naplopó tunyaságot. Kezdete ennek a későn kelés… A nap már magasan jár az ég pe-

remétől, és a „lajhár” még mindig pihen. Sőt fáradt! Mitől? A nagy semmittevéstől vagy a túlzott éjje-
lezéstől. Folytatása: a napi munka rövidítése, vagy – amint mondani szokták – a munka amerikázása.
Csak látszatra dolgozom! További folytatás: a késői fekvés. A napot ellopó az éjszakát is meglopja.
Szinte természetévé válik az éjszakázás, amely eleinte önmagát védelmezve a nyugalom címén köve-
telődzik (ilyenkor csend van, szokták mondani az éjjeli baglyok), de később beteges szokás lesz az éj-
szakának nappallá emelése.

Másodszor: a durva társaságok keresése. A tunya embert megkörnyékezik a hozzá hasonlók és
hasonló naplopásra hangolják. Ilyen „együttes” igen sokat beszél reformokról, a gazdagok elleni lází-
tásról, mert keze között nem növekszik, hanem pusztul a vagyon. Elvül kellene követni: a reformerek
magukon kezdjék a reformot!

A harmadik már folyománya volna az első kettő hiányának: a züllesztő élet, azért ennek kerülését
kell célul kitűzni. Jól meg kell jegyezni: a naplopás után kullog a „tunyaság” ördöge, a demon
meridianus, amely az erkölcsi fertőbe ragadja a semmittevőt. – Az ilyen elpetyhüdő test sokkal töb-
bet igényeskedik, mint amennyire jogosult. Így azután kopogtat a bűn és eredmény lesz a lezüllés.

2…. és a testedzés tervszerű gyakorlása.
A test ereje – épp a serdülés kora után- robbanó feszülést mutat. Ezeknek az erőknek elnyomása

alig kecsegtet sikerrel, de erőfeszítéssel való értékesítése reményre jogosít.
Kell tehát: a testi munka, vagy a kemény sport. – Eredményben látszólag egyforma a kettő, de a

tervszerű sport az izomzatot szabályosan foglalkoztatja.
Ez lehet: torna, úszás, evezés, kirándulás stb. A sok túlfinom sportot nem írom ide, mert erre nem

igen kínálkozik alkalom.
Nem kell itt rendes torna-órákat keresni. A napi és tervszerű testedző sportot magam is összeállít-

hatom. De nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a testedzést sem, amely az elkényeskedést öli ki az
emberből. Minden kis bajból nem szabad nagyot teremteni, és az acélos rugalmasságot erőfeszítések-
kel kell szorgalmazni.

Elv: erős testben erős lélek!
Bef.: Ma sokat tesz ebben a „levente” is. Deo gratias! De mindig abból a célból: ezen az úton erő-

södjék a munkaképesség és finomodjék a lélek tevékenysége. Ilyen módon „kidolgozott” ember ru-
galmas izmú és acélidegzetű lészen! Tauglich – az igazi életre!
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3. beszéd: Az állandó önfegyelmezés

Bev.: A fiatal legényember életéről szólva az előbbiekben az erkölcsi és vallási életről már beszél-
tünk. Most csak erősen csomóra akarjuk kötni ugyanazt a kötelességet! – Az élet ugyanis fokozatosan
oldoztat, lazít és gyengít. Az a kísértés is állandó: talán az előrehaladottabb legénykorban több a sza-
badság az erkölcs terén és kevesebb a kötelék a vallás terén.

Kemény következetességgel kell hirdetni, hogy előretörő korodban:
1. Nagyobb az erkölcsi életet követelő igény és erősebb a megvalósítására szolgáló önfegye-

lem.
A gyermekélet fejlődésében elég gyenge a természetnek a jövő életet, egyenesen szólva, a jövő

testi életet szolgáló ütemessége.
A fejlődés sora ez: a gyerekemberben a testi kifejlődésre törő belső munka, a lelki életben a fel-

fogás,  az új  ismeretszerzés,  az értelmezés;  az erkölcsi  területen a  tekintély szerinti  élet  felé  fordulás
(szülők, nevelők, Egyház); a vallási téren az Istentől mint legfőbb tekintélytől való függés! Bár már a
gyerekkorban is sok a szembeforduló készség, de három nagy kísértés (superbia vitae, concupiscentia
oculorum, desiderium carnis) inkább a későbbi kor sajátja.

További állomás: a serdülés korában és az ifjúkorban a test már nemcsak öncélként keresi fej-
lődését, hanem ütemes követelődzése a jövő életszolgálat felé tekint… Lelki tekintetben erős lesz az
önértéklés és egyéniség-hangoztatás… Az erkölcsi téren elhalványul az eszmény, a tekintély, és csak
(és majdnem kizárólagosan) az egyéni felfogás alapján történik a döntés… A vallás területén is teher
az Isten törvénye… Miért? Azért, mert erős a fent említett három kísértés.

Mindennek ellenére, sőt egyenesen ennek tudatában, kitervezett tervszerűséggel kényszerítsd ma-
gadat az önfegyelmezett kitartásra, mert így a jövő életszolgálatra teremted magadat!

Jól meg kell jegyezni: a gyermekkor a nevelés kora, a serdülés ideje a nevelés és önnevelés együt-
tese, a fiatalkor pedig a nevelő behatások tudatos értelmezése mellett az önnevelés kemény ideje. –
Acélos ember csak acélos önnevelés eredménye!

2… és ugyancsak több kell az Isten kegyelméből a diadalmas élet kialakítására.
De megy-e ez a nagy eredmény kizárólagos emberi erőfeszítésekkel? – A fejlődő ifjú életében ak-

kora a szembeszálló kísértés ereje, hogy kizárólagosan emberi munka eredménytelen.
A testi élet kísértő üteme olyan nagy, hogy még Szt. Pál szerint is csak az Isten kegyelme adhatja a

szükséges erőt.
A szellemi élet, az erkölcsi következetesség és a vallásos kitartás is csak Isten kegyelmével lehet-

séges.
Ez pedig – amint többször hangsúlyoztuk – azt jelenti, hogy az isteni természet erejét kell belevin-

ni életfejlődésünkbe. Egyenesen újjá kell születnünk – Szentlélekből.
Ilyen új beállás látókká, helyesen ítélőkké, erős akaratúakká és keményen dolgozókká acélosít.
Egyszóval: Istennel dolgozzunk! – Igaz a közmondás: „ha Isten velünk, ki ellenünk?” Vagy így is

igaz: „segíts magadon, az Isten is megsegít!”
Bef.: Nem fogyatkozás és visszaesés, hanem gyarapodás és előretörés szükséges. Isten embervirá-

gai a kibontakozás idején igényelhetik leginkább az Úr kegyelmi napját. Ez pedig erkölcsöt fejleszt és
vallásos életet tökéletesít. – Ez életvirulás!

4. beszéd: „Társasélet – könnyű élet”

Bev.: A falu és város külön népét alkotják – a legények. Velük külön számolnak és reájuk erőben
is számítanak. Az élet természetes sodra sodorja egységbe azokat a fiatalokat, akiknek testi-lelki igé-
nyeik43 egyformává teszi az egykorúakat. Társas lény az ember, tehát társaságban, mégpedig hozzá
hasonló társaságában keresi örömét és boldogságát.

1. „A társasélet – könnyű élet” csak a felületesek jelszava.
Pedig igen sokszor hangoskodik ez a beszéd. Azt hiszik az emberek, hogy a közösség csak pusztí-

tó hatást válthat ki. – Azért mondják, mondogatják: elrontják egymást a fiatalok. – Ebben van ugyan
némi igazság, de csak némi. Az lehet az igazság, hogy egy-egy rossz alma elrontja a másikat, de alap-
jában a közösség – érték.

De ne tekintsük kis jelentőségűnek a közösség kísértését sem! Sőt!
Tudnunk kell, hogy a „legénytanya” és „legényegyüttes” könnyen szülheti a szabadosság és az
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önfegyelmezetlen kirúgásoknak bűneit.
Ennek magyarázata egyrészt elméleti tévedés, másrészt ösztönös fékevesztettség.
Az elméleti azt hirdeti, hogy az ifjúságnak ki kell tombolnia magát. Keresse a maga korabelieket

és éljen vidáman, gondtalanul és ösztönösen! – Óvakodni kell ettől a hamis prófétai megállapítástól!
Az igaz ez: az ifjú lendülete nagyfeszültségű ugyan, de azért, mert nagy életelhivatottságra hangol!…
De sohasem azért, hogy az élet könnyűségét kutassa!

Sőt egyenesen az ifjú élete a legfelelősségteljesebb, mert belőle ered és rajta épül a jövő. – Erre te-
hát nevelődni kell! Úgyhogy megtagadjuk ezt az elméletet.

Ösztönös élettől pedig óvakodunk. Ha a férfitársaság ilyen sivárságra hangol, akkor velük szem-
ben is kemény legyen a mi akaratunk.

Férfi akarok lenni és így férfias akarattal készülök hivatásomra!
2. „Társasélet – könnyű élet” tétellel szemben a társasélet egymást segítők drága összetarto-

zása.
A társaság több egyénnek egysége. De nem a véletlen összefogó halmozásával, hanem a kor, a fel-

fogás, a gondolkodás azonossága alapján! Így azután a közösség erősen nevelő, egymást gyámolító
erő. Gondoljunk csak a kis zsinórra… a kötélre… a rudasi kötélre… A vékony kenderszál gyenge, a
zsinór erős, a kötél téphetetlen, a rudasi kötél feszülést álló… Emberek együttesében is ez a helyzet.

Valójában ez olyan erőgyarapodást jelent, hogy ami nehéz egynek, az könnyű lesz az együttesnek.
Az ilyen társasegyüttesben mindig az adok és kapok irányban kell tevékenykedni. Ami bennem

érték, azt átjuttatom tanításban, példában más életébe, ami pedig bennem hiányzik, azt a száraz szivacs
készségével szívom fel életem számára.

De a „fasces”, az egybefogott vesszők példája is igaz! Amit nehezen tehetek meg egyedül, azt ütő-
erővel hajthatjuk végre együttesen! – Figyelem! Nagy erő a közösség!

Bef.: Úratyánk terve, hogy család, ház, falu, város, ország, emberiség nagy családjának tagjai le-
gyünk. Egymásnak adunk és egymástól kapunk. Tanulásban és szórakozásban is ez a helyzet. De so-
hasem rosszat, hanem mindig jót. – Kéz a kézben – könnyebb az élet; tudást a tudáshoz – erősebb az
ismeret; dalt a dalhoz – zúgóbb a melódia! De mindezt a jobb életért!

5. beszéd: A jövőbe révülés áhítatos csendje

Bev.: A fiatalság jellegzetes vonása: a zajos, hangos élet. Senkiben nem olyan dübörgően nagy az
öntudat, mint a felserdült legényemberben. De ugyanilyen a hangja, hasonló a szórakozása… Az
„élet hangosai” – a fiatalok. Természetes is ez, mert bennük legelevenebb az élet sodrának zuhatago-
zása. Ez pedig nem csobogóan locsogó patak, hanem zúgva rohanó eleven áradat. Ezért sokat pusztít a
múlt gátjaiból, de sokat termékenyít – a jövő televényéből.

Van azonban ennek a kornak is szent „csendes perce”… Az az a perc – amelyben:
1. A jövő képe, a jövő család képe rajzolódik eléje.
A jövő a  ködös bizonytalanságban pihen.  De ez az életjövő a  jelenbe is  betörő kép,  mert  a  jelen

alapozza az elkövetkezendő életet. Sőt olyan alakban is belép, amilyenné tenni szeretnők. Azért segí-
tője a képzelet, mert csak ennek színes rajzával közelíthető meg valamiképpen.

De az életjövő magunk rajzolta képe nem marad egyszerű képzeletgyermek. Olyan élő valósággá
nő a fiatalember lelkében, amely irányítja a jelent.

Ez az elmerendő „szent perc”-sor akkor kezd elevenné válni, amikor a szerelem lobbanó illúzió
alakjában veti első lángfoszlányát… Ennek a kis meleg érzésnek olyan tűzből fakadó ereje van, hogy
fénye rózsaszínű sugárzásba vonja a jelent és a jövőt… De ez azután akkor kap igazi lendületet, ami-
kor értelmezni tudja ésszel is ezt a vak vonzalmat. Ez pedig abban áll, hogy a jövő család képe felada-
tot állít az ifjú elé. Magamagának életerőssé teremtését és a jövő családi fészek megteremtését. Így te-
hát munkára serkentő lesz az ábrándozó jövőbeszállás… Ez az ábrándozás tehát nem gyerekképze-
let érzelgős ömlengése, hanem a jövő otthon szentélyének megteremtési vázlatrajzolása!… Terv,
amely szerint alakítandó a jövő!

2. Ugyancsak szent csend az, amelyben a jövőre való készülődés feladattá mered az ifjú elé.
Már az imént jeleztük, hogy a jövő ábrándvilágában járás a jelen feladatát adja. Részletezzük ezt

egy kissé!
Van ebben anyagi felkészülődés, szellemi nekiindulás, erkölcsi és vallási kidolgozottság.
Az anyagiak nélkül nehezen képzelhető el a boldog élet. Azért a jövőbe nézés – a szülőkkel, a
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munkaadóval is megbeszélendő. Most orvosi vizsgálat is van! Jól meg kell jegyezni, hogy az az egész-
ségi vizsgálat igen nagy százalékban – a szerzett betegségeket is vizsgálja.

A szellemiekre, erkölcsi értékekre és vallási kincsekre való felkészülődés annyit jelent, hogy any-
nyit kell ezekből a kincsekből vinni, amennyit csak lehet. Ezek az értékek a vőlegényjelölt igazi ke-
lengyés ládájának tartalmát jelentik. Ez a felkészülődés az üres kézzel, tarisznyával szemben a gaz-
dagságot jelenti.

Ezeket azután egybevetve, értékelve, az anyagiakat másodrendűvé kell tenni! Nem lehet igazi jövő
az, amely két vagyon találkozását eredményezi – a házasság útján. A házasság nem vagyonjogi szer-
ződés, hanem lélektalálkozás adta közös élet.

Ezek mérlegeléséhez kellenek – a „szent percek”…
Bef.: Ezek a szent percek az esték, a templomi áhítat, a komoly elbeszélgetés percei… Jó ezeket

kihasználni, mert Isten követei ezek, akik útján maga az Úr szól hozzánk! Erre pedig csak az a válasz:
az utadat járom Uram!

6. beszéd: A választgatás ideje alatt

Bev.: A serdülés korából kisarjadó élet: élénk érdeklődéssel fordul a másik nem felé… Az erős
ember a gyenge nőben kezdi sejteni életének kiegészítőjét. Mintha életté lenne az Úr diktálta életirány.
„Nem jó az embernek egyedül lenni… (1Móz. 2,18). Jól meg kell azonban jegyezni, hogy az életkap-
csolat egész életre szóló közösség; azért már a röpke pillanattal történő körültekintés is alapos életen
alapuló felfogásra építkezzék.

1. Keresve keresni kell – a jövő élettársat.
Amint az előzőben mondottuk, a szerelmi illúzión át indul a jövő élettárs keresése. Ott fényről

szóltunk… Most úgy folytatjuk, hogy itt isteni követ lesz ez a titokzatos érzés, amelynek kísérete mel-
lett kell keresni és majd megtalálni az igazi élettársat.

A keresőnek első odahajlása: a szerelmi felfigyelés. Van ebben ösztönhang, de van ebben isteni
indítás. Mégpedig azért, mert az Úr a természeten keresztül is indítja az embert. De persze nem szabad
azt hinni vak ösztönös ködösséggel, hogy ez az egyetlen és biztos megtalálás. Lényeg: ez csak figye-
lemfelhívás – a további keresésére.

A második lépése a keresőnek: a tisztelő megismerés. Értékkeresésről van itt szó. Nem elég a
lángolás, valóban az élettárs értékeinek, kiválóságainak felismeréséért folyik az ismeretségi kapocs. –
Ez azután nem lehet kilengő szerelmi érzelgősség, hanem komoly keresése annak, vajon egyéniség-
ben, lélekben, belső távlatomban egybecsengő-e a két élet.

A további keresés: egybevetés. Nemcsak az a leány van a világon, akit esetleg külső kelleme vagy
díszesebb alakja miatt szeretettel övez az ember. Mások is vannak. De az egymás mellé helyezésnél ne
csak a külsőség döntsön. A fontos a jó háziasszony és feleség lelki értéke. A kirakatbaba lehet igen
szép, de igen kívánatos dísztárgy, amelyet hamar igényelnek mások is. Különben is a dísztárgy vitrin-
be, nem élethasználatra való.

Az utolsó: a döntés. Sok idő előzze, nagy megvizsgálás kísérje, sok imádság övezze. Mert életre
szól a döntő szó.

2. De csak az Úr lelke szerinti díszes életvirágok között keresd a tiédet.
Hol? Kiket? Mikor? Ezek azok a kérdések, amelyek elsősorban tódulnak a lélek elé.
Legelsőre ez a felelet: faludban, környező községek dolgos együttesében. Lehetőleg ne a bálok-

ban. Ez csak kivételes lehet. Különben is nem annyira keresésről, mint körülnézésről van szó.
Akik közül keresgélsz, azok lelki kultúra szempontjából hozzád valók legyenek. Kell, hogy körül-

belül egy társadalmi réteghez, műveltségi fokhoz, lelki egybehangoltsághoz tartozzatok. Jó ha már a
kezdet-kezdetén felveted a kérdést: szabad-e, és vallás tekintetében az Úr elé léphetsz-e vele?

Az időpont csak azért fontos, hogy megjegyezhessük, gyerekkorban ne kezd, de öreg korra se ha-
logasd! A szerelem nem játék, hanem Isten-útja járásának előfutama. Ez a férfi élettartalom. De öreg
korra se maradj, mert jövő gyermekeid felnevelése az életgondod!

Elv: Isten tiszta házanépe között legyen az, aki jövendő asszonyod lészen!
Bef.: Az elszigeteltség és körülbástyázódás mellett most már az egymásrautaltság érzése lép elő-

térbe. A kezdet-kezdetén: illúzió, később: hullámzó vibráció, végül egyhez fűződő: gravitáció. Ez
már komoly jelzés. Olyan, mint a csillagkép forgása, -az északi csillag tengelyében. Jól van ez így!



187

7. beszéd: Az egyetlen virágszál…

Bev.: Az élet virágos kertje az Úr földi paradicsoma. Benne az embervirágok alkotják az élet dí-
szének díszét, amely szent együttesből nyílik kinek-kinek az ő virága. Egy. Örökké virágzó, örökké
boldogságot sugárzó. – Van ebben az egy keresésben valami titokzatos. Mintha az Isten külön-külön
felhívná egyik-másik figyelmét a jövendő élettársra. Maga a feltalálás – gondviselésszerű kicsiségen
indul, a megkedvelés – egészen egyéni; a kölcsönös vonzalom – egészen csodálatos. Sokszor gyerek-
korra nyúlik vissza, másik férfikor delén jelentkezik… A fontos ez:

1. Az Úr hozza utadba jövő párodat!
Igen! Minden egyéni akaratoskodás, emberi számítgatás ellenére – hozza az Isten.
Az emberekben sokszor igen nagy a hangoskodó dölyfösködés! – Egyik így szól: „sohasem nősü-

lök”, a másik: „szabad élet kell nekem”, a harmadik: „majd ha kiéltem az életet!” Beszédek, hencegő
semmitmondások ezek. – Az ilyen fecsegőkre keményen szól az Úr és útjukba fordít olyan valakit,
akit sohasem akartak! Sőt sokszor nem az Úr, hanem a bűn dobja eléjük kényszerből  az  elesettet.  –
Máskor: válogatás a kedvük! Ilyen… olyan… ilyen gazdag… amolyan rangos… Az élet sodra pedig
odafordít valakit, akin megakad a tekintet.

Mi az igazi teendő?
Alázkodó kérés az ég Urához, hogy igazi feleséget küldjön számodra. Bár a házasságot a földön

kötik és élik, mégis égi eredetű legyen! Ez a fohászkodó lélek azért kereső marad, de hívő lélekkel
abban is bizakodó, hogy az ég megnyilatkozását látja a felé forduló életvirágban.

Jó meghallgatni az öregek szavát, amint már mondottuk. De a döntő szó a tiéd, mert a ti közös él-
tetekről van szó. Ebből következően a felelősség is a tiéd! Akit magadhoz vettél, azzal kell élned. Ha
az Úr indította választásodat, akkor az Úr lesz életed örök áldó kísérője.

2. És egyetlen egy legyen lelked áhítozottja!
A házasság szent törvényeinek egyike: a házasság csak eggyel való életet emel a szentség rangjára.

– A természet is ezt súgja és ajánlja… A gyermeknevelés helyes útja csak ezt teszi lehetővé. Az isteni
törvény is ezt követeli: „egy test és egy lélek”.

De mindezt az a belső szent kapocs magyarázza, amely az ösztönös élethullámzás felett a kölcsö-
nös segítés és állandó szeretet szálaival fonja egybe a házastársakat. Azért már a választó készülődés
alatt is a csapodár elkalandozás és válogató ingadozás helyett az egyetlen egy életvirág felé való hajla-
dozást mondja a legfontosabbnak. – Csak olyan érdeklődés maradhat mások felé, amely a szabad em-
berben a választás lehetőségét megőrzi.

Azért: az igényes, jellemes lelkeddel ne ígérgess, ne biztass, ne izzíts, hanem finom körültekintés
után egy életvirág felé fordítsd tekintetedet. – De ez azután komoly, nagy célt szem előtt tartó, állhata-
tosan kitartó és finoman tartózkodó legyen!

Bef.: Ebben az elgondolásban szent, szent a keresés és boldogítóan szent a találkozás. A magyar
ember lelke erre felé az egyetlenegy felé fordul, kinek életképe léleknemesítő eszmény, és akinek
életoltárához áldozatul hozandó minden kincs és érték. Ő „a virágok virága”, övé a mezők, rétek, ker-
tek virágcsodái. Tiéd pedig – a kiérdemlés kemény áldozatossága.

8. beszéd: Az egybecsendülő lelkület kidolgozása

Bev.: Muzsikában, dalban -ha többen adnak hangot- a teljes egybecsendítés a lényeg. Azért van
az, hogy összehangolódnak a hangszerek és egybecsendülnek az emberi hangok. Ez a közös ima és dal
pedig csak halott, vagy élő hangszerek alkalomszerű együttese… Az életközösség – egész életre szól!
Mennyivel inkább kell itt – a lelkek állandóan egybeszóló finom muzsikája.

1. A szerelmi egybehangolódás csak megindulás.
Tehát kezdet. Annál is inkább, mert csak külső vonalakon, dallamon, hangon vagy csiszolt modo-

ron indul… De szent kezdet. Azért, mert amint pár mondattal már jeleztük: isteni követ, aki a termé-
szet szaván át szólaltatja meg az ég Urát. – De folytatást váró kezdet. Nem az ösztön vonalán, mert
ott hamarosan kilengő a szerelem, nagy kísértést és esetleg vesztegetést eredményez, hanem a lelki
élet vonalán, ami az egész jövő egybecsendülésének alapja.

Kell tehát: a kölcsönös szerelem kezdete, de nélkülözhetetlen a lelki egyetértés égi ajándéka. – Ez
már a testi szerelem kezdeténél is szerepet talál. Mégpedig olyat, hogy a szerelmi élet megindulásánál
finoman átjátssza az ösztön dübörgő hangját a tisztelő szeretet igaz dallamára. És azért kell már a
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szerelmi élet kezdetén hangsúlyozni, mert e nélkül a belső tartalom nélkül egyszerű és múlandó érzés-
hullám marad a két szerelmes egymás keresése. – Jól tudom én azt, hogy a szerelmi érzés kezdetben
zúgóan erős és dübörgően rohamozó. De épp azért kell már a kezdet kezdetén azzal a fékkel, azzal az
átépítő átváltóval élni, amely az ösztönös szerelmet a lélek szeretetévé nemesíti.

A szerelem is szent, mert isteni eredetű, de a szeretet az igazi, mert eredetben, működésben jelent-
kező istenisége mellett – az olthatatlan örök kapocs jegyét viseli!

2. … és a lelki egybecsendülés a folytatás.
Sőt azt is mondhatnám: a lényeg. Már csak azért is, mert ez belső hasonlóságon épül. Ez pedig le-

het:
a. Kulturális hasonlóság. Annyit jelent, hogy lelketek műveltsége, igényeitek egyformasága fonja

egybe élteteket. – A tanultság, a további keresés, a kielégítés egyetlen egyet hirdet bennetek! Egyek
vagytok!

b. Esztétikai egybecsendülés. Ez pedig azt mondja, hogy az élet szépségeiről egyforma az állás-
pontotok. Zene, művészet, természet szépsége egyaránt vonz benneteket! – Nagy dolog az, mert az
élet kedélyének, az élet örömeinek nagy skáláján azonossá teremt benneteket.

c. Erkölcsi egység is idekapcsolandó. Az élet parancsolatairól egyformának kell lennie ítéletetek-
nek. Kölcsönösen támogatjátok egymást Isten, Egyház és állam törvényeinek megtartásában. Nem le-
het két dudás egy csárdában!

d. Vallásos egyformaság pedig arra hangol, hogy együttesen lesztek Úratyátok hűséges tisztelői.
Együttes az ima, a szentmise hallgatás, a szentségek vétele, a gyermekek tanító nevelése… De együt-
tes az Úr kegyelmének vétele is és a lélek kifejlesztésének állomás sora.

Persze ezt és ezeket már a házasság előtt le kell mérni. Fel kell értékelni és ezzel az értékmérővel
kell felmérni egymást.

És jelenti azt, hogy a szerelem csak kezdet, de a lelki egybecsendülés a folytatás.
A kettő együttese – az új életmegindulás szentsége!
Bef.: Az állandó együttélés nem tölthető ki a szerelmi érzelgéssel. Ez – átfutóan eltűnő. Még mun-

kával sem. Ez fárasztó egyhangúság. Szükséges a lelkek érdekszférájának közössége, amely a közös
lelkület élettartalmi azonosságát adja. Igen fontos, mert ennek hiánya üressé teszi a házaséletet, és en-
nek bősége boldoggá teremti.

9. beszéd: Családból – családba!

Bev.: „A gyümölcs nem esik messze a fájától” – mondja a magyar ember. „Nézd meg az anyját és
vedd el a leányát”… egészíti ki a régiek bölcs mondása az előzőt. Az igazság az, hogy a régi család
olyan szent keret, amely életerőssé, jóvá, vagy gyengévé – erkölcsileg is – neveli a hajadont. Vedd te-
hát fontolóra: a jövő életre szóló kötelék-keresés nem az utcán és mulatók világában élők táján vég-
zendő, hanem tiszta családok világában található. Legyen első kérdésed a fellobbanó érzés első percé-
ben:

1. Honnan jöttél és méltó vagy-e az én otthonomhoz?
A régi család valójában törzs. Olyan szőlőtőke, amelyből kisarjad az új hajtás.
Igazi  nemes  gerezd  csak  a  nemes  tőkén  fakad.  A  család  olyan múlt együttes, amely jót-rosszat

magától továbbít a jövő számára. Ezért fontos az, hogy egészséges testű és ép lelkű család felé fordul-
jon tekinteted.

Az egészséges test nemcsak a fizikai betegségekre vonatkozik. Bár ez is fontos. Tüdővész, vérbaj,
súlyos teher a jövendő nemzedéken. De az egészséges jövő élet ellen dolgozik a régi család részegese,
züllöttje, kleptománikusa. Ugyanazt teszi az, aki erkölcsi és testi életterhek súlya alatt nyögve másokra
is reákényszeríti az öröklés kemény törvényének súlyával saját bűneinek vagy gyarlóságának kolon-
cát.

Az okos választó tehát alapos vizsgálattal nézi meg a régi családot, hogy egészséges törzsnek
gyermekével alapítsa meg az új otthont!

De a „jövendőbeli”-nek méltó voltát, vagy méltatlanságát is keresse! – Nemcsak a bűnösen levi-
rágzott hajadon alkalmatlan az új életre, hanem a magából sokat átengedő, kacérul élő, a túlzott divat-
nak, flörtnek hódoló sem lehet áldozatos édesanya. – Sőt az igényeskedő, a boldogság teljét a szóra-
kozásban találó sem lesz az otthon angyala. Többször hangsúlyoztam: önfeledten önzetlen, lemondóan
áldozatos lélek lehet csak az Úr küldötte édesanya.
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Ha egy szóba lehetne önteni mindezt, akkor azt mondanám: Mártává nemesedett lélek legyen a
jövendőbeli, aki készségesen áll mindig szolgálatra!

2. Mit hoztál hazulról és mivel vár az új otthonod?
A régi családból kincsekkel kell jönni és az új családban a kitáruló kincsesház szeretetével kell

majd fogadni a ház új asszonyát.
Épp ezért a menyasszonyjelölt házatáján a vizsgálódó szemű vőlegényjelöltnek – a lélek belső vi-

lágába kell látnia. Mégpedig a család és a fiatal leány lelkébe egyaránt! Mert nemcsak az a kérdés,
hogy nincs-e a régi családban valami testi-lelki teher, hanem az is vizsgálat tárgya, hogy milyen lélek-
kincsekkel indulhat a régi család gyermeke az új családba. – A hozomány kérdése – lélekhozomány
kérdésévé váljék!! Ok: az anyagi létfeltételhez tartozik a vagyon, de a családi élet boldogságának nél-
külözhetetlen feltétele a lélekkincs-halmaz.

Azonban a jövendő is tárt kapukat nyisson. Úgy kell előkészíteni a jövendő férjnek az új otthont,
hogy ott testi és lelki fészket találjon a fiatalasszony! – Leginkább a családtagokról van itt szó! Nekik
kell szeretettel fogadniuk – az új családtagot. A durva tartalmú „anyós” fogalma kiirtandó. Csak anya
fogadhatja a leányát! – Legjobb a külön tűzhely, mert a család egyetlen asszonya az új asszony!

Bef.: Csakis jó és életerős fák gyümölcsének magvából várunk erős csemetét. Azért fontos az,
hogy nemes törzsek találkozásából alakuljon a későbbi házasság adta új családi fészek. A rendezett ré-
gi otthon a gondos új világ képét rajzolja elénk. Lehet minta a múlt, amelyből irányt vesz a jövő!

10. beszéd: A megkérés szent perce

Bev.: Sok-sok idő, nagy és hosszú ismeretség legyen ennek a percnek előfutára!… Az idő és isme-
retség isteni követek, amelyek azért jönnek, hogy ezt a szent percet előkészítsék! Tehát: várakozó sze-
retettel kell nézni a lassan pergő perceket, napokat, heteket, hónapokat… Minden egyes perc jobban
felel erre a kérdésre: egymásnak teremtett-e bennünket az Úr?! – „Meglátni és megszeretni egy pilla-
nat műve”… lehetséges. De élettársul kérni valakit – csak a hóbortos holdvilágbámuló ábrándos em-
ber elügyetlenkedése.

1. A megkérésben – életed erőit, kincseit kínálod jegyesednek. A magyar szokás szerint csak a
leányt kérdezi elvileg a férfi, a leánykérés formáját már a hivatalosan küldött kérők végzik. Ezek di-
csérő szavaiban benne van ugyan elméletben a jövendő jó férj minden kiválósága, de szükséges,
hogy nemcsak feltételezett és virágos alakba rajzolt elgondolás, hanem valóságos életképedet adja a
túlzottan dagadó dicséret áradata. Küldened kell menyasszonyjelölted lábai elé:

a. A múltadat! – Jól vigyázz tehát mai ifjúkorodra, mert a lélekfeltárás akkor könnyű, ha tisztult
életet fed a léleklepel. Ha bocsátani való van, azt már előbb intézd el! De temesd is úgy, hogy az so-
ha fel ne támadjon.

Küldened kell azután:
b. Igaz szerelmedet és tiszta szeretetedet. – Piros virág jelképezi az elsőt és aranykötelék a mási-

kat. Az aranyszál összefűzi a virágokat!… Jelképe annak, hogy ez az utóbbi lesz az életet összefűző
örök szent kötelék.

c. A jövőre vonatkozó ígéretedet. Benne rejtőzik ebben, hogy Isten tervének és ajándékának tar-
tod menyasszonyodat, akihez az egyetlent illető szeretettel és az örök hűség felbonthatatlanságával
akarsz kapcsolódni.

Ilyen követet szeretettel fogadnak és ilyen kérőnek szívesen adják a tiszta leányt!!
2. … hogy életének teljességét adja cserébe tenéked. Nem hiába gazdag lélekkincset kell külde-

ned, mert hiszen a legnagyobb áldozatkincset kapod cserébe.
A leányéletnek házassággá való átcserélése – a legnagyobb áldozat vállalása. Igaz, hogy a legszen-

tebbek egyike, de épp ezért a legáldozatosabb. Csak a felületes menyasszony vállal ilyen „terhet”
könnyen, mert gyenge ítéletével a „boldogság révének”, nem pedig az „áldozat szent életoltárának”
nézi a házasságot. De az ilyen nem is lesz soha boldog háziasszony. Az áldozatok sora így következik:
első a szabad függetlenség elhagyása.  A  második  a derűs leányélet örömeiről való lemondás.  A
harmadik az otthon gondjának egyéni vállalása. A negyedik a gyermekáldás terhének készséges
viselése. Az ötödik a férj esetleges hibáinak takargató rejtegetése vagy túligényeinek mártír telje-
sítése. Mindez ennyit jelent: állandó szolgálat az élet, és a lélek-kibontakozás területén! Így is mond-
hatnám: az élet vártján való kemény kiállás!

Ezt hozza és ezt adja neked az a fiatal hajadon, ki „igen” mondásában jelképesen csak kezét
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nyújtja.
Bef.: Az ilyen lelkülettel végzett „leánykérés” az élet szolgálatára való kettős felkészülés. Itt el-

csendesedik az ösztön dübörgő hangja, és némulásával erősbödést nyer a szolgálatra kész áldozatossá-
gának örömdala. Szinte csengve, bongva, zúgva szól ki a lelkekből ez a dallam: veled egy életen át –
minden áldozatra!

*

III. rész: Az új otthonépítés

1. beszéd: Oltártól indulok…

Bev.: A sas megfeszített lábbal a kemény szikláról röppen a magasba, a repülőgép a kitaposott
földről vagy a nagyon finom feszülésű víztükörről lendül a magasba. – Életútra csak a legszentebb
helyről, az élet legmagasabb helyéről, az Úr oltára mellől lehet megindulni. Már csak azért is, hogy az
Ő áldását vehessük és az életutat az Ő áldó kíséretében járjuk. Az esküvő napján kétszer teszek induló
lépést az Úr oltárától.

1. Először a reggeli szentáldozás percében…
Ekkor – alázkodva megyek Hozzá és lélekben gazdagodva, felerősítve távozom Tőle. Sőt nem is

így: Vele indulok kis otthonom felé. Mit jelent ez: velem az Úr?
a. Biztos utat, mert az örök Isten az irányító. Nagy dolog az, ha a kezemet a szülő fogja, még na-

gyobb, ha Ráfael… De legnagyobb, ha Maga az Úr! Ő tudja, merre kell menni, Ő akarja, hogy Hoz-
zá siessünk.

b. Erős kitartást is jelent, mert hisz az igazi Erő – az Úr. A kisgyermek erőt érez, ha édesanyjával
jár. A gyenge bátor, ha erős áll mellette. Mennyivel nagyobb a kitartó bátorság, ha az Úr van velünk!

c. Végül azt is jelenti, hogy a szeretet áramlása veszi körül életemet. – Ez nem gyengeség, hanem
erő! Erő annyiban, hogy áldozatosan ad és annyiban is, hogy lélekkel megbocsát. – Ez a két kiválóság
pedig nélkülözhetetlen a házasságban.

Csak arra van szükség, hogy imádkozó lélekkel könyörögni tudjunk: „maradj velünk, Uram!”…
Az Úr nélkül ködös az élet. Vele derűbe vonódik az élet horizontja.

Ezért szent a házasság reggelén az Úrral való találkozás, mert szép reményekkel kecsegtet a jövőt
illetőleg.

2. Másodszor az esküvő szent pillanatában…
Már az első és döntő szó is az Úr jelenlétében történt. „Nyilatkozzál az Isten és az Anyaszentegy-

ház előtt…”
De a többszörös áldás, gyűrű-, személy-, életáldás is azt jelenti: szól hozzád az Úr!
Végül az igazi eskü, a „holtomiglan – holtáiglan” egy életre szóló kötöttséget és az Úr részéről pe-

dig áldó leereszkedést jelent.
Az egész szent szertartás végül is Istenhez fordulás és Isten-kegyelem kérés. De nem a koldus kö-

nyörgő jajveszékelésével, hanem a gazdag adakozó áldozathozatalával indul a közeledés.
A menyasszony és ifjú vőlegény múlt életének erőfeszítését, a jelen szabadságát és a jövő kötelező

együtt-dolgozásnak, hűségnek, szeretetnek ígéretét hozza. Sőt többet: önmagukat ajánlják az Úrnak
és áldozatos élettel a jövő szent szolgálatra jelentkeznek. Mintha azt mondanák: tűnjék el az élet sok
öröme, de fakadjon új életbe az áldozatos szeretet.

Erre a lélekhangra csak ez lehet a felelet: áldó áldással áld és kísér égi Atyátok!
Bef.: Ahonnét Jákob indult – találkozva az Úrral, ott templomot építettek. „A hely, ahol állok

szent…” Ahol  az Úr született,  ott  bazilika áll.  Ahol  a  Kereszt  az égre meredt,  ott  is  az Úr szentélye
emelkedik.

2. beszéd: Mindig az Úrral járok!

Bev.: A megindulás ereje és lendülete nagy és megragadó. De ebben való kitartó megmaradás – az
állandó szárnyalás feltétele. Jaj annak a repülőnek, kinek elveszett az iránytűje vagy elromlott a lendí-
tő motora. Az élet új, közös útjára lépve alapelvemül kellene elfogadnom: mindig az Úrral járok. Az
állandó és kitartó életnek igazi ereje ugyanis csak az Úr! Ennek a közös és evangéliumi életnek alapja:
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1. Az Úr parancsolatainak hűséges betartása.
Az Úr csak azzal van, aki maga nyújtja Felé a kezét és elfogadja irányító parancsait!
Itt már nem elméleti odahajlásról van szó, hanem gyakorlati megvalósításról.
Urunk a Sinai hegyen 10 parancsolatban szólt. Ezen kőtábláknak vetületét kellene lelkem szenté-

lyére vetíteni. Azért, hogy mindig és mindenben kössenek engem. Azért, mert jól tudom, hogy az Úr
annak életét kíséri, aki hűségesen jár törvényei nyomán.

a. Következőleg: az Isten tisztelete – az új élet egyik kötelessége. Az új otthonban találjon szent
helyet az Úr, az Ő képe, szentjeinek kegyelettel tisztelt emlékeztetője. – Az Úr neve legyen szent,
amint igényelhetjük, hogy tisztelt legyen az atya és édesanya neve. – A templom gyakran látogatott
hely legyen. Itt kaptuk Urunk áldását, innét kérjük kegyeit, és ez a második otthon is.

b. A szülők és felebarát becsülése legyen a második nagy feladat. – Öregek és idegenek is ember-
testvéreink széles köréhez tartoznak. Adjunk nekik megbecsülést, amint mi is azt kérünk másoktól. –
Kárt lelkiekben soha; sőt a lehetőség szerint emeljük mások életét.

c. Végül a földi vagyonhoz való túlzott ragaszkodás ellen emel szót az Úr. Se ne kívánjuk, se el
ne vegyük azt, ami a másé! Idegen jószágon nem pihen az Úr áldása. Még azt is kerülve kerüljük,
hogy a sajátunkhoz módfelett ragaszkodjunk. A földi kincs csak eszköz az égiek és lelkiek számára.
De azt sem szabad feledni, hogy megváltási eszköz – az örök élet számára. „Éheztem és ennem adta-
tok…” mondja majd az örök ítélet napján az Úr, „menj be Atyám örökébe!!!” (Lásd: Mt 25. fej.). – Az
adakozó szeretet – az Úr ítéletében a döntő szó.

Aki így teljesíti az Úr parancsait, az biztos lehet, hogy állandóan mellette az Úr!
2. … és az Egyház irányításának pontos követése. Isten a mi Atyánk, de szent értelmezésben az

Egyház a mi Anyánk. Reábízott bennünket az Úr. Reá kell tehát hallgatnunk. Ő szól is.
a. Először az Egyház öt parancsolatában. Ezt gyermekkortól tanuljuk, és felnőtt koron át kövessük.

– Lényeges benne a vasárnapi szentmise hallgatás, a húsvéti szentgyónás és szentáldozás és a böjt pa-
rancsolata. Sőt külföldön parancsként fűződik hozzá: az egyházi adódat is fizesd meg.

b. Másodszor szól az Egyház az igehirdetés szent munkájában. Igaz ugyan, hogy az Úr szavait hir-
deti, de végig a jó anya gondos szeretetével azt válogatja, amit és amikor jónak tartja számára. Ezt is
kötelességszerűen hallgasd!

c. Végül szól az Egyház – az ő Akciójában. Actio Catholica-ra gondolok. Itt titeket is munkára
hív. Nemcsak tanítva, hanem munkatársnak hívva. – Így az Egyház irányításának követése is az Úr
nyájához fűz bennünket.

Bef.: Atyánk és Anyánk mellett haladva – „kézenfogva vezet a Mester…” Ez az élet isteni élet.
Szép, emelkedett, gazdag, reményt sugárzó, derűs, lendületes. – Ezt keresd, így élj és akkor mindig Is-
tennel járod életutadat!

3. beszéd: Erős karral ácsolom az otthon gerendáit…

Bev.: Az ember – házépítő. A szó szoros értelmében és a lélekotthon készítés átvitt értelmezésé-
ben is. A ház a mi földi otthonunk. Itt pihen biztos talajon a lábunk, itt bontakozik ki családi életünk. –
De a ház jelkép is. Annak a boldog világnak jelképe, amelyet a lélek otthonának mondunk. Ezt is épí-
ti az ember – magának, családjának…

De az első csak alapvetés, mert az lesz a másodiknak, a fontosabbnak fundamentuma.
1. A kemény munka – otthont épít. Ennek azután kettős iránya van. Az egyik erős munkát igé-

nyel, hogy így szerezni tudjunk, a másik takarékos felhasználást követel, hogy tartalékolhassunk.
A nehéz munkát szívesen kell vállalni. Nem is olyan küzdelmes ez, mert hiszen az égi Atya olyan-

ná teremtette a világot, hogy emberi munka teszi használhatóvá. Nem terem a ruha, a ház, hanem állati
és növényi termékekből készül az egyik, továbbá föld köveiből és porából épül a másik. Csak az ter-
hes, hogy arcunk verejtékével keressük kenyerünket. De ez a melléklet büntetés jellegű.

Ha tehát készséges lélekkel vállaljuk a szenvedéses munkát, ha szívesen vállaljuk bűneink elégté-
teléül a verítéket, akkor megédesedik a fáradtság is. Így azután szerezhetünk annyit, hogy életünk fel-
tételét és a családi élet anyagi lehetőségét megalapozhatjuk.

De a szerzés mellett rendkívül fontos: a takarékos összefogás. A szerzés ugyanis könnyen arra is
hangolhat, hogy a szerzettet hamarosan elkölthessük. Az igazi házépítés csak akkor lehetséges, ha le-
mondunk sok örömünkről és egyberakjuk filléreinket. – Figyelmes lemérés és gondos beosztás lesz a
ház-, otthonépítés feltétele.
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2. A téglából emelt otthon pedig lelki megelégedettséget teremt.
A ház otthon, ahol az életet töltjük. De fontosabb a család, amely életét éli. A ház csak feltétel, a

boldogság valósága a szellem, amelyet követünk. A ház a kőotthon, de az otthon értéke a lélek meg-
elégedettsége.

Miért ad megelégedettséget a ház?
a. Azért, mert biztos otthont nyújt. A talpalatnyi föld, a házfedél megnyugtatóan hat. Nem va-

gyunk a földanya zsellérei, hanem családjához tartozó gyermekei. Itt boldogabb az élet! Azért, mert
életünknek némi biztonságát érezzük.

b. A sajátunk tudatát ébreszti. Ez sem kis érték. Ami a sajátunk, az egyrészt különös gondunk tár-
gya, de másrészt lelkünk tartozéka. Így az önérzetünk is nagyobb, ha arra gondolunk, hogy sajátunk-
ban vagyunk. – Ez az önérzet pedig a boldogság segítője.

c. Végül: ha gondos munka gyümölcsét tárja elénk és élvezését biztosítja. Ilyen tudat további
erős munkára serkent és így a családi élet egyik legnagyobb értékét fejleszti ki bennünk. Aki nem pi-
henve dolgozik, az a köznapi élet kísértéseitől mentesül. Sőt az otthon örömeit élvezheti! Ez pedig lé-
nyegbevágóan fontos a családi élet szempontjából. Nem vagyunk kulik, hanem az élet örömeiben
élők!

Bef.: „Az én házam” – a boldogságok boldogsága. Ezt építve, boldogan rakja az ember a falakat.
Hozzájárul az ő kertje… A család öröme… A ház asszonyának nyári éléstára, a fiatalság drága virág-
ágya… – Akinek háza van, annak vára van. A várban pedig biztosabb a lélekboldogság lehetősége.

4. beszéd: Erős akarattal fékezem fékevesztett erőimet!…

Bev.: A folyamok sodra hordalékot hord és zúgva nyaldossa a gátakat. Magasból zuhatagozik és
így tomboló erőket hordoz méhében. Emberi erők medret ásnak néki és kőgátak közé szorítják a féke-
vesztettség tavaszi áramlását. Embererők is túlbuzogva feszülnek az életben. Itt is gát kell. Mégpedig
emberi erőfeszítés magad részéről, továbbá isteni segítés égi Atyánktól.

1. Az emberi erőfeszítés abban áll, hogy tudatosan és tervszerűen szabályozom életerőimet.
Ennek is kettős vonala van. Az egyik arra tör, hogy megfeszítse ellanyhuló erőimet a lanyhaság

ellen, a másik pedig azt akarja, hogy megfékezze a túlfeszülő életerőket.
Az ellanyhulás oka lehet az élvezetvágy, vagy a kiszolgálás iránti nagy igényeskedés. Mindkettő

kerülendő kísértés. Nemcsak azért, mert eltunyásít, hanem azért is, mert az erős „úrhatnámság” telje-
sen elpusztítja az ember életerőit.

A kísértés pedig elég nagy. Az elsőre azért, mert az „eleget dolgoztam már” jelszó hamar elkábít, a
másikra pedig azért, mert a feleség gondoskodása és szeretete könnyen a kiszolgálás vágyát ébresztge-
ti.

De ez még a kevesebb. Az ember inkább túlzottan fűtött erői kirobbanásának áldozata. Ezt a he-
vességet kell úgy lefékezni, hogy előre megfontoltan tudjon beszélni az ember.

A haragos indulat, a hamarosan kirobbanás pedig igen sok veszélyt hordoz magában. A család
csendes életét zavarja és mások megbántását eredményezi! Nem szép a hangos ház, különösen, ha
gyalázkodó hang hangzik. A férfi erőt épp a fegyelem jellemezze! Ez mutat arra, hogy otthon, a lélek
világában a férfi az úr.

2. De kell isteni segítés is. Nem úgy értelmezve, hogy az Isten közvetlenül küld valamit.
a. Az Isten adományai között az első: a tiszta látás. Látni kell, hogy mit és hogyan kell tenni. Lát-

ni – a fékevesztettség kárát és a gát közé szorítás boldogságát. – Ez nem gyávaság, hanem erő!
b. Az erős akarat. Nagy dolog ez. Hisz hamar határozunk, de nehezen teszünk. Az indulat perce

elszakítja a gátakat. Isten kegyelme az erő!
c. A kitartó erő. Hát még az állandó kitartás!… Milyen ritka ez! Az ember magára hagyva el-

lanyhul. De az isteni indítás erősít.
d. Az eredmény sikere feletti öröm. – Ha fékezni  tudtam indulataimat,  akkor öröm tölti  be lel-

kemet! Különösen olyankor, ha bántalom ért és mégis elcsendesedett a jogos felháborodás. Ez sem
gyengeség! Az Úr türelmének követése a szeretet parancsának hűséges betartása. Ez a kemény önle-
győzés – diadal! A diadalmas férfi pedig erős ember! – Az Úr szívesen adja ezt a kegyelmet, ha kéred
és nagyra becsülöd. Ennek birtokában: magad ura-embere leszesz!

Bef.: Szabályozott ember – nem gépember. Csak rendes, értelmes, akarattal dolgozó és biztosan
előretörő. – A folyam medréből kilépő víz – láppá lesz… Az értelem korlátjait széttépő lélek – durva,
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ösztönös lesz. Nem is méltó az ember névre! Hát még az istenember névre!

5. beszéd: Szeretettel fűződöm otthonomhoz

Bev.: Az „én házam – az én váram”. Azért erősítem a várat, hogy védelmet biztosítson számunkra.
– Az igazi várak kőfalakból vagy betonépítményből valók… A mi kis „otthon-várunk” erejét nem a
támadásbiztos fedezékek, hanem a megélhetés biztosságát nyújtó gazdagság és a vonzódást ébresztő
szépség biztosítja.

Azért van az, hogy dolgozva gazdagítom és fáradva ékesítem. Végül is magunk munkája teremti
olyanná, aminővé lennie kellene az igazi otthonnak.

1. A munka megfeszülésével gazdagítom.
Nem elég a felépítés. Az épület csak fal. Az otthonhoz sok minden szükséges.
a. Berendezés az első. Bútor, konyha, raktár. Mind a ház kelléke. De a lényeg az, hogy ezt én

megszerezzem, hogy az enyém legyen! Tehát a munka szülöttje, az én munkám szülöttje és ezért
igen értékes. – A legparányibb is az erőfeszítésből nyer becsbentartást.

b. Melléképület-sor a második rész. Ez látszat szerint mellékes. Valóban lényeges. A ház és ott-
hon értékét emeli. Ennek gondozása is hozzátartozik a lelkülethez. Csak az az otthon érték, ahol sehol
sem látszik az elhanyagoltság. A gazda büszkén jár a háza táján.

c. Állatállomány a harmadik. Olyan kincs, mint a mesterembernél a műhely és a szerszám. Ezek-
kel él, dolgozik az ember. Ezek gyarapodása a gazdagság jele. A jólét kezdete. – Dolgozni kell értük,
hogy dolgozni lehessen velük.

d. Kert a negyedik. – Szent társ, amely termeli az életet. Szent jelkép is, amely az életfakadás
buzdító, de csendes hírnöke.

Végül is minden talpalatnyi föld a mi otthonunk része. Ha ezeket gondozva a munka útján a para-
dicsom kidolgozásán serénykedünk, akkor magunk vagyunk otthonunk teremtői és nagy örömmel
töltjük időnket szépséges házunkban.

Ez pedig azért fontos eredmény, mert a családi élet egyik lényeges feltétele: az otthon szeretete.
2. A hazavágyakozást az otthon rendje, a szoba csínja biztosítja. –  Ez  is  munka  bére!  Ezért

igen sokat kell dolgozni!
Az ugyan igaz, hogy ennek nagy része – asszonyi munka, de alapját, lehetőségét a férfi erőfeszíté-

se biztosítja.
Miben állhat ez a csinosítás?
A magyar ember sohase feledje, hogy az nem a nagyvárosi értéktelen áruknak és kiabáló „díszei-

nek”, „csillogóinak” összevásárlása. Röviden: a népművészet termékeinek elkészítése vagy berende-
zése teszi csinossá az otthont. A fiatal asszony és a fiatal férj maguk teremthetnek olyan dolgokat,
amelyek az otthon nemzeti jellegét adják és így a házat csinossá teszik.

A magyar ember jól tudja, hogy a virág is hozzátartozik az otthon dalossá teremtéséhez. Ne
átaljunk tehát törődni télen-nyáron néhány kis szobavirággal. Nyáron pedig az udvar kis virágágyá-
val!!

Ha pedig kis áldozatot is tudunk hozni, akkor kis képekkel díszítsük az otthont. A magyar ház nél-
külözhetetlene: a Szent Szűz! De többet és szépet próbáljunk még szerezni!

Bef.: A szegény ember – úrrá lesz, ha sajátja az ő kis házikója. A magyar ember különösen örül,
ha zsellér-sorból saját háza és kis földje urává válik. Önérzete is nagyobb. Ezért érdemes dolgozni és
fáradni. – De csak munka árán lehet ezt megszerezni. Egyébként nem a saját életem termése. Nem is
boldogít!

6. beszéd: Kitartó lélekkel legkedvesebbem marad az otthon

Bev.: Hol peregjen alá életünk nagy része? A felelet látszólag teljes, ha azt mondom: a munkaterü-
leten. – De a hátramaradt idővel mit kell tennem? Vajon találok-e helyet, ahol jól és hasznosan eltölt-
hetem? Mondhatom-e feleletképpen, hogy az otthonom ilyen?… Vagy csak a szoros értelemben vett
éjszakai pihenés helye az otthonom? Nem szabad feledni, hogy még a legényembert is „kódorlónak”
tartják, ha hánya-veti életet él; mennyivel inkább „kivert ember” az, aki nem tartja legszentebbnek
drága otthonát! Azért azt kell tennünk, hogy:

1. Keresve, vágyva őrizzük otthonunkat.



194

Egyenesen keresni kell az otthont! – Figyeljük csak meg a házaséletre törés természetes életsodrát,
vajon nem dobog-e benne az az erős törtetés, hogy új otthont építünk magunknak? Az új tűzhely lob-
bantás szent törtetése az embernek. Ha tehát keressük a tűzhelyrakást, akkor kitartó készséggel keres-
sük továbbra is ezt a szent helyet.

Vágyódni is kell utána! – A messze idegenbe kerülés, a háborús elszakadás elevenen mutat arra,
hogy mennyire nehéz távol élni az otthontól. Már csak azért is, mert az otthon nemcsak hely, ahol
élünk, hanem szent személyek együttese, a hitves, a gyermekek drága köre, akiket szeretünk. A „haza-
vágyódás” fogalmában az „otthon drágáinak” szeretete játszik nagy szerepet. Utánuk vágyódik az em-
ber.

De a keresés és vágyakozás – az otthonszeretés érzésvilágából fakad. Tehát mindent el kell kö-
vetni, hogy szeressük szent tűzhelyünket! Az előzők azért hangzottak, hogy az otthonszeretet anyagi
feltételeit adják. Most azt akarom hangoztatni, hogy a szeretet szálait úgy kössük egymáshoz, hogy
szinte lehetetlen legyen az egymástól való elszakadás!

2. Kerülve kerülöm az idegent, az otthontalan életet. A társas élet kell. Jól is van ez így, ha ez
ritka és kedves együttes örömeit adja. – Még a szórakozó együttes is jó. Persze: minden túlzás kizá-
rásával (Gazdakör, népfőiskola stb…). Az emberek itt nevelik egymást!

a. De a mások otthonának állandó keresése hiba. Nem lehet „vándorló” az ember. Pedig csak ez
a fajta tölti idejét mindig másutt. Hisz még az állandóan keresettek is unják a mindig rajtuk lógó „ba-
rátot”. – Van az otthon csendjének olyan értéke is, amelyet egyszerűen elrabol a gyakran ott lábatlan-
kodó kotnyeles!

b. A korcsma otthonná varázsolása pedig – egyenesen bűn. – Erről már volt szó, de most sem
értéktelen, ha említést talál. – Ez a hely igen könnyen a „pénzpazarlás” és duhajkodás tanyájává süly-
lyed… Különösen, ha elsőbb az otthon jogait akarja vindikálni. Itt-ott baráti elbeszélgetésre alkalmas,
de időherdálásra és durva részegeskedésre nem használható.

Bef.: Az én „legkedvesebbem” – legyen az otthon. Ide vágyódjék a lélek. A háború azt mutatja,
hogy ezt hiányolja leginkább az igazi férfi. – De a lényeg ez: az otthon az én szeretteim együttese;
ezeket keresem és ezekkel töltöm el szabad időm nagyobb részét!

7. beszéd: A családapa élete

Bev.: Az Isten terve szerint a férfi az erőt, az asszony a bájt és szeretetet képviseli. Már ti.: jobban!
De az erő nem lehet csak fizikai, hanem lelki is. Ezért kell a családapának olyanná nevelnie magát,
hogy tényleg testileg erőssé fejlessze a munka, lelkileg diadalmassá acélosítsa a belső fegyelem.

A családapa életét azután kifelé való tevékenységben kettős kiválóságnak kell jellemeznie.
1. Áldozatosnak kell lennie – a munkavégzésben.
A munkán és az áldozatos elszerényedésen van itt a hangsúly.
a. Az elsőről többször szóltunk. De ott mindig azt emeltük ki, hogy a munka a megélhetés eszkö-

ze, a szerzés lehetőségének közvetítője és a szorgoskodó tevékenység eredménye. Itt azt akarjuk ki-
emelni, hogy a családapa lelki kötelessége a tervszerű és  tudatos munka.  A férfiember területe  – a
munkahely. Ezt itt lelki értékként hangsúlyozzuk, mert ez a kemény vonás az igazi férfinak jellegze-
tes életjegye! Még akkor is nélkülözhetetlen, ha az anyagiak nem szorítanak reá! A „tunya és naplo-
pó” – az élet boldogtalan heréje és számkivetettje. A család büntetése, a gyermekek elrontója.

b. A második az áldozatosságot hangsúlyozza! – Ez azt akarja jelezni, hogy nem elismerő dicsére-
tért, hanem önfeláldozó odaadásból és áldozatosságból kell végezni a munkát. Nem várjuk az elisme-
rés dicséretét, hanem a lelkiismeret szavában találjuk meg Úratyánk szerető helyeslését.

Mindkettő azonban a kitartást követeli. Azért, mert a fellobbanás könnyű, de a következetesség –
áldozat. Ez férfi munka! Azért kövessük.

2. De azután: keménynek és megfontoltnak kell lennie a család nevelő irányításában.
a.  Sokszor  mondják,  hogy  a  nevelés  az  asszony  kötelessége.  De  csak  látszat  szerint  igaz.  Vagy

annyiban, hogy ő van sokat a gyerekekkel. A valóság azonban az, hogy komoly és kemény irányt a
férfinak kell adnia. Felelősségre, jellemességre, következetességre, áldozatosságra, munkaszere-
tetre a férfi nevel – az asszonyé a meleg lelkület kifejlesztése.

b. Sőt a fegyelmezésben az erőt is ő képviseli. Talán így is mondható: a szerető jutalmazás az
édesanya feladata, a szigorúbb büntetés az édesapáé! Ez a megosztás azért nem jelenti azt, hogy a „fe-
nyegető vészt” az apa jelenti… De azt igen, hogy az erély az ő nevéhez fűződjék.
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Ennek módja: szerető javítás céljából eredjen a büntetés. Legyen: megfontolt, haragtól mentes
és durvaságot kerülő. – A családban még a kemény büntetés is mehet. De: ritkán, jól megfontoltan
és következetesen!

Ez a komoly feladat – férfi munka. Azért érezze az apa, hogy itt helyt kell állnia.
De fontos az is, hogy az otthon életének szellemi irányát is maga adja! – Övé az erő, övé a hatalmi

szó.
Bef.: A családban örök példakép a családapa. Azért mintázza őt a fiú. Olyan nagy akar lenni, mint

az apja. Jól van ez így! De az apák legyenek méltók erre!

8. beszéd: A családi esték

Bev.: A családi életben jórészt kettéosztott az apa és anya élete. Az egyik a munkahelyen, a másik
-jórészt- a tűzhelyen dolgozik. Csak ritka és nem eszményien helyes, ha a családanyát is munkahely-
hez köti az élet. Így kevés marad – a gyermekeknek és alig valami – a családapának. Fáradt családon
kiverődik – a lelkifáradtság is.

De az esték mégis összehozzák a család tagjait. A nap lepihen… a csillagok bágyadt fényt szór-
nak… a lélek nyíltabb és bizalmasabb lesz.

Azért van az, hogy az este adjon módot a következő lelki együttesre:
1. A család dolgainak megbeszélésére.
Miben áll ez?
a. Először a teljes nyílt tervezgetésben… A családi élet nem pereg le előzetes elgondolások nél-

kül… Mit tegyünk, hogyan éljünk, nem lehet a robbanó véletlen döntése, hanem beszélgető tervezge-
tések szülöttje. – Gondoljunk csak a házasság előtti időkre… Mennyi ott a terv! Folytassuk ezt nap-
nap után!

b. Anyagi ügyek megtárgyalásában. Ez is feladat. Ezen épül a jövő megelégedettsége. A ház feje
beszélje ezt meg kedves tervezgetéssel a ház asszonyával. A beosztással kezelt fillér értékesebben
kamatozik, mint a vaktában valamire fordított. A vagyon közös, legyen közös a megbeszélés is.

c. A gyermekek testi-lelki kérdéseinek elintézésében. Ez azután már rendkívül fontos. Hogyan
nevelendő, tanítandó, használandó a gyerek?… Nagy sora van ennek! Az esti beszélgetések idején
születnek a jó tervek! De el is intézhetők esetleges hibák javításának módjai.

d. A közös esti imában. Ne pihenjen le a nap anélkül, hogy közös imában ne találkoznék a család
az ég Urával! – Így hála száll az égbe a múlt nap jótéteményeiért és kérő ima kopogtat a felkelő reggel
áldásáért. Az Istennel élni annyit tesz, mint dicsérni, köszönni és kérni. Erre a templomon kívül a leg-
alkalmasabb idő – az este. Ilyenkor csendes az otthon, elpihenni akaró a lélek és készséges az ember
az egek keresésére. Meg is áld így az Úr!

e. Végül: minden ellentét elsimítására. „A nap ne pihenjen le haragotok felett!” (Et 4,26)… Na-
pok alatt adódhat ellentét. De az esték hozzák a megbocsátás és közös szeretet kegyelmét!

De a család estéi arra is alkalmasak, hogy:
2. A család apró népeinek szent kezelését elősegítsék.
Tudni kell: vannak szent percek. Ezek az esti pillanatok a csendes asztalnál, a gyermekágynál! – A

jó édesapa és édesanya ilyenkor pihentebb, megértőbb és simogató kezével is melegebb.
A közös ügyek jó elintézési helye az asztal. Bölcs szavak, szerető intések olyan magvetések, ame-

lyek bőséges termést ígérnek. Az egész család lelki irányítását a vacsora után lehet adni.
A teljesen magán, egy-egy gyerekre vonatkozó dolgokat az ágy szélén ülő jó szülő tudja elintézni.

Az esti békés hangulat lehetővé teszi, hogy megnyíljék a gyereklélek és ugyancsak lehetővé teszi,
hogy szerető simogatással egy-egy különösen fontos életkérdés megbeszéltessék… Apák, anyák, jól
jegyezzétek meg, hogy még a legnehezebb életkérdések is itt suttoghatók a gyermek lelkébe!… (A
módról más helyütt szólunk).

A gyermeknevelés lényeges ideje tehát az esti csendnek készséges lélekpercei…
Bef.: Az ösztönös emberek ítélete szerint „minden percnek leszakítsd virágát”. Rosszul van ez így!

De jól van, ha a szeretet szolgálatában értékesítem az esti perceket is!

9. beszéd: A család ünnepei

Bev.: A család külön naptárt vezet. A fekete betűs napok – a hétköz munkanapjai, a vörös betű-
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sek – a szülők és gyermekek névnapjai, születésnapjai… Ezek a család ünnepei. Ezek elpereghetnek
szürke egyformaságban, de forrásozhatják az egymás iránti szeretet drága éltető nedűjét. Azért kell pa-
rancsként tartani: megülni a család ünnepeit és teremteni ezeknek az ünnepeknek örömeit!

Kell tehát az otthon számára elsősorban:
1. Családi ünneplés.
Első kérdés – milyen legyen ez? A felelet ez: szeretetből fakadó és szeretetet sugárzó életmegnyil-

vánulás.
a. Szeretetből fakadó… Apa, anya és gyermekek köteléke nemcsak a vérszerinti egybetartozan-

dóság. Van a családtagok között – talán a testi alapokra is lehet támaszkodni – olyan kapocs, amely a
lelkeket fonja egybe. Maga az a jelző „édes”, amely apa, anya és gyermekek elé tehető, mutatja, hogy
a szeretet fűzi egybe a családtagokat. – Úgy ünnepli tehát a család ünnepét, hogy a szeretet bőségét
érzi és ennek melegségéből tesz mindent a család érdekében. Nem kell itt díszes ünnepi ruha… mun-
kaszünet…, hanem kell olyan szeretetből fakadó életmód, amely a lélek ünnepörömeit tárja elénk.

b. Szeretetet sugárzó. Ez a második. Olyan bőségesnek kell lennie a családtagok szeretetének,
hogy az csorduláson túl terjedjen és kiáradva öntse el a szülők és gyermekek lelkét! – Azt értem én
ezen, hogy az édesapa, édesanya lelke annyira telített legyen a szeretet kenetével, hogy annak bősége
és áradó illata mindent betöltsön. A jóság áramlása a lélekünneplés legnemesebb alakja. Ez pedig
megvalósítható a köznapi munka keretén belül, a kenyértörés legegyszerűbb munkája mellett, a fi-
gyelmeztető és nevelő szó keretében… Ilyen módon ünneplővé lesz az ember, mert a jóság áramlása
az Istennel való találkozás szent jelensége.

Persze: az ünneplésben igen fontos, hogy bőségesen áradjon ki szeretetünk. Mindenkire, akit mie-
inknek tudunk.

Ezekben mindig lényeg: az adás. De nemcsak ajándékozás, hanem lélekajándék szórása.
Végső gesztus: hálaadás az Úrnak! Azért, mert a szeretetet és a sugárzó jóságot is Tőle vettük,

ezek erejével ünneplünk a családi szentélyben!
2. De másodsorban arra is törekednünk kell, hogy magunk is teremtsünk ünnepeket a család-

nak!
Ami jó és szép, abból sokat akar az ember. Mivel az életöröm elég kevés, azért a jó Isten úgy te-

remtette az embereket, hogy maguk teremthetnek, sokasíthatnak maguknak örömöket. Ezeknek felté-
tele bennünk van, csak éljünk vele és akkor teremtjük az ünnepeket.

Legyen legelőször is lelkünk készséges a köteles munka teljesítésére. Ez már alapfeltétele annak,
hogy dolgunk nem rabszolga munka lesz, hanem ünnepi szolgálat. – Hát még ha látjuk fáradtságunk
eredményét! Milyen ünnep a jól végzett dolgok szép sikere és a sikernek virágzó jele!

De azután fokozódjék bennünk a jó szolgálata. – Mindenben az Isten tervét keressük és minden
dolgunkat a legtökéletesebben teljesítsük. Jót és jobbat! Még erőfeszítés árán is. Ez a nekilendülés ün-
nepeket terem, mert a jó szolgálata lelki megnyugvást teremt.

Majd a tiszta erkölcs szeretete járja át lelkünket. A legjobb – Isten után – a lélek tisztasága. Ezt
szorgalmazva és megvalósítva – a lélek nyugalma ülheti a legnagyobb ünnepet! – A lelkiismeret szava
– elismerő!!!

Végül a jó Isten kegyelmének birtoklása és kivirágoztatása legyen állandó feladatunk. – Jelent-
kezhet ez vágyban, áldozatos életben, vallási gyakorlatban… Lényeg: törődjünk természetfeletti élet-
értékeinkkel! Az pedig valóságos ünnepteremtés, mert hisz a köznap – úgy szokták mondani – a földé,
az ünnep – a léleké és az Istené! Ha tehát a léleknek és Istennek áldozunk, akkor ünnepet teremtet-
tünk!

Bef.: Nem adatott az életnek az állandó öröm és nyugalom. De adatott az embernek, hogy a mun-
kanapokat is ilyen kedvesekké teremthesse. Lehet tehát minden nap ünnep – a lélek szeretet-
kapcsolataiban!

10. beszéd: Úratyánk ünnepei

Bev.: Az igazi naptárt az Úr teremtette. Hat napon át dolgozott és a hetediken megpihent. Ünnep-
nek és pihenőnek teremtette ezt az Úr.

De ez nem jelent eltunyulást és elpuhulást, hanem az égiek felé táruló igényeskedést és a lélek ér-
dekeiben való tevékenykedést. Az Úr napjának megszentelésében tehát az első lépés:

1. Az élet ég felé való fordítása.
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A köznap elvonhat az égiektől. Sok a földi munka!… De a vasárnap erre irányítson! – Jól van ez
így, hogy ilyen napot teremt az Úr. Úgyis igen erős gyökérzet fűz földanyánkhoz; kell, hogy egy-egy
napon felfigyeljünk égi Atyánkra. Ennek módjai:

a. Csendesedjék el a munka. – Az eke,  az ásó,  a  kapa,  a  pöröly pihenjen!  – Az ember lelke is
igényli ezt. – Egyénileg is! De a család is! Ekkor van otthon békésen a család apja! Ne félj! Azért jut
elég nagy kenyér!

b. Templomot látogasson az ember. – Ez már egyenesen az Úrhoz vezeti a zarándok embert. –
De a lényeg: a szentmise-áldozat! El ne mulaszd ezt a szent kegyelemben való részesedést. De a
szentbeszéd hallgatása is kiegészítő rész. Ez a figyelmet lelkedre és Istenre irányítja. – Csak betegség,
vagy rendkívüli nagy munka mentesítsen. Nem szabad félni attól sem, hogy időt, vagy pihenést vesz-
tünk. Az igazság az, amit Istennek adunk, azt százszorosan viszonozza kegyelmével a Mindenható.

De a szentmisén kapcsolódjunk be az áldozat szent tényeibe. Ének, a szertartást követő imakönyv
forgatása sokat segít. Csak az érzi magányát a templomban, aki nem kapcsolja önmagát a közösségbe!

A szentbeszédet is azzal a gondolattal kell hallgatni, hogy az Evangélium csengését hallom. A lé-
nyeg: hallva követem! Így elnémul a szép szócsengést igényeskedő kritika, de helyet talál a jó szó
nyomán fakadó tisztább élet.

2. A lélek ügyeivel való nagyobb törődés jellemezze az Úr napjainak ünneplését.
Mit jelent ez? – Nagy általánosságban azt, hogy helyeződjék ezeken a napokon a hangsúly a lélek-

re. Részleteiben ezt jelenti:
a. Keressük a társas együttest a lelkiek érdekében. A munka odaláncol a földhöz vagy a gép-

hez. De az Úr napja odafűz – embertestvérekhez!… Ünnepibb a ruha, díszesebben terített az asztal,
pihent a test és a lélek… Nyíltabb és közvetlenebb, közlékenyebb, vagy befogadóbb a lélek.

b. Otthoni elmélyedés – a saját lelkünk érdekében. Ez is fontos. Több itt az alkalom – az elmé-
lyülésre. A lelki javulásra. Az imádkozó életre. Az Istenhez emelkedésre. Ezért is mondjuk: ezek az
Úr napjai! Itt találkozik az ember – Istennel.

c. Végül: otthonunk lelki ügyeivel való foglalkozás a csendes magányban. Ez sem elhanyagol-
ható érték! – A köznapon kenyeret szerzünk drága mieinknek, az ünnepeken lelkük táplálkozására
gondolunk. Az ünnep csendje nagyon is alkalmas erre. Magunk lelke is az Úrhoz emelkedik, másokat
is errefelé akarunk lendíteni. Mieinket elsősorban! – Ez az elmélyedés otthon is történhetik… De a
templom is igen kívánatos szent helye ennek!

Így az Úr napja – a lélek napja lészen!
Bef.: Nem szabad felednünk, hogy az Úrtól van mindenünk. Életünk, földi kincseink, családi bol-

dogságunk! – Neki kell tehát áldoznunk egy napot! Tiszteletből, hódolatból. – De ne félj! Ez nem té-
kozlás! Az Úr napja – lélek napja lesz az Úr kegyelméből. Az Úr százszorosan fizet vissza! Bőséggel
a földön, örök élettel a mennyben!

* *

LEÁNYNEMZEDÉK ÉRÉSE – ISTEN TÖRVÉNYEIVEL
(Leányegyesületi beszédek – 16-20 éveseknek)

I. rész: A tiszta leánylélek kialakítása

1. beszéd: Az iskola értékeinek átmentése

Bev.: Az iskolát igen gyakran a „múzsák otthonának” mondják. Annyi bizonyos, hogy olyan szent
hely, ahová eleinte szorongva kopogtat be a kis hatéves baba, de azután évek során otthonként keresi a
tanulni vágyó leányka. Szent a hely, a tanterem. Szeretettek a személyek, a tanítók és a hitoktatók.
Ugyancsak drága testvérekként a körülzsongó gyermeksereg. – De az évek pergése után kinövünk az
iskolapadból és az utánunk jövők kiszorítanak az életbe. Az a kérdés: iskolapadunk elhagyása után mit
kell magunkkal vinnünk az életbe? A felelet egyszerű.

1. Meg kell őriznünk a tudás kincseit.
a. Mit adott elsősorban az iskola? – Olvasni, írni, számolni tanított és magyarázgatta az élet titkait.

Bevezetett a betűk gondolatokat rejtő világába (könyvek, újságok gondolatait olvashatom). Megma-
gyarázta a természet titkait. – Ezeken keresztül elvezetett a mindenek Urához. – Sok rejtélyre feleletet
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adott, de még többnek további bogozására buzdított. Nem fejezte be tehát a tanítást, de megalapozta a
jövő tudást.

b. Feladat marad tehát: a múlt tudásának megőrzése és a tudás fokozása. Eszköze: az ismételgetés
és a tudásvágy fokozása. Valóságos eszköze: olvasgatás és kultúrgyűlések látogatása. – Ez is iskola.
Csakhogy a tanító személyét a könyv, vagy önmagunk, illetve egy-egy előadó helyettesíti. Nem sza-
bad szégyellni a továbbtanulást. „A jó pap holtig tanul”. Sőt szeretni kell a lélek tehetségeinek kifej-
lesztését. – Az értelmesebb korban jobban és könnyebben tanulunk. Világosabban közelítenek hoz-
zánk az igazságok! Szeretni tehát: a tanulást!

2. Az iskola második értékes munkája, számunkra biztosított nagy kincse: erkölcsi életünk kidol-
gozása.

Erkölcsi jóságunk alapjait -a jó Isten kegyelmén kívül- az otthon rakja le. A „gyermekszoba” leve-
gője kiverődik egész életünkön. Szülők lelke – a gyermek életének örök kísérője.

a. De a részletes életformát, a fegyelmezett és tervszerű életalakot, az Isten törvénye szerint irá-
nyított élet mikéntjét – az iskola neveli belénk. Vagy tán úgy igazabb: az iskola fejleszti életté! Egyéni
életünk kötelességeit és a hibák elleni küzdelmek fontosságát itt tanuljuk. Társadalmi együttélésünk
módozatait az iskolai együttes indítja, fejleszti és alakítja. Ezek olyan nagy értékek, amelyek a helyes
élet valóságos feltételei.

b. Mi a teendő? – Ezeket a kincseket magunkkal kell hoznunk, az életben alkalmaznunk, erősíte-
nünk! Így leszünk tiszta nemzedéke az Istennek és értékes polgárai a hazának. Tiszta emberek és
együtt dolgozó polgárok. – Óvakodni attól a kísértéstől: az iskolai évek lepergése után leválnak rólunk
az erkölcs kötelékei is! Az iskola – időre szól; a tanítása, az erkölcsi „törvény” Isten adta parancsa –
örök.

3. Az iskola harmadik lélekértéke: a vallásos lélek kifejlesztése.
A vallás is a szülői házból csepegettetik a gyermeklélekbe, de az iskola teszi öntudatossá és erőssé

(A „Mi Atyánk” – édesanya szájából tanult szent ima!).
a. Hivatásánál fogva valláserkölcsre nevel az iskola. Tantárgya és személye egyaránt. Itt kerül

először a hitoktató személyén át közvetlen kapcsolatba a hittannal. Itt tanul sok szépet és jót Istenről.
– Milyen szépek is az elsőáldozók… a bérmálkozók… az Oltáriszentség körül imádkozó kongreganis-
ták! Ezek az iskola élő virágai!

b. Mit kell tenni? Sohasem levetni, hanem mindig odaadóbban gondozni ezt a lelkületet. Életvi-
rágzás alapja, a tiszta élet ősi ereje ez a lelkület! – Vallásos lélekben élünk tovább!

Bef.: A „múzsák otthona” kevés az iskola értékeléséhez. Az „emberi életnek veteményese” tán he-
lyesebb elnevezés. De ebben is – az „élet melegágya”. Belőle kerülünk az élet televényébe. Értékeit
hordozzuk és életbe bontjuk!

2. beszéd: A fehérruhás kisleányka és a fehérlelkű nagyleány

Bev.: Ki lép ki az iskola padjaiból és kivé lesz az élet kapuján beköszöntő? A kilépő képe: a fehér-
ruhás kisleány, a beköszöntő jövő feladata: a fehérlelkű nagyleány kialakítása. – Nem szabad megtor-
panni attól, hogy itt-ott foltos, vagy újjá tisztított az iskola padjait elhagyó leány. A lényeg az, hogy
sok szépet kapott, sokat értékesített és így a gyermekarc üdeségét mégis magán viseli… De az igazi
kérdés: a feladat megoldásának mikéntje. Azt kell tudni, hogy ennek a gyermeket ékítő életszépségnek
megőrzése és továbbfejlesztése hogyan megy végbe az életben. – A feladatot két pontba foglalva kell
jeleznem.

1. Az első kötelesség: mindig égre néző és eget váró lélekkel kell járnom.
Gyakorlatilag mit jelent ez? Az ember természetében van a földön járás… Innét veszi anyagi ere-

jét. Itt van a munkaterülete is. De ugyancsak külső alakja is: felfelé nézőnek mutatja. A szempár sú-
rolja az eget. – Ugyancsak a dolgok lényege felé befelé néző az ember. Mindent ismerni, kutatva ér-
telmezni akar. – Továbbá az önértéket is belső vizsgálattal keresi. Lelkieket keres és becsül magá-
ban. Ez pedig – égre nézés, mert az ég Urának kiválóbb és magasabb rendű berendezése. Aki ezt kere-
si, az az égre tekintő és így az égi Atya tekintetével találkozó. – Ebből következik, hogy égieket váró
is. Olyan értelemben, hogy Isten kegyelmét és erejét leesdi maga számára. Olyan értelemben, hogy
Isten törvényeinek állandó és hűséges szolgálója. Olyan értelemben is, hogy Egyháza parancsait ké-
sőbb is hűen követi. Idetartozik a katolikus egyházi élet. Olyan értelemben is, hogy katolikus társa-
dalmi szempontból is állandóan szolgálatban áll. – Ez az égiek kegyelmének életté varázsolása. Így
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az ember lelke marad ami volt: fehér köntösű angyali lélek.
2. A második feladatot így jelezhetem: a lelkiek szolgálata az első, és csak kíséret lehet a földi-

ekért való szorgoskodása.
Ha föld a mi hazánk és a családi otthon a munkánk területe, akkor könnyen elsodródunk – a földi-

ek felé. Azt a helyes irányt kell megtalálni, amely szerint: a földiek feltételei és némi tekintetben esz-
közei a lélek kibontakozásának. – Dolgozni a földön, hogy legyen mit ennünk. Dolgozni a földön,
hogy szebb és jobb legyen a földi életünk. Dolgozni az otthonban, hogy szülőknek, kis testvéreknek
boldogabb legyen az életük. Dolgozni a földön, hogy mások élete is boldogabb legyen. – De nem dol-
gozni azért és úgy, hogy minden gondom és célom a föld legyen. Nem tenni magamat: a földiek rab-
szolgájává. Nem tenni magamat: a föld hiúságának vásári tárgyává. Nem tenni életemet: mások szóra-
kozási eszközévé. Nem tenni magamat: belső ösztönök hányta egyszerű erőszakronccsá! – Ezekkel
szemben áll a kötelesség, hogy a lelkiek alkossák a célt, a földiek pedig az eszközt. – Magam: a föld
„királya” vagyok (1Móz. 1). Magam: az Isten képmása vagyok (1Móz. 1,27). Magam: a jövő család-
anya vagyok. Magam: az új otthon irányítója vagyok. Magam: a földön járó isteni követ vagyok. Ma-
gam: az örök élet hordozója vagyok. – Mi ez? Szent – felemelkedés.

Bef.: De az olyan felemelkedés állandó lelkifeszülést hoz. Ez pedig tevékenységre serkent. Olyan-
ra, amelynek ütemverését ez a feladatteljesítés diktálja: a fehérlelkű nagyleány-életre tör minden erő-
feszítésem!

3. beszéd: Segítő kezek és kísértő karok

Bev.: A gyerekembert anyai kezek segítik, de mindenekfelett Istenatyánk áldó keze fejleszti. – Az
életben azután olyan kezek is nyúlnak felé, amelyek az anyai és istenatyai útról le akarják téríteni.
Sokszor hangjuk Jákobé, de kezük szőrös és Ézsaué! – Hogyan kell észrevenni és felismerni az élet-
ben is – az igazi szent kezeket és hogyan kell ráeszmélni – a kísértő karokra?

1. Szent, Úr küldötte kezek – az édesanyáé, a tanítóé és a lelkiatyáé.
Ez valóságos megállapítás. Oka: a természet ezekre a szent kezekre bíz bennünket. Az édesanyá-

hoz természetes lendülettel húz a gyermek. Ez valami szent és ősi erőre enged következtetni! A tanítót
mesternek tartja. Benne a nevelőt szereti. A lelkiatyában atyát tisztel, aki szeretettel akarja vezetni – az
örök  Atya  felé.  –  De  miről  ismerjük  fel  azt,  hogy  ezek  az Úr nyújtotta szent kezek? Arról, hogy
mindenben:

a. Az Úr törvényeire vezetnek.
b. Az Úr felé irányítanak.
c. Semmit sem kérnek, hanem mindig áldozatot hoznak.
d. Végül saját szenvedélyeink fékentartása érdekében állandóan fejünk felett pihennek a szent ke-

zek. Ha mi gyengék volnánk, ők erőt akarnak adni nekünk. – Igaz az is: lélekben megjelennek előt-
tünk és az Úr felé irányítják gondolatainkat, szavainkat és tetteinket.

2. Kísértő karok – az ösztönös életre indító és elhúzó karok. A felserdült leány sokszor érzi,
hogy az áldott kezek mellett – vágyakozó karok is nyúlnak feléje. Mik ezek ismertető jelei?

a. Ösztönös gondolatokat keltenek.
b. Ösztönös érzést okoznak.
c. Világias életörömöket ígérnek.
d. Bűnös közelséget szorgalmaznak. De az is erős jelük: csak látszólagos és bűnös ösztönös érzést

hoznak, valóban pedig a tisztaság szent erénydíszétől fosztogatnak. Útjuk lassan haladó és mindig
többet megengedő. Igényesek az ösztönös kielégülések szélső vonaláig. Azt lehetne reájuk írni: figye-
lem, figyelem! Életveszélyes karok! – Nem szabad összetéveszteni ezt az ösztönös közeledést a jövő
életre előkészülő szent és tiszta szerelmi lobbanással, ami hódolatos meghajlás, kézcsókig menő
tisztelet, de sohasem igényeskedő – ölelgető magához láncolás.

Bef.: Szeretettel csókoljuk – a szent kezeket és gondos elemzéssel távolítsuk el magunktól – a kí-
sértő karokat. Egyiket Isten nyújtja, a másikat a kísértő kínálja. Az igazán tiszta leánylélek az első fe-
lé nyújtja drága lelkét!

4. beszéd. A Szent Szűz anyai palástja alatt

Bev.: Minden fehérlelkű kis leányka különös tisztelettel övezi a boldogságos Szűz Máriát. Hozzá
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fohászkodik, érmét keblén hordozza, májusi litániákon angyal-fehérbe öltözik – a Szűz anya tiszteleté-
re. – Várva várja és bizakodása után biztosan érzi is az égi Anya szerető segítségét.

1. Maradjon is a régi kegyelet! Az életben nincs szakadás. Az iskolás múltat nem szakítja meg a
szabadabb jelen, hanem a jelen a múlton épül! Mi is a múlt Szűz Mária kultuszt – egész életre vál-
laljuk. – Aki nem volt kongreganista, annak szent kötelékei az Üdvözlégy Mária, a rózsafüzér, az élő
rózsafüzér társulat! Ezeket a szent lélekgyakorlatokat továbbra is meg kell őrizni. – aki kongreganista,
annak komoly ígéretei a mostani időre is kötelezők. Hiszen az életre tesszük! Hiszen az életben aka-
runk Szűz Máriás leányok lenni. – Aki közeledik az új otthon-építéshez, az gondoljon arra, hogy laká-
sának igaz dísze – a Szent Szűz képe vagy szobra legyen! Aki leánykör tagja marad, az vállaljon fel-
adatot a templom, Szent Szűz szobor, oltár vagy útszéli kép, kápolna gondozásában.

2. Hogy biztos legyen az állandó segítő szeretet.
Nem hagyja el azt a Szent Szűz, aki nem hagyja el őt magát. Imádkozva imádkozzuk: „Sohasem

lehetett hallani, hogy valakit, aki Hozzád fordult, elhagytad volna”… A gyerekvilág után még inkább
kell a Szent Szűz segítsége! – Hisz az élet kísértései, az említett kísértő karok a mostani időben tá-
madnak! – Ugyancsak most kísért – a szabadabb élet lehetősége! Munkahiány… rossz társaság… ol-
vasmány… a lelkiek elhanyagolása… Ezek ellen kell – a Szent Szűz anyai palástja! Sőt a veszélyeken
túl a lelki élet erényvirágai is ebben a korban szökkennek igazi színpompába! Az ifjú leány erényes
élete családnak, önmagának legnagyobb boldogsága. Ehhez a lelki fejlődéshez is kell a Szent Szűz
anyai segítsége. – Végül a helyes választás érdekében megvilágító útmutatást is égi Anyádtól kérhetsz
és kaphatsz! Jelszó: mindig vele!

Bef.: Védőpalást alatt erőssé lesz az élet. Természet őszi vetését is a fehér hólepel védi! – A lélek
életzsendülését a Szent Szűz fehér köpenye óvja és tavaszi szárba szökkenését, virágba öltözését a
Szent Szűz szeretetének melege biztosítja!

5. beszéd: A vallásos élet kitartó folytatása

Bev.: A kis gyermek első szavai a jó családokban: „Jézus, Mária!” Ez a szellemi ébredés első fel-
fakadása. Jól is van ez így! A családban az édesapa és édesanya igényelheti a legnagyobb és legele-
mibb tiszteletet; az embercsalád nagy egyetemében ezt az Úr és a Szent Szűz kérheti maga számára. –
Azután az iskola folytatja a tanítást, amelyet a templom tesz teljessé és tökéletessé. – De csak a
gyermekélet élettartama-e a vallás, vagy az egész egészséges lelkiélet lényeges alkatrésze-e? Egészen
világos, hogyan kell felelnünk.

1. Egész életünk alapja a vallásos életfelfogás.
Miért tanuljuk a vallást? Nem iskolai tantárgynak, hanem életet irányító alapfelfogásnak. Itt tanul-

juk: miért élünk? Hová megyünk? Kicsoda az Isten? Kicsoda Krisztus? Mi a földi élet igazi értelme?
Mi a földi élet mindenkit egybefonó kapcsolata, a szeretet? Mi az ember végső kifejlődése? – De azt is
tanuljuk: hogyan kell élni magunk, embertársaink, hazánk, idegen népek érdekében. – Jól meg kell
jegyezni: az igazi egyéni élet és kollektív élet irányait a vallás tanítja. Tehát nemcsak feledni nem
szabad, hanem mélyítve továbbképezni kell vallási ismereteinket. – Ennek eszköze: a templomi be-
széd hallgatása, a komoly előadások látogatása és az ilyen irányú olvasmány (lapok, könyvek). Így: ál-
landóan táplálkozunk, és így szellemileg fejlődik életünk!

2. Egész életünket átjárja a vallásos életgyakorlat.
Mikből áll ez? – Gyerekkorból ismeretesek: ima, esti lelkiismeret-vizsgálat, vasárnapi és ünne-

pi szentmise hallgatás, gyakori szentgyónás, szentáldozás, a lelki olvasmány és a vallásos társula-
tok szorgos látogatása. – Maradhat-e mindez a régi gyermekcipőben? Abban nem! De a felserdült le-
ány öntudatosabb és tervszerűbb életfeladatává igényeskedik. Jól meg kell jegyezni, hogy a gyer-
mek ezeket parancsra és szokásból teszi. A felnőtt leány önként vállalja és életszükségletévé tegye
ezeket a vallási gyakorlatokat; sőt tovább is menjen! Otthon is szorgalmazza fiatalabbaknál és finom
módon (!) a testvéreknél és szülőknél! Legyen ő ebben is – a család angyala. – Végül, ha az élettárs
keresése is érdekli, akkor választásánál elsőrendű szempont legyen: csak vallásosan élő katolikus fia-
talembert engedek szívem közelébe! – Az igazság ez: egyéni élet és családi boldogság feltétele a val-
lásos élet gyakorlása.

Bef.: Az élet minden korában Istennel kell élni! Valójában úgyis Tőle jöttünk a teremtésben. Vele
vagyunk – a fenntartásban és Belőle élünk a Gondviselésben. – Ne legyünk tárgyai Úratyánknak,
amik kezében vannak, hanem legyünk élő alanyai, fiai, akik a tenyerén pihenve szívesen hódolnak
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Neki!!

6. beszéd: A szórakozásban való igénytelenség

Bev.: Vágyakozó gyerekleánykának mindene: a játék. Mesemondás, gyermekfüzértánc, dal, mu-
zsika, szórakozó időtöltés – ez alkotja életének nagy részét. Jól is van ez így. Az Úr teremtő gondolata
szerint dalos, rózsaszínű, bájosan naiv, könnyedén pergő legyen az élet tavaszelő időszaka. – Az a csa-
lád boldog, ahol zajt ver a gyermekhad dala. Az a gyermek boldog, kinek ajkán nem hal el a derűs ka-
caj. – De az élet fejlődő sodra kiragad ebből a gyermekparadicsomból és az élet nagy szolgálatára ké-
szít. Azért számolnunk kell azzal, hogy:

1. A szórakozást csak a kiszolgáltatásnak és kedélyes időtöltésnek tartsuk!
A gyermekkor olyan idő, amikor mindenki a kis leánykát szolgálja. Jó anya, apa, testvér és rokon

gondja-öröme a Jucika, Editke… Ezért könnyű az élet, mert másé a gond. A gyermeké az öröm, derű.
– Ugyancsak hosszú a nap, sok az idő, tartalmi anyaga a játék, a szórakozás, a csendes mulatság. Ez a
tartalom adatott a gyermekek számára! – De nagy hiba volna, ha azt hinnők, hogy ez marad a felserdü-
lő leányka élettartalma is. Itt már kopogtat a továbbképzés feladata, amelyet erőfeszítéssel kell végez-
ni. El kell sajátítani sok ismeretet. Akár a fizikai munka, akár valamelyes szellemi munka lesz hivatá-
sunk. Erre reá kell áldozni időnk javát. A szórakozás most már fűszer lesz, amely a fáradt életnek új
lendületet ad. Persze ez is szabályozott. Több legyen benne a szabadban töltött séta, kirándulás, mint a
petyhüdt mozi és táncterem.

Számolnunk kell azzal is, hogy a:
2. Jövő élet – nem kiszolgáltatás, hanem otthon-szolgálat.
Erre készülni kell. Mégpedig úgy, hogy időnk nagy részét már most az otthon szolgálatára bo-

csátjuk. Most persze – a családi otthonra gondolok. Takarítás, főzés, mosás, kistestvérke gondozása
egyenesen lemondó iskola, ahol a jövő életre készíti magát a felnövekedő leány. – Ha pedig már a
kenyérkereset gondja is kísért, akkor ebből is az következik, hogy fogy a szórakozás és nagyobbodik
az áldozat. Ez a kereső élet azután egyrészt az otthont támogassa, másrészt a jövő életre gyűjtöges-
sen. Nem szabad azt hinni, hogy a saját keresetünk felett szabadon gazdálkodhatunk. – Az is áldoza-
tos életre készülés, ha lemondva szórakozásokról csendes segítők és gyűjtők leszünk.

Bef.: Nem szabad azt hinni, hogy így elsavanyodunk! Az  igazság  az,  hogy  a munka fűszere
megment ettől. Csak az a fontos, hogy derűs lélekkel hozzuk áldozatul a gyerekes játék-
szórakozásokat és örömmel gyűjtsünk – a jövő számára!

7. beszéd: Az üdítő szórakozás – lélekpihentetés

Bev.: Nem szabad az életszolgálatra való készülődést úgy értelmezni, hogy tilos az áldásosnak tar-
tott szórakozás. A mi Urunk Jézus Krisztus is megjelent a kánai menyegzőn. Különben is: a derű a lé-
lek legszebb vetületeinek egyike. Sőt a fáradt ember egyenesen igényli az üdítő szórakozást. – Azt kell
tehát keresni, hogyan és miképpen lehet a szórakozás a fejlődő leányélet felfrissítője. A cél elérhető:

1. A tiszta örömök élvezésével. Az ember lelke szent amfora, amely állandóan tartalom után áhí-
tozik. Ezt a külvilág hozza. Ha ez tudás, szépség, jóság, derű, akkor gazdagabb az ember. Szórakozás
módján is lehet ezeket szerezni, a társalgás, az egyesületek, a színház, a jó mozi, a jó barátság, a tréfák
útján… Az emberi lélek azután kinyíló virághoz is hasonlítható. Bimbóból szirmos virágszál lesz, ha
lágy zefírek, harmathullás, vibráló napsugár simogatja színpompás koronáját! – Ezek az életben a de-
rűs élethatások, a kedélyes örömsugarak, a lágy dallamok. – A leánylélek azután kivételesen szép al-
kottatása szerint finom, érzékeny, hajladozó mimóza. Ennek szolgálatát nem érheti durva kéz vagy
kemény életvihar. Játszi kedvesség a lénye, meleg, derűs, gyengéd körülövezés a levegője. – Szabad,
sőt kell tehát juttatni sok örömöt a fejlődő léleknek, de kell magamagának is mosolyt varázsolnia az
arcra, hogy az Úr angyalának képét tárja mások elé. – A szórakozás tiszta életörömei a fejlődő lélek-
nek nélkülözhetetlen kincsei.

2. A bűnös szórakozások kerülésével.
Mindent idekapcsolok, ami az Úr tervezte életszépség pusztulását hozza. Óvakodni kell tehát

olyan örömöktől, amelyeket a „magány ördöge” a képzelet szilaj csapongásaiban kínál. Ilyenek a rossz
és érzelgős könyvek nyomán fellépő érzéki ábrándozások. Vegyük tudomásul: a jövő szent, de nem az
érzelgős ösztönösségben, hanem az áldozatos szolgálatban. – Óvakodni kell a „fiús természet” kínálta
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ismeretségek tiltott örömeitől. Nem a tiszteletteljes és hódolatot mutató ismeretség a hiba, hanem a
túlbizalmaskodó és túlérzelmes egyedüllét a veszélyes kísértő. Bölcs az öregek tétele: „nunquam solus
cum sola”. A fiú és leány egyedülléte: a veszélyek veszélye. – Óvakodni kell a sport és tánc címén kö-
vetelődző túlzásoktól! Mindkettő szép, jó, szükséges. De egyik csak a testet fejlessze, a másik pedig a
szépérzéket nevelje! Ha mellékcélok és érzészörejek is belejátszanak ezekbe, akkor ismerjük fel ve-
szélyes voltukat. – Végül óvakodni kell Venus dallamaitól, amelyek az ösztönös életet ütemezik. Itt
már nem szórakoznánk, hanem lélekvásárt űznénk.

Bef.: Alapelv az legyen a szórakozásunkhoz: lelkünk felüdülését keressük, de soha egy parányi lé-
lekdíszt sem hozunk áldozatul a szilaj kicsapongásnak!

8. beszéd: A leányok egymás között

Bev.: Jó a lelkek közössége, mert egymást támogathatják a közelesők, de veszélyes is, mert köny-
nyen szít ellenkezést és megszóló haragoskodást. – Az ember társas lény természete nem tűri a „bar-
langi medve” elhúzódását. Egymásra utaltság és kiáradó szeretet követeli maga számára a barátságot.
Mégpedig leányok a leányokhoz vonzódnak – a természet azonossága alapján, jó a jóhoz, rossz a
rosszhoz – a lelki hasonlóság alapján. – Mi legyen a leányok barátságának értéke?

1. Egymás segítése a jóban. Általánosságban úgy kell erre gondolni, hogy egymással kapcsolat-
ban, kölcsönös szolgálatban gazdagodik és bontakozik az élet. Részleteiben így értelmezendő:

a. Együtt érzünk vagy fáradozunk a közös munkahelyen. Segítséget is nyújtunk egymásnak, ha ar-
ra szükség van.

b. Közös a fáradtságunk, megosztott az örömünk. Még a kenyértörés is kedvesebb, ha egy-egy fa-
latot kapok a másikéból.

c. Látni egymásban a szépet és jót. Sőt hangszórójává is válni!
d. Együtt tanulgatni, olvasgatni, gyűlésekre járni, minden okos dolgot megbeszélni. – Van ebben

lelki gazdagodás és van benne lelki barátság is.
e. Szórakozásokat is együttesen végezni. – Beszélgetések, séták, kirándulások, szabad időben való

kézimunkázás, színház, mozi… Ezek mind lehetnek jók és szépek. Szolgák – a lélek gazdagítására.
f. Együtt érezni a szenvedések idején! Egymást támogatni betegség alkalmával. Ezek mind – a jó

barátság szent tényei.
2. Egymást óvni a könnyelműbb élet ellen. Ez a szellemi segítés sohasem lehet kritizáló megszó-

lás. Mások előtt egymás hibájáról némuljon el a száj! – A segítésnek útja ez:
a. Próbáljuk erősebben társaságunkba visszavonni az onnét kikerülni akarót. Nem baj az sem, ha

valamiféle különös megbízatást adunk neki, ami hozzánk köti vagy kösse.
b. Keressük a vele való és a hozzá lehajló érintkezések sűrűbb alkalmát. Legyünk sokszor vele,

hogy keveset lehessen másokkal!… „Importune opportune semper vestram salutem operamini”.
c. Világosítsuk fel, intsük meg szeretettel, de négyszemközt. Mutassuk ki neki, hogy mennyi szép

és jó van benne, milyen kár tehát, ha lelkének értékeit elfecsérli.
d. Ha a csendesen, visszahúzódva intő szeretet sem használ, akkor szóljunk olyanok előtt, akik is-

merik hibáit és jót akarnak neki. Ilyen intés sokszor igen jótékony.
e. Imáinkkal is legyünk mellette! Ez kopogtatás az Úr oltára előtt a mi drága testvérkénkért. – De

segítheti ezt az a szeretetteljes jelentés, amellyel a közös lelkiatya figyelmét is felhívjuk a veszendő
báránykára. Az ő segítése és imája szintén eszköz lesz az élet viharában küszködő megsegítésére. –
Jelszó: a segítési szándék. Módszer: a szeretet!

Bef.: Íme a barátság, amely a lélek igazi napsugara. Fejleszti és tökéletesíti az életet, aranyozza a
napokat  és  boldogsággal  tölti  be az egymást  szerető lelkeket.  Ez sohasem teher.  Még akkor sem, ha
szeretve – javít!

9. beszéd: Leányok a fiúk társaságában

Bev.: Az élet törvénye így szól: „Nem jó, hogy az ember egyedül vagyon…” (1Móz. 2,18). Bár-
mennyire idegen világ a kis leány és a kis fiú világa, bármennyire elhúz egymás mellett e két ellenté-
tes élet – a gyermekkorban, annyira összetartozónak, egymásra utaltnak érzik magukat – amikor fel-
nőttek. Ezért is keresi a felserdült fiú a leányok társaságát, és viszont. – Azt azonban tudni kell, hogy
ez a megmozdulás – egyszerű kezdet, még akkor is, ha erősebb lobbanással jelentkeznék. Ilyen eset-
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ben csak azt a megjegyzést lehetne hozzátenni: veszélyes kezdet. Alapvetésben helyes, tehát irányítot-
tan fejlődése engedhető. Legyen tehát a fiatal leány:

1. Lélekben készséges és állandóan készülődő – az elhivatottságra.
Ez a lelki hangulat még semmi olyat nem mond, ami a „várakozó” életében kötelesség. Csak any-

nyit: legyen szent előtte a misztikus jövő élet. – A legeslegelső lépés: szélesebb körre tágítja a barát-
ság körét. Eddig – fiú a fiúval és leány a leánnyal társalgott. Most már a közös együttest is megenge-
dettnek tartjuk. Egyszerűen azért, mert a természetben jelentkező isteni szó így rendelkezik. – Mi-
lyen legyen ez az együttes? Alapvetésben: szülők tudtával, többek együttesében, sohasem titokzato-
san, és az érzelmi kilengések fékentartásával. Röviden: a tiszta leányt illető tisztelet és hódolat diktálja
a viselkedés tempóját. – Az bizonyos, hogy a megindulás mikéntjét és a társalgás hangját – a leányok
adhatják meg. A fiú csak annyit és akkor mer, ha felhívást kap a leányoktól. A társalgásban a fiú kép-
viselje az áldozatos lovagot – minen szolgálatban, a leány a bájt és kedélyt – a társalgás együttesében.
– A szülők vagy nevelők jelenléte pedig az önfegyelem bölcsen járó fékét biztosítja.

2. De sohase legyen rohanó sietségű a gyermektársaságból való kirohanásra.
Ha már félre kerül is a „baba”, ha kevesebb öröm is a leányokkal való zártkörű játék, mégsem sza-

bad szabados fékevesztettséggel rohamozni a közös társaságokat. A találkozás lehetősége és a kedves
együttes előkészítő jellege módot ad a közös szórakozásokra, de ez nem jelenti a szilaj ugrás helyessé-
gét. – Ilyen szeles ugró lenne – a leánytársaktól egészen elszakadó, őket biggyesztett ajakkal leki-
csinylő bakfis… Ne higgye az ilyen, hogy öröme volna – a fiúknak! – Ilyen „érzelmi túlzó” volna az
ablaknál álló vagy állandóan utcán korzózó „lovagokkal” áldozatok árán is körülrajongott sztár…
Ilyen „izgatottan lírai” volna az a képzeletben, álmodozásokban és rajongó csapongásokban gyö-
nyörködő „királykisasszony”, aki még a gyermekcipőket hordja és mégis „mérföldes lépésekkel” akar
haladni. – De leginkább ilyen az a „túlfűtött kis démon”, aki a gyermekvilágot megszégyenítő „felvi-
lágosultsággal” hajhássza a fiúk társaságát. A leányok is szégyellik őt, mert „fiús”. Fiúk is kerülik,
mert ragadósan csimpaszkodó. Ezt pedig nem bírja a gyerekemberke sem!

Bef.: Szt. Pál így ír a házaséletről: „A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s
ugyanúgy az asszony is férjével szemben” (1Kor. 7,3). De ez a jövendő! A jelen csak ennyi: felfigye-
lés a jövő lehetőségére. Sohasem engedi azt, ami a jövőé! Örök tisztaság és érintetlenség legyen a jel-
szó!

10. beszéd: Az élet csónakját várók…

Bev.: Az élet mindenkit magával ragad. Akarva, nem akarva benne élünk abban az eleven sodró
hullámzásban, amely tovalendít bennünket. A leánynemzedéket olyanná teremtette az Úr, hogy vára-
kozó lélekkel álljanak a rohanva zúgó életfolyam partján és várják az értük jövő csónakot… A
„Lohengrin-várás” nem egy magasan szárnyaló költészet, hanem díszes alakba öltöztetett valóság. És
ez azért van így, mert az Úr tervei szerint:

1. Az életszolgálatra hivatottság – Istentől természetetekbe adott szó.
Mindenkiben fellép – a korok határain belül. Ezért szent, ha hív!… A jövő élettárshoz való köze-

ledés valójában Isten szent törvénye. A várakozó körülnézés tehát szent előkészület. Egyenesen köte-
lező, mert az értelem segítsége nélkül nem lehet helyes az érzelem döntő szava. – Milyen legyen te-
hát a két – csak Istentől ismert- társnak egymásra találása? – A fiatal férfiember odaadó munkavég-
zéssel készítsen otthon-lehetőséget. Lelki erőfeszítéssel dolgozza ki erkölcsi erőit, vallásos lélekkel
készüljön az új szentély alapításához. Az ő „csónakba szállása” tehát nem „kalózkodó” keresgélés és
szórakozásból űzött hajókázás! Az élet igazi vizein csak a hitvány keresne – horgászkodást! – A fiatal
leányban több legyen a várakozás, mint a keresés. Nem jó, ha a leány keresi életének társát! Az ilyen
futva futó a „saltus lyricus” áldozata lehet. – Még kevésbé lehetséges – a hangoskodó felkínálko-
zás!… Hivatottság kell; Isten küldöttje kell, úgy is eljön!! – Lelki kelengye készítés, belső elhatározás,
finom „ajtónyitási készség” biztos eredményt hoz a jövő élet számára! – A „várakozókért” eljönnek, a
„hangoskodó piaci árusok” pártában maradnak!

2. Viszont a választás, a kiválasztott személyhez tartozás hosszas várakozó megfigyelés és vá-
lasztás eredménye.

Az ember mellett sok ember megy el. Legtöbb nyomtalanul. Szinte érzi az ember: idegen testvér.
De valamiféle különös, érthetetlen vonzódás lép fel bennünk akkor, ha valakit magunkhoz tartozandó-
nak sejtünk. Olyan az, mint a hárfahúr zengése, amikor hozzáhangolt hegedű szólal!… A leánylélek
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kivételesen is ilyen finoman rezonáló. Szinte azt mondhatnám: az evezőcsapások ütemezéséből kive-
szi, hogy most az ő igazi lovagja közeledik… De ez még érzés, vak sejtés. Kell, hogy megfigyelés és
megbírálás is következzék. A megfigyelés egész egyéniségére vonatkozik. Fellépés csak külsőség.
Tudás – már kincs; erkölcs – mindennél nagyobb. Még arra is figyelemmel kell lenni: beleillik-e a mi
családunkba?… A megbírálás egyéni és családi kötelesség. Jó ilyenkor saját ítéleteteket, a rózsaszín-
ben látó ítéletet a jót akaró szülők elé bocsátani. Ezekből ered az a józan döntés: beszállok a „csónak-
ba”, vagy kinnmaradok az élet sodra mellett. Alapelv: inkább várni, mint rossz csónakba szállni!

Bef.: Fiatal leánynemzedéknek nem sürgős a csónakba szállás. Lemaradottnak, nem erre hivatott-
nak pedig kár az erősködés. A hivatottság szerint folyik az élet. A túlzott kapkodás esetén – felborul a
csónak és vízbe esik a menyasszony is!

II. rész: Előkészület menyasszonyi életre

1. beszéd: Az élet természetes sodrában

Bev.: Valami elemi és fel sem tűnő jelenség: a kisbabából leányka, a leánykából hajadon, a haja-
donból kifejlett leányember fejlődik… De ez nem olyan egyszerűen megy végbe, amint a nap után
nap, hónap után hónap és év után év következik. Sok a belső küzdés, sok a kívülről jövő jóra való in-
tés, feddés, sok a tanító reáhatás, erős a serdülés és néha-néha feltűnő a Canossa-járás… Mintha igaz
lenne, hogy a teljes életkialakítás erős erőfeszítést igényel. – Az élet eleven sodra azonban itt nem áll
meg. További ütemezése észrevétlenül más életdallamra hangolódik. A fiatalleányság teljes széppé
bontásáig önnönmagatok felé fordul minden élethullám, később pedig – valami titkos átváltozással – a
mások szolgálatára rendezkedik be. Lássuk ezt az utóbbit! Milyen szolgálatokról is van itt szó?

1. Az új család szolgálata.
A magát elkülönítő leányka – belső sugallatot követve- húzódni kezd a fiúk tábora felé. Figyelme

olyan, mint az ablakon kifelé néző emberé… Nagyobb érdeklődéssel fordul az élet felé. – Örül, ha
észreveszik, ha nagyobb figyelemre méltatják! – Sőt finomabb öltözködéssel a figyelmet is magára
hívja. – Belevágyódik az új családba, amelynek ő lesz az „édesanyja”! Készül is reá! A „kelengye” is
innét ered. – Kész mindenről lemondani… Elhagyja apját, anyját… Jól van ez így. Akit erre hív az
Isten, az kövesse ezt a hívó szót!

2. Az embertestvérek társadalmi szolgálata. Az élő ember-gyertyaszál az első elhivatásban a
családnak világít. Ebben

a másikban a szolgálat önzetlenebb és szélesebben terjedő. Kell ilyen hivatás is: a gyermekek ta-
nítása, a szegények gondozása, a betegek és elerőtlenedettek segítése. – Kit hív erre az Úr? Sohasem
lehet előre tudni… De sejteni, lelki odahajlásban érezni lehet. Az előzőnél lelkiekben magasabb
rendű, mert a természetes hangját az életnek áldozatul hozza – a lelkiekért. Jutalma is nagyobb – az
Úr előtt: „Senki sem hagyja el otthonát… Isten országáért a nélkül, hogy sokkal többet ne kapna ezen
a világon, a másvilágon pedig az örök életet” (Lk 18,29-30). Ha idehív az Úr, hódolatos odaadással
követem.

3. Az Úr oltárszolgálata.
Ez a legmagasabb rendű szolgálat. Kivételesebb és isteni kegyelemből eredő. – Nem lehet apáca –

a csalódott ember! Hacsak kivételesen nem ezzel a kegyelmi hívással gyógyítja az Úr! – Nem lehet
apáca – a világban elhelyezkedni nem tudó ember. – Nem lehet apáca – aki senkinek sem kell s így
magát a jó Istennek ajánlja. Az élet áldozata, de derűben fogant áldozata kedves az Úrnak. – Az oltár-
szolgálat -bár Istené- embert is szolgál. Tanítva (tanítórend), ápolva (betegápolórend) és állandó ima-
áldozattal szolgálva (kontemplatív rend). Legszentebb és legteljesebb áldozat. Akit erre méltat az Úr,
az a földre küldött angyal finom lelkületével teljesítse szolgálatát!

Bef.: Az élet sodra elevenen sodor. Valamerre visz… Hűséggel: állom a vártát!

2. beszéd: Az Úr szava szerint

Bev.: Az első hivatottság – a család felé ragad. Régi családból – új családba! Ez a természet szava!
De a természet szava: Isten szava. Azért ebből a szemszögből kell megítélni:

1. A hivatottság fellépő jeleit. Ilyen: az első illúzió… képzelet… Ez jelzés! Ilyen: a szerelmi
vonzódás.
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Ez is megindulás. De csak az. Így szent is. Ilyen: a jövő képe. De csak ha a szent vonalon nézem.
Szolgálat és nem ösztönös kielégülés. Tudni kell, hogy van eredendő bűn! Ezért erősebb a kelleténél
– az ösztön. Erre sohasem építhetünk. Különösen akkor nem, ha ez kielégítést követel. Ez így – a sátán
szava!! Még akkor is, ha a szerelem erős alakjában kísért. – A leányélet szent és tiszta készület, a há-
zasélet szent és áldozatos szolgálat!

2. És: a hivatottság valóságos tartalmát.
Ez azt jelenti, hogy a házasélet is Isten terve szerinti szent szolgálat. Ezért van az, hogy belőle sar-

jad az élet. Ezért szent az élet házastársi közössége. Ezért sejtje – a nemzetnek a család. Ezért eredez-
tetője – az Úr földi házanépének a szent tűzhely. Ezért sarjasztatója – az örök élet lakóinak az Isten te-
remtette szent otthon. – De ez a szolgálat: a nevelés munkájára is vonatkozik. Az egész család lelke –
az édesanya. Áldozatossága, lemondása, türelme, szeretete, nevelő munkája – költők lelkét megindító
gyönyörűség. Ezt a szent tartalmát Isten adta!!

Bef.: Sohasem szabad feledni: ami Istentől jő, az mindenben szent! – Ahol Isten jár, ott virágba
fakad a természet; igen gyakori az az igazság: ahol ember jár, ott pusztulás látszik lábainak nyomán.
De csak akkor, ha nem Istennel jár!

3. beszéd: Az elhivatottság elérkezése

Bev.: Minden pillanat a fejlődő, vagy összeomló életnek egy-egy előkészítése. Semmi sem folyik
át rajtunk nyom nélkül, mert minden egyes behatás változást hoz, és a változott élet az előző pillanat
szülöttje. A fák is nedvkeringésbe kezdenek, rügyeket duzzasztanak, azután sziromba pattanva termést
hoznak. Az igazság az: az élet elven sodra fejleszt és fokozatosan tökéletesebb és tökéletesebb alakba
robbant ki bennünket. – A fejlődő leányélet is erőtől duzzadóan alakul, míg végre is az egyéni élet ki-
dolgozása után a jövő élet szolgálatára tökéletesíti önmagát. – Ez a fejlődési fok észlelhető:

1. A testi élet vonalán.
A testi fejlődés állandó és eleven ütem. Minden táplálék, levegő parány, napsugár, harmatcsepp,

testedzés erősebbé teszi a fejlődő embert. A testi fejlődés azután – a serdülés korára kell gondolni-
olyan irányt vesz, amely a „nagy leány” életét a jövő élet szolgálatára érleli. De még érzésvonalon is
jelentkezik ez a belső fordulat. Eddigelé idegen érzéshullámok ömlenek át a virágzáshoz közeledő éle-
ten. Ez is a testi kiérés szent kísérete. – Azt azonban nem volna szabad hinni, hogy a kort előző, izzító
élet a testi hullámzás igazi igénye. Akit egész gyermekkorában érint, az beteges életet hordoz. Aki pe-
dig hódolna Venus élvezetének, az éretlen vetést arat és igazi termést lehetetlenné tesz. – Figyelem és
hódoló tisztelet, erő és önfegyelmezés – az elhivatottság időszakának elérkezésekor!

2. A lelki élet vonalán is.
Az érzés-hullámot már fent említettük. Talán átmenetnek jó – a testi élet és a lelki élet kérdéseinek

tárgyalásánál. – Az értelmi élet is átalakul. Eleinte az érdeklődés vonalán igényeskedik. Lehet igen jó,
de lehet igen rossz. Attól függ: ki és hogyan ad felvilágosítást (nemi felvilágosítást). – Azután az élet
testi értelmezésére komolyítja el a felserdült leányt. Ennek eredménye a szolgálat hivatottságának
megértése. Ez az életfeladatok elkomolyodását hozza. Az akarat is edződik. Az élet ösztönhullámaival
szemben erősödést igényel. Önlemondásban készül a jövő áldozataira a lélek. Sőt az életcélra törésben
is erős az akarat! – A vallás erői segédeszközök lesznek. Sohasem olyan szükséges az Úrral való egye-
sülés, mint az elhivatottság erőhullámai közt élő leány életében. Nagy is bennük a bizakodó, a kereső
hit. Nagy is számukra az Úr kegyelme. – Még a szülők, nevelők, lelkiatyák felé is ekkor fordul ismét
bizalommal, mert érzi, hogy szent dolog előtt állva a lélekben szeretők segítségét nem hiába várja.
– Komolyodó értelem, hullámzó érzelem, erősen küzdő akarat, vallásos elmélyedés és bizakodóbb
lélekmegnyilatkozás: a lelki érés Isten adta jelei.

Bef.: Pillanat-e, vagy életszakasz-e ez a hivatottsághoz érkezés? Feltétlenül az utóbbi. Az életben
nem különállók, hanem folyamatosak az életszakaszok. De ez nem baj. Élni kell – az elhivatottságra
alkalmassá tevő életszakaszt és türelemmel bevárni az elhivatottság valóságos beteljesülését. Jel-
szó: Deus providebit!

4. beszéd. A találkozások idején

Bev.: Az élet útjai nem párhuzamosak, hanem egymást keresztezik. Sok ember áthalad életünk pá-
lyáján… valamelyes hatást mindenik hagy maga után, de az elhivatott életpárja csodálatos egybe-
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csendülést vált ki a másik fél lelkében. – Van találkozás és kell találkozás. Az elsőt Isten hozza, a má-
sikat – a teljesebb megismerés érdekében – az embernek kell lehetővé tennie. Sőt annyira kell, hogy
az első érzéshullám döntő erejére nem is szabad hagyatkozni, mert az igen sok esetben az érzéki élet
megrezdülésén vagy külsőséges megítélésén alapszik. – De a találkozásoknak bölcs és okos feltételei
vannak.

1. Nunquam solus cum solo.
Bölcs öregek igen bölcs szava. Komolyan intő és komolyan követendő. Elsősorban azt jelenti,

hogy ebben a kérdésben a jó édesanya, az otthon tudta nélkül: semmit! – Utca, kert, rét – soha!… A
szülők tudtával és otthon! Ez a szent kezdet, az ismerkedés olyan előfutama, amelynek mineműsége az
ismeretség tárgyi értékére is enged következtetni. Az otthoni közlés után – a szülők tudtával- otthon
történjék a bemutatkozás és a gyakrabbi találkozás. Az otthon szent hely, ahol tárul a lélek és eléggé
zárul az ösztönerő. És ez nagyon jól van így. Az ismerkedés egymás tulajdonságaira vonatkozik, nem
lehet ez alkalom a bűnös kilengésekre. – Nem baj, ha a beszélgetésbe beleszólnak a bölcsebb öregek.
Még a „fék” sem árt.  A fiatalok rózsaszínű szemüvegen – ferdén látnak.  –  A külvilág is  figyelembe
veendő! Nem lehetünk a világ nyelvén azért, mert sokszor és túlzottan egyedül látnak minket!

2. Mindig – Isten jelenlétében!
Igaz, hogy kell olyan együttes is, amely kizárja mások jelenlétét. Akadnak olyan kérdések is, ame-

lyek bizalmasan beszélendők. De ez az idő is így fogalmazandó: csak Isten szeme előtt! Ez pedig je-
lent: lélektisztaságot. Ez pedig jelent: rendkívüli komolyságot. Ez pedig jelent: olyan modort, amely
Isten szeme előtt sohasem érinti a bűn határát. – Az életek Isten elhivatottságától fordulnak egymás fe-
lé! Ez a szent közeledés ma még csak nagy kérdés felvetés: vajon egymásnak teremtett-e minket az Is-
ten? Ilyen felelet keresés sohasem lehet olyan közeledés, amely áldozatot kíván attól a tisztaságtól,
amelynek egésze, igénye a nemeslelkű jövendő férjnek. Jelszó: érzelgős enyelgés, majd belőle eredő
érzéki közeledés mindig kerülendő! Isten szeme mindent lát!

Bef.: Ha tényleges élettalálkozás fakad az előkészületből, akkor Isten indítása volt a „véletlen”
összekerülés. De a tiszta lelkeknek tisztán őrzött szerelmi érzése a szeretet finom erőivé erősödik. Így
még szentebb lesz a házasélet – a kezdet kezdetétől kezdve!

5. beszéd: A jegygyűrű

Bev.: A végleges lekötöttség döntő jele a jegygyűrű. Annyit jelent az egyidőben két egymást sze-
rető lélek kezén: mi egybetartozunk. Ebben az egybetartozandóságban van:

1. Mástól való visszahúzódás kötelezettsége.
Azt mondhatnám: a lélek kapuja bezárult, mert a figyelem már nem fordul kifelé. Eddig mások is

járhattak életed körül; a gyűrű most korlátot húzott. A választás megtörtént, tehát a kötöttség bilincse
csattant rajtad. A víg leányélet is határt talál. A szórakozás most már csak a vőlegény oldalán lehetsé-
ges. Komoly készülődésre is kötelez. Ezért húz vissza a világtól. – Készül az otthon, de lélekben is ké-
szül az élet.

2. A komoly egymáshoz tartozandóság szent kapcsa. Ez a kapocs azt jelenti: mi egymáséi le-
szünk. Isten egymásnak teremtett, ezt a kölcsönös szerelmet és szeretetet jelenti az önként vállalt gyű-
rű. De ez csak közelebb hoz – a teljes megismerés érdekében. Gyakrabbi lehet a találkozás, együtt je-
lenhetnek meg a jegyesek, mert ezt a kapcsot már a külvilág is komoly jelnek nézi! – Ámde semmiféle
jogot nem jelent a házasélet területén. A jegyesség a tiszta, önfegyelmezett élet ideje, amely a lelki
szeretet kifejlődéséhez segít. Már csak azért sem jelent jogot, mert a szentségi házasság még a nem
teljesen biztos jövő homályában van. Különben is: nem lehet a testi-lelki tisztaság olyan préda, ame-
lyet elfecsérelve élhet a jegyespár. – Arról való pecsét a gyűrű: mi egymáséi leszünk.

Bef.: Az eljegyzés a házasság igen komoly előfutama. Alapos megfontolással vállaljuk a jegygyű-
rű viselését, mert ez a külvilág előtt a megfontoltságunk és döntésünk szent jelképe. Gyűrűs menyasz-
szony – jövendő asszony!

6. beszéd: Az esküvős köntös házi szövése

Bev.: Nem arról van szó, hogy hol készíttessék a fehér selyemből varrott menyasszonyi ruha, ha-
nem az a kérdés, hol és hogyan szövendő a lélek menyasszonyi szőttese? Ez az utóbbi a lényeges, mert
a lélek erőfeszítésekből és isteni kegyelemből szövődik. Sőt: evvel nemcsak az Úr földi oltáránál, ha-
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nem az  Úr  örök  oltáránál  is  megjelenünk.  –  A  külső ruha  szépsége  lehet  bámulat  tárgya,  de  a  lélek
menyasszony-köntöse – a boldog élet alapfeltétele. Ez a háziszőttes magába vonja az:

1. Ember egyéni erőfeszítését. Nagy dolog az, ha rágondolunk, hogy jövő életünk sok tekintetben
egyéni munkákkal kapcsolatos. Nagyon kell becsülni önmagamat, és ezt az Úr adta szent hivatást,
amelyre készülök. Nagyot kell várni – a jövőtől, és ezért mindenről le kell mondani – a jövőért! Na-
gyot kell látni! Isten terve szerinti tiszta élet szépségét. Nagyot kell akarni! Harcot a túlzások felé törő
rossz ellen és kemény erőfeszítést az erények gyakorlásában! – Az egyik harc, a másik áldozatos oda-
adás. Végül: nagyot kell tenni!! – Fizikai munkát, lemondó elegyszerűsödést.

2. Az isteni kegyelem természetfeletti ajándékát.
A természetes ember csak magára hagyatottan, a természet Úr adta ajándékával dolgozik, de a

Mester isteni természetébe való részesedést adja a dolgozó léleknek. Következőleg: a lélek menyasz-
szonyi köntöse az isteni természet aranyszálaival szőtt öltöny. Valójában annyit jelent:

a. Az isteni természet nagy kegyelme lesz a lelki látás, akarás és tevékenység alapja. Így szebb a
kitekintés, mert – örök távlatokba látunk. Könnyebb az akarás, mert – az Istennel járunk, biztosabb a
cselekvés, mert – Isten velem van! Áll Szt. Pál szava: „Sufficit tibi gratia mea” (2Kor. 12,9)!

b. Azt is jelenti, hogy az egész élet és munka, a jelen és jövő az Isten örök terve alá rendelődik.
Megnyugtató az a tudat, hogy Isten terve valósul bennem.

c. Végül jelenti azt, hogy az Úr életterve szentté nemesedik egész életemben. Ez a megszentelő
kegyelmi erőbirtoklás olyan szőttest teremt, amelyen átcsillan a lélek tisztasága és amelyben az örök
Atyának kedve telik.

Bef.: Ezen és így dolgozva örömmel láthatjuk, hogy nap nap után szebb és értékesebb az élet,
amely az ember és Isten együttes munkájából született menyasszonyi köntösben – öröme és boldogsá-
ga embereknek és Úratyánknak egyaránt.

7. beszéd: Az Úr oltáránál – a szolgálatra jelentkezés lelkületével

Bev.: Az ember leghódolatosabb az Úr előtt. Térde hajlik, arca imádságos alázatot hirdet és szavá-
nak igaz ereje a lélektől csordul. A külső ünnepiességét is magára ölti az ember, ha az Úr színe előtt
nagy hódolatra, áldozatra vagy önátadásra jelentkezik. – Az esküvő napja életforduláshoz érés! Azért a
legfontosabb. Innét van az, hogy az oltárhoz lépők díszes külsőt mutatva jelennek meg az új élethiva-
tás vállalása szentségénél. – De az igazi Isten rendelés azt követeli, hogy:

1. Legyen díszes a lélek az Úr előtt.
Lélek dísze – lélektisztaságnak jelzése. Vagy a gyermekkorból őrzött üdeségnek birtoklása, vagy a

bűnbánat erejével megtisztult lélek szépsége. Lélek dísze – az erények birtoklása. Igen szélesen gyű-
rűződő ez a terület. De a házasság szent napján különösen csillogó legyen a szeretet erénye és a kész-
séges önfeláldozás kínálása. Lélek dísze – a rossz elleni küzdés készsége. Sohasem akarok tűrni lel-
kemben olyan indulatot, amely annak Isten-háza jellegét zavarná! – Ez a munka a házaséletet régen
előzi. Gyermekkortól folytatódó és a szent napon Isten előtt díszesen megjelenő.

2. Hogy az életszolgálatra méltónak tekintsen az Úr.
A házasélet nem egyszerű vállalkozás, még kevésbé a természetes élet érzelmi egybefonódása. Ez

a szentségből fakadó élet az életszolgálatra alkalmassá létünk Isten adta kegyelme. Ezért kell könyö-
rögni, hogy az Úr alkalmasnak találjon erre. Ez pedig azt jelenti: legyen szent az egész házasélet nézé-
se; legyen szent az élet élése; legyen szent az otthon; legyen örömmel áldozatot hozó az asszony és a
férj egyaránt; legyen egybecsengő az életük; legyen lélekszeretetté nemesedő az életük, és végül le-
gyen örök kötelékké fonódott a két élet egysége. Ezért imádkozunk itt is!! – Az Úr kegyelme minden-
kire kiárad, de azt érinti és tölti be teljesen, aki önmaga is hozzájárult az élettisztaság útján – a kegye-
lem érvényesüléséhez.

Bef.: Ha tisztultan jött az Úr elé a két jegyes, és nagy elhatározásra méltónak találta őket az ég
Ura, akkor csendüljön fel a menyasszony lelkéből a Szent Szűz imájának hangja: „Íme az Úr szolgáló
leánya!”

8. beszéd: Az otthon angyala

Bev.: Az Úr angyalai olyan szent küldöttek, akik az égi Atya szeretetének hírnökei. Ráfael…
Michael… Gábriel… Egyik az életúton segít, a másik a halál kapujánál visz győzelemre, a harmadik
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az Úr lélekbeszállásának égi harsonázója… Mi is az Úr égi követei vagyunk. Egymást segítő angya-
lok, akik közül a feleség – az otthon igaz angyala. – Mégpedig:

1. A mindig diadalmasan optimista – a jövőt látva és gyakorolva.
Az otthon akkor boldog, ha dalos lelkű, vidám énekű a ház asszonya. A családi fészek éneklő ma-

dara legyen az asszony! Ez a derű a fáradt férfi arcon húzódó borúnak elsimítása és a szomorú hangu-
lat messze-űzője. Legyen gyakorlatilag: erősebb és fölényesebb a kisebb-nagyobb családi bajok ide-
jén. Legyen odaadóbb és könnyedebb a munka területén. Legyen áldozatosabb – a szolgálat szent
munkájában. – Az ilyen dal – életdal! Tevékenység! De legyen felemelő – a család elesetteivel szem-
ben! Legyen szeretetteljes – az öregekkel szemben. – Az ilyen dal – a szeretet dala, amely csilingelővé
teszi a házatáját.

2. Mindig megértően kedves – a jelent élve!!!
A jelen az „Isten és ember munkájának eredője”. Áldás, vagy csapás sohasem véletlen műve! –

Persze azt emberi ész nehezebben fogja, de az angyali lélek világosan látja! Legyen ez az „otthon an-
gyala”. – Ezért legyen az élet, a család, a saját maga ügyét-baját „Isten küldöttjének” tekintő és foga-
dó!! – Ha ő maga – égi követ, akkor a hozzá küldött követeket is szeretettel fogadja! Ez a megértés és
megelégedettség azután kisugárzik belőle, az egész családra és így boldogságot áraszt maga körül.

Bef.: A régi pogány az ősök szellemét tisztelte a családi tűzhelyen. – „Penates”-nek hívta. – A ke-
resztény katolikus ember az őrangyalokat tiszteli, akiknek földi alakjának testet öltött egyike: a család
édesanyja. Amen.

9. beszéd: Angyal – a földi angyalok között

Bev.: Az Úr küldötte mindig a jó hír hírnöke és az Úr elgondolta élet szolgája. A jövendő család-
ban is erre hívja a tiszta leányt, a drága hitvest, a meleglelkű édesanyát az Úr. – Igaz, hogy ez még
messze van, a jövő távlatában pihen, de a menyasszonyi élet tavaszában élő leány tekintete belepil-
lant – a szent jövőbe. Ez nem ábrándozás, hanem a nagy életszolgálatra való felkészülés. – Ez a jövő-
be látás arra késztet, hogy már most alakítsuk magunkat:

1. Áldozatos türelemre neveljük önmagunkat.
Milyen az angyalok égi élete? Csak annyit tudunk: Isten dicséretének és szolgálatának szellemei

ők. Vagyis: egy célnak áldozatosai. – És a család földi angyalai? Csak annyit mondhatunk róluk: csa-
lád szolgálatán át legyenek Istenatyjuk dicsérői. Ámde ehhez nagy-nagy erőfeszítésre van szükség. A
családban ugyanis csak születnek, de nem állandóan élnek, tesznek-vesznek az Úr földi angyalai… Itt
sok az eredendő bűn hozta rossz hajlam. – Itt tehát a feladat: a jó hajlamok erősítése, a rosszak irtása.
De ehhez türelem és kitartás kell. Mód: az angyali tudat többszöri ébresztése. Kis dolgokban az angya-
li tudat gyakorlása. Az angyali türelemért imádkozni kell. Végül is reá kell gondolnunk: a család
gyermeke – Isten angyala. – Ha ez a mód gyakorlattá lesz, akkor életünk angyali lesz Isten földi an-
gyalai között. – Továbbá arra késztet, hogy:

2. Az állandó szeretet-sugárzásra hangoljuk önmagunkat.
Mit muzsikál a lélek, az a jól megtanult zenemű kottájától és a hangoltságtól függ. A zenemű – Is-

ten alkotása! Életet kell nevelnünk – lelkünk nagy erőivel. – Ebben legyen világos tudat: az evangéli-
umi elhivatottság. Mi: a „nevelő ember” nagy életoperáját játsszuk. De fel is kell ehhez hangolódnunk.
Alaphang: Isten teremtő ereje. Ehhez idomulunk mi is. – De hogyan sugározzunk? Maradjunk a rezgés
hasonlatánál!… Hozzá hangolt élethárfák megszólalnak, ha mi szép és jó élethangokat adunk. Az élet-
sugárzó készségre magunkat hangoljuk, és az élet-hárfákat a rezgés megszólaltatja.

Bef.: Angyalok kara az otthon, ahol Isten dicséretének alapmelódiáját a drága édesanya lelke mu-
zsikálja. Így lesz: angyal – az angyalok között.

10. beszéd: Angyal – az égi angyalok, az „Úr házanépe” szolgálatában

Bev.: A legtávolabbi jövő – az örök élet csodás otthona. Ide törünk, ide nézünk és célérés érdeké-
ben így cselekszünk! Ez a cél tehát: szent eszmény, amely élettevékenységünket fokozza és erősíti.

1. Az égi otthon örök Teremtője – az Úr!
Földi otthonunk is Istentől. Tőle a föld, a ház, az otthon, mi magunk. De az Ő teremtő jósága te-

remti  az  örök  hazát.  Mindkettőt  szeretetéből  alkotja.  A  Szeretet  kiárad.  Embernek  teremt  –  földet.
Embernek teremt – eget. Mindkettő úgy függ és kapcsolódik egybe, hogy az első útján és mikéntjén
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érhető el a másik kincs, tehát nem passzív – átvitel, hanem dinamikus – átröppenés. Kegyelem – a te-
remtés, de még nagyobb kegyelem – az örök otthon alkotása, és legnagyobb kegyelem – a hazaérkezés
beteljesülése.

2. De a szent világ angyali benépesítője – a földi család.
Az otthon értékét a személyek adják. A tárgyak – a külső és földi értékek. Bútor… dísz… arany…

szükséges felszerelési cikkek. De a lélek nélkül holt és néma világ. A lélek – az ember. – Férj, anya,
gyermekek. Cornéliának legdrágábbjai – a gyermekek. – De ezek még távolabb látó szemmel nézen-
dők. Ők a földre szálltak és az égbe vágynak. Onnét jönnek és oda törnek. Ezért – az Úr házanépe! –
Földi elgondolásban pedig a drága édesanya áldozatos életdarabja. De földön az otthon igazi tartalmai,
égben pedig örök Atyánk áldott gyermekei. Igaz tehát, hogy az áldott anya áldozatos életének sokszo-
rosítói – az örök haza Istent dicsérő családtagjai.

Bef.: Az Úr – Teremtő. Az égi angyal – egyszerű égi követ. De a család földi angyalát életet te-
remtő szent társává fogadja és erre a szent szolgálatra nemesíti mennyei Atyánk!! Ennek a szent elhi-
vatottságnak megsejtése az élet tartalmának nagy-nagy felbecsülése. – Creatrix vitae – aeternae!

III. rész: ………. ……….

* *

AZ ÚR SZEMÉVEL…
(Megjelent: Tiszta férfiúság az egyetemeken c. könyv, Szent István Társulat, 1941)42, pp 72-83)

Az én feladatom egyszerűen az, hogy hangot adjak az élet kérdését illetőleg Krisztus elgondolásán
alapuló egyházi tanításnak. Így azután nagy szintézisbe olvad majd az a sok tény, elmélet és magyará-
zat, amely a nemi élet kérdése körül szélesen hullámzik. Mindezekből már eleve következik, hogy
egyszerű hangszóróvá szerényedem, akit csak az a feladat köt, hogy csendítse meg az evangéliumi
gondolatot… Annál kevésbé lehetek több, mert ha erre a helyre nézek (Prohászka szobra!), ahol az
„Úr dalnoká”-nak utolsó dalt zengő faragott alakját látom, akkor megcsillan előttem az az intuitíven
látott szent igazság, amely szerint csak az Úr igéinek letétjében található fel az élet nagy rejtélyeinek
megoldása. – Előadásom összefogó címét így rajzolhatnám elétek: „Nézni Isten szemével!”. De a nagy
általános tételt csak arra szűkítem, hogy az élet nagy kérdését, a nemi élet problémáját akarom Isten
kinyilatkoztatása alapján beállítani.

Bevezetésül csak ennyit mondok: lehet a dolgokat nézni felületben és gyökérzetben. A felület-
szemlélőkről azt mondják, hogy azok csak a külső életrajzokat látják, az élet egyes változó jelenségeit
észlelik. A másik típus a gyökérzet felé haladó, a mélységkutató, kérdéssé teszi a honnan?-t és miért?-
et és ezek vizsgálása után próbál feleletet adni a természet ködös kérdéseire. Az egyik néző -itt már a
vizsgálat tárgyát a nemi életre korlátozom- a felszínes ember, a köznapi, aki az élet folyását látja
ugyan, sőt jelenségeit fotólemezre fel is veszi, de az egyszerű tudomásvételen kívül semmit sem törő-
dik vele. Moziként szemlél mindent és az élet finom perdülését vagy eleven sodrú előretörését egysze-
rű vetítéssel a fehér vászonra juttatja… A másik, a Freud-féle tudományos típusú azt mondja: minden
kérdésnek és különösen a nemi élet kérdéseinek gyökérzetét és értelmét a biológia vonalán kell keres-
ni és megtalálni. Ez a meghirdetés nem ok nélkül kacérkodik a tudomány valamelyes színezetével, de
ez önmagának adományozott mélységkutató jelzővel a dicsekvés területére merészkedik. Elbizako-
dottságában szinte centiméterre méri le, hogy meddig terjed az élet anyagi gyökérzete és naivitásában
azt hiszi, hogy a mirigyrendszer felfedezésével és a hormonáramlás élettani-lélektani összefüggései-
nek rendszeresítésével a maga teljességében fogta meg az élet gyökérzetét.

A kérdés azonban sokkal mélyebben járó és kihatásaiban is nagyobb jelentőségű. Itt nem egyszerű
élettani és lélektani funkciók ismeretéről van szó. A valóságos kérdések kérdése ez: van-e ennek a
bontakozó embervilágnak mindent átfogó szintézise, – van-e szent eredete, átfogó cél-
elgondolása, van-e célratörő, lüktető energiaforrása –, amely az egész jelen és jövő életet szolgáló
életjelenségeket szerves, szent egységbe zárja?

Bizonyítandó feleletemet, így fogom össze: az emberi élet a maga nagyszerűségében két irányú
kiteljesülés felé törő szintetikus ütemezés. Az első: az egyéni élet küzdelmes kiteljesülése és a má-
sodik: a jövő élet kiteljesítésének szorgalmazása. Ennek a kiteljesülés vágyának eredetét a Teremtő
Isten erejében, célját az Élet Urának meghatározó elgondolásában, segítő erejét pedig ugyancsak az
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Atya természetes és természetfeletti adományaiban lehet feltalálni.
Ha e két szempont szerint értékelem az emberi életet, akkor mindjárt látom azt, hogy az érosz vi-

lágának megközelítésekor az élet legszentebb szentélyének kapujánál állok. A régi regnumi atyák
egyik jelese, Nagy Lajos azt mondta: óvatosan kell közeledni az érosz birodalmához. Ez az életve-
szély olyan titokzatos világ, amelynek szentséges misztikumában a külső ember -még nevelő vagy pap
is- nem több, mint a szent palota kapuőrsége, kire csak az a hivatás vár, hogy az életvarázs kastélyá-
nak kapuit tárja az Isten hivatottjai előtt. Ők a hivatás erejével áldva, Isten törvényei szerint élve az
élet szolgálatában áldozatos munkásokká szegődnek…

1. Ez az elgondolás reávezet bennünket első megállapításunkra, amely az emberi életet a fejlődő
dinamizmus vonalára állítja. Így azután megállapítható az a tétel, amely szerint a jövő életszolgálat ér-
dekében fejlődő emberélet a fejlődő energiák sodrát mutatja. Ez pedig azt jelenti, hogy a testi és lelki
kifejlődésnek teljessége az élet hosszú évtizedein keresztül tud csak kiteljesülni. Valójában tehát
azt az értelmet tárja elénk, hogy a nemi élet ütemes fejlődésének kérdésében az Isten szent törvényé-
nek intézkedésével állunk szemben. Az egek világából nem úgy küldettünk, mint az élet befejezett-
jei. Minden ember csecsemőből fejlődik, és a fejlődésnek a vonalán dübörgően erős dinamika viszi
előre az embert a testi és -vele parallel- lelki kiteljesülés vonalán.

A gyerekember világa azt a gondolatkört, amelyet az érosz birodalmának mondunk, nem ismeri.
Az emberek egyetemességének történelme és az egyed életvizsgálata meggyőz arról is, hogy az érosz
világára a szemérem köntösét vonja a Mindenható. Épp ezért naiv magyarázgatás az, amely szerint „a
természetes nevelés” hívei csupán belénk nevelt járuléknak tartják a szeméremérzést.

Az emberi élet vizsgálatánál megfigyelhetjük, hogy az élet kezdetén bizonyos ködös elzárkózott-
ság, visszahúzódottság mutatkozik. De ez a csendes figyelemkerülés nem marad állandó, hanem a
természet törvénye a felserdülés korában erős érdeklődést ébreszt a fejlődő emberben. Az emberi élet
vizsgálatánál megfigyelhetjük, hogy az élet kezdetén bizonyos ködös elzárkózottság, visszahúzódott-
ság mutatkozik. De ez a csendes figyelemkerülés nem marad állandó, hanem a természet törvénye a
felserdülés korában erős érdeklődést ébreszt a fejlődő emberben. Az ember azonban könnyen azt hin-
né, hogy az érosz a fejlődés lüktető ütemét csak testi vonalon diktálja. Pedig tévedés. A gyerek vilá-
gában sok a báj, kedvesség, szépség és kedély. A serdülő korban nagy a veszteség e tekintetben; kive-
rődik a kamaszság durvultsága, majd a további fejlődési korban ismét elcsendesül a serdült ifjúban,
vagy nőben a lelki zavar. Kifejlődik a lelki felelősség és munkavállalás hivatottsága – férfiban és nő-
ben egyaránt. Az igazság az, hogy az az ember, aki a kamaszkor világában szinte mereven kikívánko-
zott az életbe, az a felfejlődő korban -a kiteljesülés előtt állva- kiforrott férfivá, vagy nővé izmosodik.

De a test fejlődésvonala mellett erősen hangsúlyozandó, hogy az érosz ütemének jelentkezése és
fejlődése a lelki energiák kibontakozását is követeli. Minden arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten
tervében isteni követként jelentkezik az érzéshullám, életütem, amelyet a szexualitás nagy keretébe
zárunk.

Itt pedig arra kell gondolni, hogy Isten tervében minden ősi elem a boldogságos és nagyobb élet-
cél kiteljesülését szolgálja. A gyerekvilágban a játékos kisfiú megveti a leányt, mert a leányt kisebb-
nek, gyengébbnek tudja. Az ő magasabbra értékelt energiájának és fölényének tudatában nagynak tart-
ja magát és csak a testi erőt értékeli. Mikor azonban élete felfejlődik és az élet közösségének szent-
ségét megsejti, akkor érdeklődése már odahajlik a másik nem felé. Az igazság az, hogy ilyenkor már
megjelent életében az az isteni követ, aki a kiteljesülő élet vonalán minden életmozdulatot a jövőt
szolgáló életre akar áthangolni.

Az Evangéliumra gondolva nem szabad feledni, hogy – a concupiscentia ordinata-val szemben – a
fékevesztett szenvedély nem a helyes fejlődés útja, hanem gátszakadást okozó erőjelentkezés. Hedo-
nista senkivé válik az az ember, kinek az életben az élvezet mindennel felér; mindent áruba bocsátó
az, aki a kemény harccal szemben azt hirdeti, hogy érzéki hullámai kiélvezése értékesebb, mint az élet
teljességére törő ember önfegyelmező és életkincset őrző erőfeszítése.

Ki a teljes ember? Az, aki elmondhatja magáról, hogy ami az egyén testi és szellemi összhangját
és teljes tartalmát adja, az a testi-lelki érték érintetlen formában – minden olyan gondolattal és ösztön-
nel szemben – tisztultan és egészen maradt a jövő élet szolgálatára.

A nehéz világháborús évek után, 1920 táján, sokszor hangsúlyoztuk e helyen, hogy: „vártát ál-
lunk”. Akkor e ház tagjai is valóságos vártát álltak, mert katonai, tiszti őrséget álltak. Kellett és lehe-
tett vártát állni – fegyverrel. Ez kemény férfiasság, hősiesség és becsület volt és marad. De vártát állni
az élet szent mezején olyan emberi és isteni erő egybefonódása, mely az élethullámok összefogását,



211

az élet nagy szintézisének megvalósítását jelenti. Az a mélyen járó igazság, hogy Istentől jött gondola-
tok, tervek ezek. Olyan fénycsóvát szóró megvillanások, amelyek a magasságok felé lendítik az ember
szellemét.

Ez a magasságok felé irányuló megvillanás arra hangol, hogy a testi természetben jelentkező erő-
ket egyéniségünk teljességét szolgáló szent hatalmaknak értékelem. Ha valakit lágy, ösztönös hullá-
mok langyos íze és emberi idegzetet ajzó izgalom kielégít, az valójában a tékozló fiú sertésvályújához
alázkodik. Az életerő ilyen leértéklése valójában éretlen erők fecsérlése. Aratást nem rendelhetünk
el, mikor még zöld a gabonaszár; ilyen kaszálás pusztulást jelentene, mert még a növekvő élet termé-
sei virágban rejtőzködnek. Az élet számára olyan megerősödött férfit és nőt akar az Isten, aki az Ő ter-
vét segíti elő. Ezt a tervet pedig akkor teljesíti, amikor szent tisztelettel áll meg az érosz világa előtt és
élete kiteljesülésének szolgálatába állítja minden erőfeszítését.

2. Az emberi élet teljességét szolgáló nemi élet ösztönhulláma másik nagy üteme a kiteljesült
egyéniséget a jövő életben való megsokszorozására akarja reáhangolni. Isten terve ez: „Sokasodja-
tok  és  szaporodjatok,  töltsétek  be  a  földet…”  (1Móz.  1,28)  Az  Írás  szava  hallatára,  az  emberi  élet
alapütemét vizsgálva reáeszmélünk, hogy a természet is állandóan azt hangoztatja, hogy szent ihlettel
tovább kell vinni az életet, dolgozni kell a jövő életért és félni kell az egyéni megsemmisülés rémé-
től. Ez pedig olyan értelemben is értelmezhető, hogy egyrészt a tudatos életfennmaradás az ember igé-
nye, de másrészt az emberi egyéniség megsokszorosításának feladata jelenik meg a jövő nemzedék-
ben. Ebből az emelkedett életcélból már kivillan az a tény, hogy – a söröskancsók és kéjelgő kiélés he-
lyett – az egyéni kiteljesült életet és az utódokban is fennmaradó életet kell szolgálni. Ez pedig azt je-
lenti, hogy amit nekem Isten az élet felfejlesztése érdekében adott, azokat az értékeket az új élet szülé-
sére fordítsam.

Az egyéniség megsokszorozódása tehát – a második életcél!
Nem lenne szabad azonban arra a durva síkra siklanunk, hogy embertenyésztő központtá silányít-

suk le  a  világot.  A világ Teremtője  az Úr szent  házának népesítőivé nemesített  bennünket.  Ha a sok
részletkérdésnek nagy szintézisét keresem, akkor az a gondolat érdekel, vajon megtalálom-e ezt a
nagyszerű Isten-tervet saját életemben?

Erre a nagy kérdésre pedig akkor cseng valóságos dallammal a felelet, ha felébred bennetek a jö-
vendő, a szent apaság érzése és megsejtitek egyetlen egy tisztult női pszichében, hogy ő lesz gyerme-
ketek édesanyja… Ezt az életmuzsikát szerelem jelentkezésének is mondják; mi azonban az életkitel-
jesülés Úr küldötte szent követének hirdetjük.

Amikor évekkel ezelőtt igazgató-atyaként jártam egyetemisták kollégiumi szobáiban, akkor -ha az
asztal felett egyetlen tiszta tekintetű leányképet láttam-virágot tűztem az eszményi kép alá… Utam
után mindig bekopogtatott hozzám a szoba gazdája… lélekben hálakézcsókkal és ajkán ezzel a muzsi-
káló melódiával: a menyasszonyom… Ez pedig azért volt és van ma is így, mert a férfiember életében
nincs szentebb és nemesebb, mint az az ébredés, amely rádöbbenti őt arra a szent jövőre, amelyből ki-
zsendül a jövő élet szent szolgálata. Ez pedig röviden így fogható egységes mondattá: saját egyénisé-
gem kidolgozása után a jövő élet szolgálata vár reám! Hogy ez az idő mikor köszönt be, azt saját
életünkön is meg lehet figyelni. Amíg az életösztön csak ábrándozó elmerengést okoz, amíg az elme-
rengésből langyos érzésvágyak és elpuhulás származik, addig csak ösztönrezgésekkel van dolgunk. Az
igazi életszolgálat idejének ébredése akkor köszönt be, amidőn ez az érzéshullám visszaható erővel
tanulásra, erőfeszítésre feszülő energiákat fakaszt!… A felületes szerelmes nem tanul, a jövőre készü-
lő áldozatosan dolgozik! Az egyiknek teljes erővel gátat kell emelni, mert érzéki hedonizmusba sodor,
a másikat szeretettel kell köszönteni, mert Isten szent követe jelentkezik benne.

Nem egy embert róttam, intettem „nem-dolgozása” miatt. De mikor megjelent a falon az egyetlen
kép, akkor a szoba bezárult, s ott komoly munka, erőfeszítés vette kezdetét. A regeneráló erő akkor
indul meg az ember lelkében, amikor már ráeszmél arra, hogy életének nagy és szent elhivatottsága
van; amikor kihal az az alacsonylelkűség, amely jellemző a kamaszkor éveire, és kiforr a másik, a ko-
molyabb, a szentebb, a férfihoz méltóbb elgondolás a gyengéd nemmel kapcsolatban. Ez a felmagasz-
tosítás egyetemlegesen szent és a magyar emberben ősi. A magyar lélekben, kedves fiaim, van édes-
anya, van feleség, hitves, menyasszony, van jegyes és húgom, néném, de „nők” – csak a dobutcai
nyelvjárásban vannak…

Hogy pedig ezek a lélekmélységek hová torkollanak, azt az élet felsőbbrendű hullámsodra mutatja.
Amikor a férfi önnön életének tudatos kiteljesülésén dolgozik, akkor már – előrevetett szemmel – jö-
vendő gyermekének életében akarja kivirágoztatni. Igen, kivirágoztatni önnön életének minden szép-
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ségét és értékét, a következő nemzedék szebb, jobb életében!… Én nagyon jól tudom, hogy ehhez a
magasabb rendű krisztusi gondolathoz Isten különös kegyelme szükséges. Ez  a  ház,  a  Szent  Imre
Kollégium épülete azért áll, hogy megadja ezt a kegyelmet… Bízzatok, hogy meg is adhatja, hisz
Krisztussal egy fedél alatt vagyunk!…

A Ti volt direktorotok, amikor prefektusom volt, a Kollégium ifjainak tartott bevezető beszédét
azzal kezdte, hogy ennek a háznak a szintjét az utca színvonalától 7-8 lépcsőfokkal magasabbra emel-
ték. Sziget ez – a köznapi élet hullámtengerében! Erre a szigetre azért építették az ifjúság palotáját,
hogy ide jöjjenek azok, akik gyengék vagy fáradtak és ide hozzák azt is, aki lélekben halott… Legyen
ez a ház a fáradt zarándok pihenője, az útszéli vakok és az élet „naimi if-jai”-nak az Úrral találkozó
szent területe… Itt megtisztulhat a lélek, itt feltámadhat a lelki halott, mert az ember Krisztus Testét
veszi sarjadást hozó lélekerőnek. Akinek a lelkében megjelenik ez az erő, az érzi, hogy küzdelmes
módon tisztává neveli őt az evangéliumi Mester. Ennek a nevelésnek azután első lépése az érosz-ról
alkotott szent gondolkodás, a második állomása az elhivatottság áldozatos megkedvelése, és a betető-
zése pedig – a valóságos tiszta ifjú, majd családi élet igaz szentsége… Így azután elsilányul lelki sze-
metek előtt a puszta biológiai mirigy-hormon elmélet és ködössé sötétedik a Freud-féle „nevelőirány-
zat” is. Drága, szent testetek eszközzé egyszerűsül – a teljes élet szolgálatában!

Befejezésül végső mondatként ezt szögezem le: érosz – az életszolgálat -izzító szent erő; érosz – a
jövő életet eredeztető erőhullám! Ezt értsétek és ezt szeressétek! Ha ez erőre kap bennetek, akkor erős,
tiszta és szent lesz a jövendő magyar nemzedék is!

* *

TISZTA IFJÚSÁG – ÉLETERŐS ORSZÁG
(Buzdító beszéd a „Tiszta magyar ifjúságért” induló mozgalom irányába; megjelent: Új Ember, 1947)

Bev.: Sohasem volt kétes az az igazság: a jelen ifjúsága a jövő előrevetített életképe. Azért is nyúl
felé Egyházunk példájára mindenki, aki a jövő kontúrjait rajzolni szeretné. Sőt így is igaz a mondás:
amilyen színezésűvé akarnók varázsolni a jövőt, olyan életet akarunk teremteni a jelen ifjúságába!

Pázmány Péternek, a nagy magyar nemzetnevelőnek áldott lelke és karizmatikus utódja Vácott tar-
tott főpásztori szózatával ismét felkavarta a magyarság tespedő vérét és hangos kiáltással kiáltotta oda
Isten küldötte hivatással „Mária erényes kertjének áldott népe” felé: a Szeplőtelen életképe ragyogjon
előtted magyar ifjúság, és a szeplőtelen életed legyen nemzeted fennmaradásának, virágba szökkené-
sének, gyümölcshozásának szent alapvetése!

1. Szóljanak, akik hívatottak, visszhangozni fog erre a főpapi szóra a tudós, a biológus, a világi
nevelő, a társadalmi életet befolyásoló politikus, a szülő és maga az ifjúság is. – Hadd szóljon elsőnek
igénytelen szóval a poros köntösű pásztor, a nemzet jövőjéért aggódva virrasztó, ősi fészkéből kizavart
papi ember. Nem lehetek más, mint a hajnali ébresztő megszólaltatója, de isteni küldetéssel nem lehe-
tek kisebb, mint a harsonák harsonáztatója, a halódók életrerázója, a halottak feltámasztója, hogy az
erősek harcba szálljanak, a gyengék erősödjenek, sírok mélyéről szellemek ébredjenek és a tört ma-
gyarok lelkét a jövő magyar nagyság, dicsőség érdekében áldozatosságuk, önfeledt lelkiségük árán új-
játeremtsék. Tiszta vért a testnek! – Mi volt a magyarság legnagyobb kincse? Jól mondotta a váci
szózat: az összes nemzet között a magyar választotta és tekintette a Szeplőtelent égi Anyjának, hogy a
szeplőtelen ifjúság alkossa égi Anyja földön élő családjának együttesét. Ebben a gyönyörű gondolat-
ban az rejtőzik, hogy a magyar nép megérzett valamit a vér misztériumából. Nem a képzelet szülte
pogány germán ideológiából, hanem az életfolyam tisztaságának Evangélium hirdette fenségéből. Az
Istent csak a tisztaszívűek láthatják: „Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent” (Mt 5,8). A pa-
ráznák és veszekedők… az Isten országának kivetettjei: „A test cselekedetei nyilvánvalóak: parázna-
ság, tisztátalanság (szemérmetlenség), fajtalanság… viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, sza-
kadás…” (Gal. 5,19-20). – Amilyennek érezzük a lelkünkbe írott ősi képet, olyan irányba húzódik
egész életünk. Aki megsejti lelkén az Isten képét, az az Istenhez tartozik, aki csak a földi császár ké-
pével díszített értéket hordozza magában, az a föld szolgájává silányul: „Adjátok meg tehát a császár-
nak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené” (Mt 22,21). Aki pedig a Szeplőtelen érmét, képét
és – last not least – lélek-képét hordozza, az jól tudja, hogy a Szeplőtelen tisztelete miatt „van külön-
legesen nagy tisztelete a tiszta leánynak és felnőtt feleségnek a magyar földön”. – Mindez a tiszta vér-
nek köszönhető. Annak az elevensodrású piros folyamnak, amelyből szakad ki az új életerezet és
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amely magához hasonló életet teremt. Olyan életet, melyben feszül a tetterő, amelynek sodrában acé-
lossá erősödik a test és fiatallá ifjodik az új nemzedék. A laza gerincek és hajlott hátak helyett jege-
nyévé sudározódik az ifjú és reményteljesen jelzi a szebb jövő hajnalhasadását. Szinte kicsattan arcá-
ból a közismert költemény antitézise: Lesz gyümölcs a fán, amelynek ilyen a virága! – Azért harso-
názzuk a magyar rónák felé: a tiszta vérnek őrzésében Isten légiójába sorakozzatok, magyar ifjak!
Magatokért és nemzetetekért!

2. Ámde a testi tisztaság szent ígérete akkor szökken életvirágba, ha televényévé lesz a természet-
feletti kegyelem. Kegyelmet a léleknek! Az emberi akarás nagy erősködése nem mindig életet terme-
lő szent nekilendülés. „Ha tudtak ezek és azok, miért nem te, Ágoston” – mondogatta a későbbi hippoi
püspök. Ez azonban csak úgy értékesíthető, ha szerepet játszik ebben a „vedd és olvasd” nyomán tör-
ténő Evangélium nyitás, és a Mester szavai alapján az ég kegyelmi csatornáinak megcsordítása. Nem
szabad feledni, magyar ifjú, hogy munkádat az Isten kegyelme teszi gyümölcsözővé. A Szeplőtelen
köré csoportosultak a kongreganisták. Az égi Atyánk mellett keresett védelmet az Úr családjának ap-
raja-nagyja. Azért, mert az égi Atya segítése nélkül hiába dolgoznak azok, akik lélekpalotát építenek:
„Ha nem az Úr építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta” (Zsolt. 126,1)… – A hitünk léte maga is ke-
gyelem; az értelem tiszta látása a Lélek ajándéka, az akarat diadala a Szentlélek ereje, a természetfelet-
ti életnek virágzása pedig az égi Szőlőtőkéhez kapcsolódás nedvkeringése (Lásd: Jn 15,4-8). Ebből
csordul a szentek itala, ebből erősödik a diadalmas szüzek serege, és ezekből sarjad Isten földi és örök
országának házanépe. – Ki kell tehát tárni a templom kapukat! Hadd járja és tapossa kövezetét az ifjú-
ság. Erős, gyenge, elesett egyaránt: itt az Úr beszél! Meg kell nyitni a tabernákulum zárt világát! Hadd
táplálkozzék a lélekéhesek csapata. Erős, gyenge, elesett egyaránt: itt az Úr Kenyere erősít! Szét kel
tépni az égbolt záró fellegét. Hadd csordítsa kegyelmét az ég. Erőseknek, gyengéknek, elesetteknek
egyaránt:  itt  az  isteni  természet  nemesít.  –  De  be  kell  temetni  a  fertők  mélységeit  még  akkor  is,  ha
művészek, irodalom vagy tudomány köntösében cédárkodnak. Ezek a szent takarók csak látszatok: bá-
rányként beszélnek a ragadozó farkasok…

Bef.: Magyar ugarnak és rónáknak drága népe, ifjú nemzedéke, vedd észre, hogy jövőd és nemze-
ted jövőjéért aggódik a téged szeretők serege. Atyai gondjuk jövő életedért égeti a lelkét. A te nemes
életedet pedig a nemzetünk jövőjéért is áhítozza a szegény magyar. Ezek birtokában él a nemzet. – Bi-
zonytalan jövendőd a jelenedben pihen. Néped sorsa véredben vibrál és lelked kegyelmi életén dől el.
Ne tagadd meg őseid hitét és bizakodását, és a Szeplőtelen védelme alatt élj szeplőtelen életet és ké-
szítsd elő élő életedben a szebb magyar jövendőt. – Ne feledd: tiszta véred az erős embert, kegye-
lemmel szentelt lelked az isteni embert teremti. – Ezek birtokában él a nemzet

* *

A NEMI KÉRDÉS ÉLETTANI ÉS NEVELÉSTANI MEGVILÁGÍTÁSBAN
(Megjelent: Katolikus Nevelés, 1923. XI-XII. sz.)

Bev.: Hosszas bevezetés helyett: „in medias res”. Az a kérdés, mely tényezők járulnak hozzá a
nemi élet felkeltéséhez, funkcióihoz, érzéséhez, továbbá mily módon befolyásolhatók e jelenségek,
mind élettani, mind neveléstani szempontból? Valójában úgy áll előttünk e kérdés, mint egy nagy
konglomerátum, amelyben fizikai, élettani, erkölcsi, lélektani, neveléstani kérdések torlódnak össze.
Megoldására, megvilágítására orvosok, pszichiáterek, papok, tanítók, nevelők kerülnek össze, s min-
denki hozzá akar járulni a kérdés tisztázásához.

Bár  e  kérdés  az  egész  jövő élet  tovavitelét  érinti,  mégis  a tudományos érdeklődés központjába
csak a legújabb időbe került. Bloch dr. úgy nyilatkozik: „Csodálatos és érthetetlen, hogy az emberiség
a jelen időkig a nemiség tényéről tulajdonképpen egyáltalán nem vett tudomást, sőt csaknem mellőzte
annak tudományos vizsgálatát s nem is tartotta illőnek és méltónak felnőtt emberekhez” (Korunk nemi
élete, Bpest, 1910). Épp azért nagy elismeréssel nyilatkozik Försterről (Jugendlehre. Berlin, 1906), ki
a szexuál-pedagógia kérdésével külön is foglalkozik. – Ezen erős vád nem érintheti az Egyházat, mert
erkölcsi szempontból állandóan szőnyegen tartotta a kérdést.

Ha mármost a kérdés beállításával foglalkozunk, akkor a magunk részéről – két előadás keretében-
két részre bontjuk a dolgot. Az első részben a dolog élettani részével akarunk foglalkozni, a másik
részben orvosi és neveléstani terápiát adunk.
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I. előadás

Ami a nemi élet élettani részét illeti, erre vonatkozólag a következőket jegyezzük meg.
Az életjelenségek a maguk egészében bizonyos reflexekből állanak. A reflex nem más, mint ideg-

ingerület-átvitel a centrum sejtjén át centripetális (érző) pályákról a centrifugális (mozgató, elválasztó,
effektórikus) pályákra. Ezzel egyidőben egy másik kör is indulhat a központi agykéreg felé, ahol tuda-
tos érzéssé lesz a hatás. A nemi élet jelenségei is ebbe a körbe tartoznak. Ebben a körben elsőrendű
helyet foglal el az öntudat működése nélkül dolgozó erekciós-központ, amely a gerincvelőben
(lumbális rész!) van elhelyezve. Ez a központ négy inger révén jöhet mozgásba. Ezek a következők:

1. Mechanikai izgalmak (A genitáliák fizikai izgalmai, onánia, mászás, dörzsölés, lovaglás, csók,
érintés stb.)

2. Az erogén zónák izgalma.
3. A vasodilatator centrumoknak akár az erekciós-központnak (gerincvelőnek) parányi izgalma,

vagy törése, sérülése, pl. púposság.
4. A nagyagyvelő kéregállományából származó ingerek. Ezek innen a gondolkodás székhelyéről

indulnak ki a pedunculus cerebri-n és a porcon át, amelyek a kéregizgalmat az erekciós-központba
továbbítják. A nagykéregből akkor indul ki az inger, ha az illető nemi dologra gondol, vagy ilyent ol-
vas, lát; ezek pszichikai ingerek.

E négy közül a leggyakoribb az első és a negyedik. Mind a négy centrifugális izgalomnak egy
eredménye van: az erekciós-központ izgalma, amely vaskövetkezetességgel létesíti a nemi élet fizio-
lógiai jelenségeit.

Az idegpályák vezetőképessége különböző. Közönyösebb természetűeknél a négy pályának erős
izgalma is csak lassan tevődik át a mozgató pályákra. Érzékeny egyéneknél már a kis inger is gyorsan
átkapcsolódik. Ezen készségek részben a veleszületett készségek, részben pedig idegizgalmak, idegin-
gerek eredményei. Ez utóbbiaknál az erogén zónák (láb, altesti részek, mell, arc, száj, kéz stb.) is na-
gyobb kiterjedésűek, mint másoknál.

A nemi izgalmak felébresztésénél és lefolyásánál a nagyagyvelőnek is tekintélyes szerep jut. Va-
lamiképpen az a helyzet, hogy a jelentkező idegizgalmak egy része az öntudat működésének kizárásá-
val, más része pedig bizonyos tudatos ráhatásokkal megy végbe. Ahol érzés, tudat szerepel, ott a köz-
pontban is elváltozás történt. A központi idegrendszer tevékeny szerepét egyrészben a reflexek foko-
zásában, de másrészt a reflexek gátlásában lehet megállapítani. Ez a reflexgátlás annyira nyilvánvaló,
hogy ha a gerincvelőt a nagyagyvelőtől elvágják, a reflexek sokkal könnyebben mennek végbe, mert
az állandó mérséklő gátlás alól felszabadulnak. Az agykéreg akaratlagos tevékenysége csökkenti a ref-
lexingerlékenységet, sőt meg is állíthatja a reflexet és megakadályozhatja az átkapcsolódást. Ez a ref-
lexgátlás ott lesz teljes, ahol olyan reflexet kell megakadályozni, amelyet egyébként akaratlagosan is
végre tudunk hajtani, de kizárt azon területen, ahol a mozgatást az akarat semmiképpen sem bírja be-
folyásolni (Pl. szembogár szűkülés). Nem tökéletes, de bizonyos fokig fokozható ott, ahol a működés
egyébként lélektanilag befolyásolható, bár a főszerep a szervezet autonóm tevékenységéé (Pl. szexuá-
lis élet).

Elmellőzve e két fontos tényező mellett működő bizonyos rejtett idegdúcoknak szerepét, egy
rendkívül fontos és a legújabb orvosi tudomány által nagyon kutatott tényezőre, a mirigyek belső
szekrecionális működésére kell még a figyelmet felhívni.

A belső szekrecionális működésen a szervezet egyes részeinek olyan befolyását értjük, amely a vé-
ren és a nyirokér-rendszeren keresztül a szervezetre történik anélkül, hogy az organizmus struktúráját
mint sejtképző tényező befolyásolná (Arthur Weil: Innere Secretion, Berlin, 1922). Ezen belső
szekrecionális működésben bennünket csupán az a hatás érdekel, amely a nemi élet izgalmait befo-
lyásolja. Éppen azért csupán azon mirigyek működésével foglalkozunk, amelyeknek e ponton is sze-
repük van.

Ezek között első a pajzsmirigy (glandula thyreoida), amely a nyakon, a légcső előtt van elhelyez-
ve. Serkent minden sympathiás beidegzést; együttműködő a mellékvesével, az agyfüggelékkel és
thymussal, ellenlábas a genitalis mirigyekkel. Csökkent működése mellett (hypofunkció)
hyperszexuális jelenségeket produkál. Fokozott működése pedig nagyfokú idegingerlékenységet, leso-
ványodást, rossz étvágyat, tág pupillát, ritka pislantást okoz, hyposzexuálitást eredményez s így az
egyedeket hideg (frigid) természetűekké és nemileg érzéktelenekké teszi. E mirigyek csökkent műkö-
dése kretenizmust, fokozott működése Basedow-kórt produkál. Maga ez a ráutalás is rámutat ara, hogy
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ilyen fizikai jelenségek a nemi élet funkciójával szoros kapcsolatban vannak, lehetetlen tehát, hogy a
nevelő figyelmen kívül hagyja ezt a nagy fontosságú megállapítást.

A második mirigy az agyfüggelék (hypophisis), az agyvelő alján függő kis borsónyi mirigy. Mű-
ködése elősegíti a növekedést, a fejlődést, a nemi érést és az anyagcserét. Együttműködő (synergista)
a pajzsmiriggyel, a mellékvesével és a pubertásmiriggyel. Az elülső lebeny hypofunkciója frigiditást
és aszexualitást eredményez.

A tobozmirigy (glandula pinealis) az agyvelőnek III. kamrájában elhelyezett borsónyi szerv, a
nemi élet szabályozója. Tőle függ a pubertás föllépte; megbetegedése hypergenitalizmust okoz. A ró-
la terjesztett naiv megállapítások (ez a mirigy a lélek helye, vagy a fejtetőn valamikor (?) elhelyezett
szem csökevény szerve stb.) a mesék világába tartoznak.

A thymus, a csecsemőmirigy a mellüregben közvetlenül a szegycsont alatt 15-20 cm hosszúkás
tüdőalakú két lebenyű szerv. A pubertáskor elsorvad; nagy befolyása van a nemi funkciók fejlődésé-
re és a csontképzésre. Amily arányban fejlődik a gyermek szexuális lénnyé, olyan arányban sorvad el.
Akiben megmarad ebből valami működő rész (thymus persistens), az testben, lélekben gyermektípus
marad. Jellemző konstitúciót, „status thymiko-lymfatikus”-t is okoz, melynek feltűnő jelenségei is
vannak. Ilyenek: finom érzékeny bőr, amely a napsütéstől nem barnul, szőke haj, kifejező szemek, túl-
tengő nyirokmirigyek, testben, nemiségben, lélekben valami csodálatos nőies, gyermekies vonás,
nagyfokú érzékenység, melankóliára hajló kedély.

A pubertásmirigy (testis és ovárium) a férfi és női nemnél egészen eltérő. A férfinál jelentkező
hypofunkció, csökkent működés, fejletlen izomzatot, gracilisebb csontrendszert, csökkent nemi ked-
vet, esetleges homoszexualitást, késői pubertást és kis nemi ingerlékenységet eredményez. (Eunuchok
és eunochoid emberek). Hyperfunkciója korai pubertást, fokozott ingerlékenységet, vad, uralomra vá-
gyó impulzív természetet és erőszakosságot szül. Ezzel a funkcióval függ össze a Steinach-féle fiatalí-
tási eljárás. A pubertásmirigynek hypofunkciója a nőknél lapos mellett, férfias külsőt, mélyebb hangot
produkál és igen sok esetben frigiditást és homoszexualitást eredményez. Hyperfunkciója pedig korai
pubertást és nimfomániát létesít.

A belső szekreciónak Kretschmer szerint is (Medizinische Psychologie, Leipzig 1922) oly titokza-
tos szerepe van, amely az egész fejlődést egy ezideig ismeretlen irányban tereli. Ha most hozzávesz-
szük mindezekhez azt, hogy a fizikai életnek ezen jelenségei mellett az egész kérdésre az öntudatos
együttműködés, vagyis a pszichikai hatás is befolyással van, akkor itt annyira komplikált és circulus
vitiosus szerint működő összhatásra találunk, amelyből a kivezető utat megtalálni roppant nehéz. De
még ezen több irányú működésnek megállapítása és leszögezése sem adja a nemi életre kiható ténye-
zők összességét, legkevésbé pedig az összes jelenségek ismeretét és magyarázatát.

A belső szekreciónál rámutattunk azokra a tünetekre, amelyek mint kóros elváltozások mutatkoz-
nak, de a központi idegrendszer működésénél és az erekciós centrum szerepénél nem is említettük
azokat a neuraszténiás, túlzott idegességből fakadó beteges jelenségeket, amelyeknek szerepe és kiha-
tása a nemi életre kézenfekvő. Sokan hyperszexualitással vádolják a hisztériás betegeket is, de
Moravcsik szerint „sok hisztériás szexuális ingere éppen eltompult” (Elmekór-és gyógytan, Budapest,
1922. 311.lap). Nemi élete a legnagyobb küzdelmek terére állítja az efajta szegény beteget. Mindazok
a jelenségek, amelyek nála végbemennek, a legtöbb esetben öntudatalatti reflexek, melyeknek foko-
zott mértéke még fokozottabb ingerlékenységet okoz.

Ide kell még kapcsolnunk azokat a pszichikus traumákat is, amelyek -Freud szerint- bizonyos
gyermekkori szexuális élménynek sötét emlékei, amelyekből a későbbi életre káros következmények
származnak. Ezen élmények nem mindig, de a legtöbb esetben a nemi élet körébe tartoznak, annál is
inkább, mert – amint Freud állítja – az élet minden mozzanatában a szexuális élet tünetei keresendők
(?). Ezen traumák legtöbbnyire az öntudat küszöbe alatt lappanganak s működésük akkor szűnik meg,
ha „tudományos gyóntatás”-ok, évekig tartó kikérdezgetések által az öntudatba lépnek (Freud:
Psychoanalízis, Bpest, 1915. – Freud: Az álomról, Bpest,1919. – Ferenczi S.: Lélekelemzés, Bpest).

Megjegyzendő továbbá, hogy mind a fizikai, mind bizonyos pszichikai készségeknek az ősöktől
való átöröklése is lehetséges. Az élet olyan hatásokat produkál, amelyeknél kézenfekvő az ősök kóros
elváltozásának átöröklése. Beteges idegzetű, vagy fokozott belső szekrecionális működést képviselő
emberek utódai ugyanilyen készségekkel születnek. Mivel ezen készségek a pszichére is kihatnak,
azért a pszichikai hatások is átörökölhetők. Éppen azért minden egyednél még az a kérdés is figye-
lembe veendő, mely terheltséggel jött a világra az újszülött.

„Az érzelmek oly szorosan össze vannak forrva szerveinkkel és egész konstitúciónkkal, hogy mi



216

sem természetesebb, mint azok átöröklését már a priori állítanunk”. Darwin nagyon gyakran hangoz-
tatja az átöröklés szerepét (Darwin: De l’ expression des émotions 94.) Ez az átöröklés különösen fel-
tűnt: éhségnél, szomjúságnál és nemi ösztönnél (Ribot: Lelki átöröklés, Bpest, 1896). De hogy a nemi
élet rendkívül bonyolult voltát a jelzett befolyásoló tényezők említése után még inkább kiemeljük, reá
kell mutatnunk azon újabb kori orvosi megállapításra, amely szerint – épp a belső szekreciós működé-
sek mineműsége miatt – nincs tökéletesen normál egészséges ember, sem nem található tökéletesen -
anatómiailag és lélektanilag tökéletesen- kifejlett férfi, vagy nő. A belső szekrecionális működések
csökkent, vagy fokozott jelentkezése kóros elváltozásokat létesít, illetve a nemeket jellemző határok
eltolódását eredményezi. Ennek megállapítása azért fontos, mert csupán akkor értjük meg az egyes
emberekben levő ellentétesnek látszó tüneteket, ha ennek biológiai magyarázatát kapjuk. Sok csodál-
kozást megszüntet, ha ráutalunk arra, hogy egyes mirigyeknek fokozott működéséből szexuális aber-
rációk fakadhatnak. Állatokon végzett operációs beavatkozások azt igazolják, hogy a nemi differenciá-
lódásnak külső jeleit (növekedés, irascibilis természet stb.) teljesen megváltoztatták. A pubertas-
mirigynek kóros elváltozása – az embernél is – az egész nemiségnek pszichológiai elváltozását ered-
ményezi. E kérdés érintésénél rá kell utalni arra is, amit Weininger (Geschlecht und
Charakter,Wien,1920) említ, hogy a nemiség az egész életre kiható tevékenységet mutat. Sőt az ember
egész gondolatvilágát ezen körbe vonja. Azt állítja ez a roppant sötét beállítással dolgozó hóbortos író,
hogy a férfi éppen szexualitása által zseni, a nő pedig éppen szexualitása által – kizárólag nőstény.

A második kérdés, ami még idekapcsolandó, az, hogy bennünket különösen a gyermeknek szexua-
litása érdekel. Éppen azért csupán azok a tényezők és hatások jöhetnek számításba, amelyek a gyer-
mek életében mutatkoznak. A gyermekekről az a téves hit van elterjedve, hogy a pubertas kora előtt a
szexuális kérdésben teljesen érzéketlenek. Ha nem is hivatkozunk és nem is valljuk Freud-nak és más
pszichoanalitikusoknak elvét, mégis meg kell állapítanunk, hogy a tobozmirigynek korai fejlődése -
ami nem ritka eset a biológiában- a nemi érettséget 6-8 év között létesíti. Moravcsik is konkrét esete-
ket közöl. Mi is számtalan adatot idézhetnénk. Nem szabad azt hinni tehát, hogy a gyermeknél kizáró-
lag kíváncsiskodás vagy oktalan beszéd, rossz alkalom szüli a nemi kérdés iránt való érdeklődést. Tu-
datában kell lennie annak, hogy a biológiai funkciók, bizonyos konstitucionális tényezők kis korától
kezdve kísérik az embert. Egyes reflexátvitelek a gyermek életében – ha nem is eredményezik a teljes
biológiai hatásokat – bizonyos ingerek fölkeltésére mégis alkalmasak. Bár semmiképpen sem osztjuk a
Freud-féle pánszexualizmust, mégis el kell fogadnunk azt a részt, hogy a kis gyermek életében mutat-
kozó „játékok” (ujjszopás, különösen simogatás, cirógatás, ütés stb.) az erogén zónák kiterjesztését és
fokozottabb működését okozhatják. Ilyen kiterjesztés pedig a korai ingerlékenységet előmozdítja.

A fiziológiai tényezőknek ezen nagyarányú szerepe mellett nem mellőzhetjük el azt az ugyancsak
újabb kutatások szülte megállapítást sem, hogy bizonyos fokozott akarati működések (szuggesztiók,
autoszuggesztiók, hipnotikus jelenségek) a nemi élet jelenségeire is kihatással vannak. Erősítik, vagy
gyengítik jelentkezésüket. Ennek leszögezése pedig azért fontos, mert rávezet bennünket arra a gondo-
latra, hogy a higiéniai terápia mellett egyes pszichikai befolyásolástól se tekintsünk el. Mintegy azt
mondja: két oldalú a befolyásolás: élettani és lélektani, a gyógyításnál és kezelésnél is mind a kettővel
próbálkozzunk.

II. előadás

A kérdések kérdése most már az, hogy és mint lehet hozzányúlni ehhez a bonyolult kérdéshez,
hogy a tökéletes kifejlődés érdekében segítséget nyújtson. Valamiképpen az a kérdés, mennyiben be-
folyásolhatók céltudatos és tervszerű beavatkozásokkal a szexuális életnek egyes jelenségei?

Mind az orvosok, mind a nevelők nagy része a profilaktikus gondolattal kísérletezik. Ennek a
gondolatnak hátterében az áll, hogy olyankor kell hatni a nemi életre, mikor még annak csak csírái él-
nek és amikor a csírák még a legkönnyebben befolyásolhatók. Egyes újabb orvosi körök ezt a kérdést
két oldalra terelik; az egyik az öröklés megakadályozása, a másik az öröklés terelése.

Az elsőn azt értik, hogy a házasság előtt szorgos orvosi vizsgálat alá veendő az egyed, és csak an-
nak engedhető meg a házasság, aki az átlagos normál egészségi állapotot megüti (házasságtilalom). A
másodikat úgy értelmezik -és eugenetika néven teszik közismertté-, hogy kizárólag az életerős embe-
rek utódaiból alkossuk meg az emberiséget. Ez a gondolat a régi spártainak modern kiadása, és ha fur-
csán is hangzik, egészen lealacsonyító, az állatvilágra emlékeztető beállítás.

Mindkét gondolat kísérlet csupán, de megoldást nem nyújt. Nem is említve azt a tényt, hogy az
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ember felsőbb mivoltával homlokegyenest ellenkezik, az embert egészen az állatfaj nívójára süllyesz-
ti; hozzátehetjük azt az orvosi megállapítást, hogy nincs határ a normális és abnormális ember között
és alig található olyan egyed, akiben valamelyes túlzott, vagy csökkent szervi működés ne jelentkez-
nék. Ugyancsak hozzátesszük azt, hogy az egész szexuális érzés az ember egyéniségének legsajáto-
sabb és legerőteljesebb ösztöne, és – ha nem is Freud értelmében –, az egyed minden mozzanatában
nyíltan, vagy titkoltan föllelhető. Leszögezhetjük továbbá, hogy a későbbi életkörülményeknek és
gazdasági tényezőknek olyan szerepük van, amelyek ezen profilaktikus módon „nevelt” egyedeket ká-
rosan, hogy ne mondjam kórosan befolyásolják. Annyi mindenesetre igaz, a túlzottan aberrált típusok
átöröklése káros, de ennek megszüntetése jelzett módon lehetetlen és ha lehető volna is, nem nyújt tel-
jes biztosítékot.

A nevelők egy része, és itt ismét az újabbkoriakra kell céloznunk, a nemi felvilágosítással, koe-
dukációval próbál kísérletezni. Nem ok nélkül használom: próbál kísérletezni. Hiába mondják, hogy a
nemi eltévelyedések a nem-ismerésből, sejtelemből, a nemek elkülönítéséből származnak. Ezek a té-
nyezők parányi adatok. A nemi érzés és érés – mint azt az első részben láttuk –, mélyebben fekszik: az
emberi természetben. Az egész olyan cetrumokon, ideg-, vérhatásokon indul, amelyeket a kíváncsis-
kodás, a nemek elkülönítése alig érint. Komoly orvosi körben mosolyognak a nemi fölvilágosításon,
sőt nem ritkán mondják, hogy a fölvilágosítókban titkos szexuális kielégülési vágy lappang; vagy –
hogy orvosilag beszéljek – a kérdés feszegetése nem egyéb, mint az erogén zónák izgatása. Tények is
állnak emellett. Mert éppen a kommun igazolja, hogy hisztérikus „pedagógusok” és kótyagos hisztéri-
ák voltak a nemi fölvilágosítás leglelkesebb és legelrettentőbb hívei. A kérdés ilyetén való kezelése
annyit segít csupán, hogy egyes esetekben egyeseket durvább beavatkozástól megment, de egyetemle-
ges panaceának nem mondható.

Általánosan előre kell bocsátani, hogy e kérdés kezelésénél világnézeti kérdés kerül előtérbe. A
kérdések kérdése ez: vajon kizárólagosan állat, vagy pedig anyagi és szellemi lénye-e az ember? Ha az
első az igaz, akkor minden szellemi működés és ráhatás teljesen mellőzendő és csak teljesen higiéniai
és biológiai kezelés követendő. Akkor minden olyan ráhatás, amely a testnek nehéz és testileg fájdal-
masan hat, kerülendő és az élet a maga természetes formájába terelendő. És ezt azért említettük meg
itt, mert e ponton kell eltérnünk mindenkitől, aki kizárólagosan az állatember naturális kifejlődését
hangsúlyozza és a szellemnek az ösztön felett való uralmát ábrándnak tekinti. Itt az életsíkokról alko-
tott felfogás szerint igazodnak az emberek. Szerintük csak egy síkban mozog az ember, az ösztönös
élet síkján; szerintünk a legmagasabb síkra is feljut a természetfeletti életet kereső, a lélek hatalmát
kutató, az ember életét a legmagasabb nívóra emelő ember. Nem is foglalkozunk külön azokkal, akiket
világnézeti differenciálódás választ el tőlünk, csupán azt a kérdést érintjük, hogy és mint kell és lehet
okosan befolyást gyakorolni testi és lelki ráhatásokkal az ember nemi életére. Alapul azt fogadjuk el,
hogy a föld, a test eszköz a természetfölötti élet érdekében.

Ezen alapon azt mondhatjuk, hogy a kérdést úgy kell kezelni, hogy mind a biológiai, mind a pszi-
chológiai mozzanatokat figyelembe véve, mindkét irányú ráhatással próbáljuk a gyermek vagy a fel-
nőtt ember életét befolyásolni. Természetesen ez a ráhatás minden esetben egyéni legyen. Általános
sémák nem sokat segítenek, mert hiszen, mint fentebb láttuk, minden egyed más és más készséggel
rendelkezik és adott fizikai készséggel jelenik meg. Bár a legértékesebb az volna, ha minden egyedet
külön a maga teljességében megismernénk, de ezzel a nagy, sőt túlzottan ideális állásponttal nem lehet
számolni. Erre sem mód, sem alkalom nem kínálkozik. Mindenesetre nélkülözhetetlen annak a hang-
súlyozása, hogy igazi nevelés csak egyéni kezelés mellett adódik. Nem hiába hangsúlyozzák a peda-
gógusok, hogy a tömegnevelés csak másodrendű az egyéni nevelés mellett.

Az egyéni nevelés nélkülözhetetlen eszköze a gyermeknek kísérleti pedagógiával, módszerekkel
való megismerése, mert hiszen a legtöbb esetben a gyermek lelki adottságának, terheltségének és
készségeinek ismeretére csakis ezen a módon jutunk. Éppen ezért nem tudjuk eléggé ajánlani, hogy a
kísérleti pedagógiának különböző pedagotechnikai módszereit minél inkább tanulmányozzuk.
Clapadére, nálunk Weszely, Ranschburg és a fővárosnak területén működő gyermektanulmányi társu-
latnak kisebb-nagyobb kiadványai ezen a ponton sok és okos útmutatást adnak. Ez a megismerés kü-
lönösen abban is segít bennünket, hogy az egyes aberrációkban szenvedők nevelése és gyógykezelése
könnyebben megvalósítható legyen. Korniss dr. csak annyiban tiltakozik a túlzó kísérletezések ellen,
amennyiben sokan minden kérdés megoldását ezen módszerüktől várják – természetes, hogy helyte-
lenül.

Az egyéni megismerés után egyénenként kell odahatni, hogy mind az orvosi,  mind a pszichikai
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tényezők érvényesíttessenek.
Kerülni kell a) a külső mechanikai izgalmak előidézését. Ilyenek: 1) az idegizgató ráhatások, 2)

az erogén zónák izgatása, 3) az idegrendszert izgató tényezők, pl. gerincferdülés, – törés stb. Kerülni
kell: b) a benső testi tényezők káros befolyását. Ilyenek: 1) idegrendszer túlizgatottsága, túlzott izga-
tottság (Neuraszténia kezelése), 2) ülő életmód, altesti vérbőség, meleg puha fekvés, túlzott táplálko-
zás. Kísérletet kell tenni továbbá a konstitúció javítására. A konstitúció az egyén azon képessége,
melynél fogva az élet bizonyos pillanataiban az élet föltételeire reagál. Ezen konstitucionális beavat-
kozás egyenes orvosi ráhatás. Nem csupán a közismert séták, hideg víz, langyos lemosások, levegő-
változás, hanem nem ritkán medicinális, sőt operatív beavatkozás. Itt említem meg Illyés professzor
azon megállapítását, hogy a legújabb orvostudomány a homoszexualitást is bizonyos mirigyek kivéte-
lével próbálja gyógyítani. Ugyanitt jegyzem meg, hogy a pajzsmirigy hypofunkciójának ellensúlyozá-
sára mirigyátültetéssel kísérleteznek, amelynek eredménye megvan ugyan, de csak ideigtartó. E miri-
gyek később felszívódnak. Különböző „Pastoral Medizin”-ek, a neuraszténiát gyógyítani akaró pszi-
chiáterek (Antonelli, Moravcsik, Bergmann) mind rámutatnak arra, hogy a szexualizmus túltengése
orvosi oldalról is befolyásolható.

De a testi szervezetre való ráhatás mellett a tudatos és pszichikai ráhatásnak is fontos szerepe jut.
Ennek a ráhatásnak élettani megalapozása az, hogy minden inger először az erekciós és ejakulációs
központon át futja meg reflexkörét. Az öntudatlan pályákon futó ingerület átfuthat a legmagasabb érző
és tudatos agykéreg-területekre is. Ez is kívül esik az akarat befolyásán. De ugyanakkor öntudatra éb-
reszti az érzést, ez már akaratos befolyással visszautasítható, vagy kiélvezhető, s hozzátehetjük, hogy
az akaratos befolyással az előbbi reflexműködés meggátolható. Itt már olyan ponthoz jutunk, hol a
döntő és irányító szerep az ember szellemi részéé. A nevelés tehát állandóan odahathat, hogy az egyes
külső tényezők megszüntetését eredményezze s az embert olyképpen befolyásolja, hogy a szellemnek
szuverén ereje által a fizikai reflexek jó irányba terelődjenek.

Ez az első és leglényegesebb, ami a nevelő módszerek egy seregét foglalja magába. Idetartoznak a
fent említett orvosi, higiéniai eszközök használata, másodsorban a munkával való lekötöttség, különö-
sen pedig a felsőbb ideálok szeretetével való telítés.

A nevelők Förster nyomán állandóan azt hangsúlyozzák, hogy a szabályozott, munkával töltött
élet a nemi élet kérdéseit is szabályozza. Az aszketikus nevelés a szabályozott életet teszi vezető gon-
dolattá. A szerzetesi életben előírt napirend, az óráknak munkával való kitöltése a „daemon
meridianus” ellen hathatós segítséget nyújt. A tiszta férfiúság csak munka révén fejleszthető (Tóth Ti-
hamér). Noldin, Lehmkuhl s a katolikus moralisták egész serege mind ezt a gondolatot hangsúlyozzák,
amikor a munkával való lekötöttséget ajánlják. És ez nemcsak azt jelenti, hogy elvonja az ember fi-
gyelmét, nemcsak azt eredményezi, hogy a túlzottan kifejlődött energiát más irányba viszi, hanem
azt is, hogy a reflexívnek működését a nemi élet körén kívül helyezi. Azt mondhatnám, hogy az élet
központjából egy más mellékvágányra tereli.

Idetartozik aztán az ideálok szelleme, kultúrértékek okos beállítása. Az élet következetes világné-
zettől és követett eszményektől függ. Hogyan? Ha a gyermek életét helyes eszmékkel telítettük és lel-
két az életeszmények szépségére indítjuk, akkor ez állandóan a jó felé lendíti őt. Újabban Lindworsky
S.J. és Menchler S.J. hívták fel erre a figyelmet és próbálnak az eszmények beállításának módszerére
tanítani. Idetartozik aztán a vallási ideáloknak mint felsőbb ideáloknak beállítása. A vallási nevelés
mint a legfontosabb nevelési tényező jórészt ezen pont alá foglalható. A legtökéletesebb ideálokat a
vallás adja, és a legtökéletesebb lendület a legfelsőbb élet felé való törtetésben kínálkozik. Mi, kik ál-
landóan figyelhetjük ezen hatást, kézenfekvőnek látjuk ezt a megállapítást.

A pedagógiai működésnek nagy része a második fogalom: reflexgátlások előmozdítása alá fog-
lalható. A központi idegrendszer a gátlások székhelye. Öntudatossá váló érzés felett uralmat szerez és
a jelentkező reflexeket ellentétesen befolyásolhatja. Mivel ehhez nagy erő kell, mégpedig azért, mert
érzéki örömmel szemben lemondást igényel, azért e ponton az akaratnevelésnek van rendkívül fontos
szerepe. Payot és követői az akarattréninget a leghathatósabb eszközök közé sorolják. Minél gyakrab-
ban gyakoroljuk akaratunkat, annál könnyebben fejlődik ki a reflexgátlás (álmunkban is küzde-
nek!). Idetartozik még az is, hogy a vallás akaratnevelő hatása, a kegyelmi eszközöknek, különösen a
szentgyónásnak akaratnevelő hatása a legmesszebbmenően kiaknázandó.

A katolikus nevelőnek mindezeken kívül még egy szemponttal kell számolnia. Még a természetfe-
letti életről is kell beszélnünk, és a természetfeletti élet kegyelemeszközeit is ide kell kapcsolnunk.

Ez a rész teljesen kívül esik az orvostudomány keretein, de a katolikus nevelő ezen mérhetetlen
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hatásokat nem hagyhatja figyelmen kívül. Szent Pál gondolata szerint elég az Isten kegyelme (Lásd:
2Kor. 12,9). S ha lélekben nem is vallják az ellenkező táborban állók a vallás nagy jelentőségét, a
gyakorlatban mégis a kegyelmi élet erőit alkalmazzák. Sokan félnek e szótól, mert természetfeletti
erőket foglal magában; ideális elképzelések, akaratnevelés címén próbálják elkönyvelni azokat a titkos
belső lendítéseket, amelyeket a teológia természetfeletti lendítéseknek nevez.

A kérdés végéhez jutottunk. Azt kérdezhetné valaki, mit ér minden? Annyit mindenesetre elértünk,
hogy ráutaltunk arra, hogy mily bonyolult, komplikált hatások eredményezik az egyes szexuális életje-
lenségeket s mennyi összefutó tényezőnek működése produkál valamelyes nevelő eredményt. Maga ez
az eredmény a gyakorlat szempontjából mérhetetlen nagyot jelent. Jelenti ti. azt, hogy a komolyan
gondolkodó nevelő, a pap nagy tisztelettel, nagy komolysággal és nagy diszkrécióval érinti ezt a kér-
dést, amely annyi tényezőnek egybehatása. A küszködőnek nevezett embert próbálja megérteni. A hi-
bás oldalt szerető kézzel gyógyítani akarja s rátér a szidalmazó módszer helyett arra a módszerre,
amelyről Tóth Tihamér az „Ifjúság lelki gondozása” című munkájában így szól, hogy: a szerető, gon-
dos ráhatás a lehető legeredményesebb nevelő tényező. – Ily nagyarányú betekintés után leszáll az
ember arról a magaslatról, amelyen állva ítélkezett a bűnösök felett. Nem ítéli el mindjárt, aki hibás.
Jobban megérti az Úr szavát: Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer kell megbocsátani a bűnöző em-
bernek.

Bef.: Annyi tényező működik itt egybe, hogy csupán egyirányú nevelés nem adhat eredményt. És
ha az előadottakból csak annyit merítünk, hogy tisztelettel, gondos és tanulni-vágyó lélekkel és a lel-
ket szerető, fejleszteni akaró készséggel nyúlunk a kérdéshez, akkor már célt ért e rövid kitekintés.
Szent dolog, Isten gondolata az ember, szent dolog, Isten tervei szerint fejlődő életdarab az egyed,
szentül, komolyan kell kezelni e szent dolgot a nevelőnek. És e szent munkának egyedüli hivatott
munkása a természetes és természetfeletti tényezőket együttesen használó katolikus nevelő.

* *

 – Töredékek – szexuálpedagógiai jegyzetek egy-egy fejezetéből
……….
a. Az ifjúvá serdült ember testi ereje és belső dinamikája befejezte a saját maga kialakítását. –

Már felkészült az élet második céljának, a jövő szolgálatának hivatására. Azért a testi és lelki élet most
ennek a követelődzésével lép fel. Ez a kor: az ösztönös keresés és küzdelem, harc kora. De ugyancsak
ez a kor: a nagy testi és lelki erőfeszítések ideje is (kreatív erők érvénye!).

b.  A felserdült hajadon – a jövő asszonyának harmonikus alakjában jelenik meg. Testi élete
csendesebb és zavartalanabb; lelki élete finom, előkelő és csendes. – Mérhetetlenül higgadtabb (álta-
lában!), mint az ifjú legényember, sőt a nemi ösztön elemi és szent igénye is rejtettebb és halkabban
zsongó. Mintha éreztetni akarná maga a természet is: a jövő édesanya a jelen angyalnépe (Figyelem!
Van egy latin közmondás: corruptio optimi pessima. – A legnemesebb rothadása a legutálatosabb. –
Ezt sajnos a női nemre is ki kell terjeszteni…).

Befejezésül csak ennyit: az életállomások Isten tervéből erednek. Sőt azt is mondhatnók: Isten
követeinek tekintendők! – Előkészítő munkát végezni testben-lélekben, felelősségteljes és szent élet-
feladatokra!…

4. Az emberi életszolgálat kezdete.
Az élőlények életét -a szaporodás tényét is idekapcsolva- az ösztön szabályozza. De tagadhatatla-

nul biztosan, egyenes vonalon és törés nélkül. Van benne valami kényszerítő hatalom és döntő irányí-
tás. Amint azt az ösztönről általában tudjuk.

a. Az ember ösztönéletének jellege – a testi vonalon – egybecsendülő az állatéval. Gondoljunk
csak a vegetáció és fajfenntartás ösztönére testi vonalon! – Fontos megfigyelés: ezek csak a testi vona-
lon egyeznek az állati ösztön vonalvezetésével és célratörésével.

a. Vannak testi céljaink, ösztönös és beidegzett indítások szolgálják (vérkeringés, táplálkozás,
sejtképzés, toxinok, antitoxinok, reflexek, érverés, elesettség, erő stb…). Ezek a belső ösztönök célok-
ra törnek.

b. Vannak testi indításaink. Belsők és külsők. Tudatlanok, tudatalattiak és tudatosak (Pl. éhség,
külső sérülés, szívverés, öröklött teher, ismert betegség).

g. A nemi élet vonala is idetartozik – a fiziológia területén (sejtek, embriók stb.).
d. A nemi ösztön egyetemessége és egyetemes üteme is ösztönszerű.
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b. De az életszolgálat valóságában feltűnvén elütő az állatvilágtól.
a. Igaz ugyan, hogy ott is van fészek, odu, hajlék, de az embernél nemcsak helyrajzi jellegű a

család. Ez lélektanilag is előkészített keret.
b. A család alapja – a szabad keresés és választás. Találkozás, ismerkedés, jegyesség.
g. A család fejlődő üteme – a szerelemből szeretetté nemesedés. Test és vérből – lélek és szellem.

Hódolat, tisztelet, megértés…
d. A család jellege: az állandó zártság. Egy kötelék, egy életre! Csak egy kapcsolat! „Egy test,

egy lélek” (Szt. Pál).
e.  A család ereje:  a  belső lelki  harmónia és  lelki  szolgálat.  Csak az ösztönélet  nem is  lehet  alap.

Szeretet-egybefonódás a lényeg. „Mutuum adiutorium”.
c. Végül a házasélet keretének jellege szükségszerű. – A gyermek ugyanis a legtehetetlenebb lé-

nyek egyike a földön. Csak a családi szentély lehet védője és otthona! (Lásd: állat élete…). – De meg-
figyelhető a történelem is. A család kerete a pogányoknál is szent, mert az emberi természet az egye-
temes emberiség sejtjének tartja. De ezek azután a konkrét valósulásban nem esnek a tudat és szabad
döntés területén kívül. – Ösztönszerű jellegük, indító, de teljes kifejlődésük magasabb rendű.

Befejezésül még jegyezzük ide: a katolikus család pedig a vallás erejével is kötött szent egység,
amelynek Isten gondolta és felbonthatatlan kerete a jövő élet szent forrása.

II. rész: A szexuális élet problémái

A) Általános problémák

Az ember nemi érettsége olyan folyamatos fejlődésnek van kitéve, amely a természet törvényei-
nek egész különös megfigyelését követeli.

a. A természet fejlődő sodra a gyermekkorban (általában!) figyelmen kívül hagyja a nemi életet
(ködben érés).

b. A természet bizonyos fejlődési rendben revelálja a nemi élet kérdéseit – a serdülő korban is
(feltárást szorgalmaz).

a. Érdeklődés – a másik nem iránt…
b. A gyermek-kérdés problémája (honnét a gyermek? Mi az apa és anya szerepe? Mi az életkap-

csolat valósága?…). De ezek fokozatosan lépnek elő. – Figyelem! A természet fejlődő kibontakozá-
sa fokozatosan robbantja ki a fenti kérdéseket is.

c. A kifejlett korban a természet szinte követeli a testi életet (kiélés problémája, ösztön elnyomás
problémája, átértéklés problémája)!

d. A születés tényében nemi különbség tekintetbevétele nélkül hozza az „új életet” (fiú – leány) és
együttes családi keretben fejleszti őket a házaspár (elkülönítés-e, vagy egybefogás-e a helyes?)…

e. A természet a fejlődés ütemét nehézségek között szorgalmazza; a nemi élet rezdüléseit pedig
érzéki örömmel kíséri… (miért?… Mi itt a teendő? Mire figyelmeztet mindez?…)…

Mi ezekből az általános következtetés? – Kettős kötelesség áll elénk: a természet és a kinyilat-
koztatás egybecsendítése.

Biztosan nem járunk rossz úton, ha azt mondjuk: a természet szava Isten szava! – A nevelés kér-
déseinek megvilágításában és értelmezésében nagy jelentőséget tulajdoníts a természetnek, és min-
den nevelő ráhatásában a természet útmutatása nyomán haladj! Ez az első következtetés. A ter-
mészet szava mellett hallgasd meg a természetfeletti kinyilatkoztatás szavát is, és így egybecsendü-
lő igazságként fog eléd állni a helyes és okos nevelési módszer.

Ez a második következtetés.

B) Részletes problémák

A fentiek általánosan feltűnő és szembeszökő kérdésekre hívták fel a figyelmet. Most azt kell
megvizsgálnunk, milyen tárgyi és módszertani kérdések merülnek fel a szexuális életkérdéseket ta-
nulmányozó nevelő előtt. – Lássuk ezeket kettős nagy beosztásban (tárgyi és módszertani problémák),
majd mindkét nagyobb részt osszuk kisebb kérdésekre a könnyebb megvilágítás szempontjából.
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 – Tárgyi problémák

1. Az életösztönök érvényretörése
Az emberi ösztönélet problematikájának részleges fejtegetését ezzel a természeti ténnyel kell kez-

deni, melynek értelmében az életösztönök eleven sodrással törnek a kifejlődés és kielégülés felé. Ki-
fejlődést és kielégülést szorgalmaznak. Mindez azt jelenti, hogy a nemi élet egyetemes életjelenség,
amelyre – a fejlődés útján – ösztönös lendülettel tör a szervezet és – ennek kifejlődésével – érvényét is
szorgalmazza.

a. Lássuk először a fejlődés kérdését.
a.  De  a  fejlődő tünetek (serdülés!) nem igények, hanem fejlődési állomások (gyermekkori sze-

xuális kilengések: az idegzsongító ösztönhullámok nem élettartalmak, hanem felcsillanó kíséretek…
Nemi ingerek, ösztönös érzéshullámzások).

b. Ezek a fejlődési etapok egyetemes jellegűek és ezért természetesek (Figyelem! A beteg szerve-
zet – thymico-lymphaticus! – Az ember egészen hullámmentes marad a nemi élet vonalán. – Itt persze
nem érintjük a kérdés teológiai kegyelemtani részét!).

g. A fejlődés tehát szent folyamat és Isten adta természetünk szent képessége. – Íme: a nemi élet
egész fejlődése tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy itt tervszerű, egyenesvonalú és isteni törvénnyel
van dolgunk, amelynek érvényét elősegíteni emberi feladatunk.

b. De az igényeskedés és érvényszorgalmazás is külön említendő.
a. A szorgalmazás – még nem követelődzés.
b. Még kevésbé keresztülviendő parancs.
g. Még kevésbé – a nem teljesítés esetén! – életet károsan befolyásoló tény.
d.Valóságban: a legfontosabb életszolgálati vonal,  amely a Szentírás szerint ebből a törvényből

sarjad: „Szaporodjatok, sokasodjatok” (1Móz. 1,28). Aki pedig távol áll a személyes kinyilatkoztatás
elfogadásától, az a természetben hallja ezt a kemény szót. – Kemény a szó, erős a teljesítésre törő erő
(Lásd: fajfenntartás ösztöne)!

e.Valóságban: erős előkészület dala ez, amely diadalt akar aratni az életszolgálat nagy áldozatát
nehezen vállaló gyenge emberek felett (Lásd: egyke, védelem a gyermekáldás ellen, „birth control”,
malthunianizmus stb. Ezek mind „megoldások” lennének a „túlzó szaporodás” ellen – az ösztönös él-
vezetek fenntartása mellett).

c. De szorgalmazó lendületükkel nem kielégülést követelnek.
a. Van itt tehát igen erős figyelemfelhívás! Erős ez azért, mert igen nagy jelentőségű a cél: Isten

országának fennmaradása!
b. Van itt igen erős odahajlítás (ha még a teológia „eredendő bűn” gondolatát is idekapcsolom,

akkor a küzdelmes élet még erőteljesebbnek tűnik fel előttünk).
g. Van itt tehát erőfeszítési nekilendülés, de mindig úgy értelmezve, hogy az Isten adta cél eléré-

sére tör az élet (nem a „mellékzörej” a lényeg, hanem az élet. – Figyelem! Hedonizmus, vagy életszol-
gálat??!).

d.  De ne feledjük: a teljes átadás olyan rombolás, amely tönkreteszi az egyént, társadalmat egy-
aránt (Lásd: a betegségig felfokozódó – gyermekkortól figyelhető – kóros életeket! Betegségek vége
az egyén és társadalom pusztulása).

Azt azonban itt is le kell szögeznünk – hiszen azért is tárgyaltuk ezt a fejezetet a problematika kö-
rében –, hogy méltán mondhatjuk problémának, miért ilyen erős az az érzés az ember életében? Sőt
így is fogalmazhatnók: miért pusztít annyi embert az életszolgálat ösztöne?

A már említett és később említendő szempontok reá fognak erre világítani. Most csak legyen elég
ennyi: szabad, szellemi lény az ember, aki helyes neveléssel ráirányítható, hogy ura legyen önmagá-
nak. – Figyelem! Nem az érzéshullám öröme, hanem az áldozatos szeretet szolgálata az élet alap-
üteme.

Ezen az alapon kell -a keresztény felfogás értelmében- majd keresni a természetes megoldást,
amelyet azután tökéletessé tesz a természetfeletti erők érvényesítésének alkalmazása.

Természetesen a komoly ember értő lélekkel keresi és tanulmányozza az ellentétes felfogást is,
amelyet az értelem mérlegére vet és ítéletet állít elő (naturalizmus, realizmus, materializmus; -
Rousseau, Bacon, Feuerbach L., Mach, Oswald, Marx, Lenin, Krupszkaja…)…
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2. A „nemi élet terheinek” problémája
Itt azokról a fontos tényezőkről, vagy „adott helyzetekről” lesz szó, amelyek a valóságos életben

a) megjelennek, illetve b) kifejlődnek és így az ember életét -természetesen most a nemi életre gon-
dolok!- erőteljesen befolyásolják.

a. Az adott és észlelhetően jelentkező tényezők.
a. A természet törvényei szerint belénk helyezett anatómiai és élettani tényezők differenciáltak.

Tudjuk, hogy a mirigyrendszer rendkívül jelentős tényező (hormonok! Starling felfedezése 1905-
ben). - Epiphízis, hypophízis, pajzsmirigy, csecsemőmirigy, a nemi élet mirigyrendszerei egyete-
mesen adottak és a szexuális életre kihatással vannak (kölcsönhatások! - Thymus - epiphízis!)

De fontos az a megállapítás is, hogy ezek egyedileg mások és mások. Széles skálán mozognak
(hypofunctio és hyperfunctio!. Ez a tény azután az egyéneket egészen másokká alakítja!

b. Számolni lehet egyik-másik tárgyi hiányával (ritkább eset. De még a Thymusnál, sőt a nemi élet
mirigyrendszerénél is van eset. – Sőt bisexus is –: kettős nemiség – előfordul. – Hermaphroditák! –
Embrió állapot „nemiségének” kérdései is nagyban vitatottak!).

g. Végül ide kell kapcsolni a nemi és korbeli fejlődési fokozatok okozta eltéréseket is (alak, test-
szervezet és „dinamika”).

b. És a szerzett „terhek”? Olyan fokozati eltérések és betegségek ezek, amelyeket jórészt szer-
zett az ember. Vagy: erőssé fejlesztett, ha a hajlama meg is van!!

a. Beteges nemi elkorcsosodások… Ide azok a „terhek” tartoznak, amelyek a túlzottan kiélt sze-
xualitás nyomán nehezednek az emberekre (hiperszexuális élet a túlzott kielégülés után! – Egyéni bű-
nös élet, együttes élet stb.).

b. Perverzzé alakuló tendenciák. Mániák (andro – nymphomania): Pederastia – Masturbatio –
Nekromania, Fetinhisztikus mánia. – Figyelem!

Vannak ennek is kiszélesedő – kezdetleges és erősebb alakjai is! (Lásd: a túlzott ingerlékenysége-
ket… „ugrásszerű” gondolatokat)…

Nem szabad azt hinni, hogy a legteljesebb véglet észlelhető csupán. Azért ezeket tudni és ezeket
figyelemmel kísérni a jó nevelőnek fontos kötelessége (Kraft, Ebing, Weininger…). – Nem szabad
azonban ezeket túlzásba vinni! (Freud - pánszexualizmus).

g. Idegrendszeri zavarok (psychoneurózisok kérdése!). – Itt nem az adottságában káros idegrend-
szer hatásairól van szó, hanem arról, hogy az idegrendszert az élet adott körülményei túlfeszítik
(gazdasági, szociális életterhek, miliő, problémák súlya stb.)… Ezekről igen sokat mondhatnak az
ideggyógyászati klinikák (Moravcsik, Schaffler, Kraft – Ebing).

d. Túlzott nevelési ráhatások okozta „traumák”. (Freud és követőinek tana). – Itt külön ki kell
emelni a vallási hatások nyomán jelentkező „traumákat” (túlzott félelem, a halálos bűn eltúlzása, a
büntetések szörnyű színezése stb.)……….

* *

AZ ÉLET REJTÉLYÉNEK ÉRTELMEZÉSE ÉS FELFEDÉSE

Bev.: A születés, az új élet értelme, mibenléte gyermekkorban az érdeklődés peremén marad, de a
serdülők világában a figyelem központja felé tör. Ezért van az, hogy ilyenkor a nemi felvilágosítás
kérdése és feladata ránehezedik a szülőkre és a nevelőkre.

A feladat érintésének kezdetén már előre leszögezzük, hogy a megoldás nem egy egész osztálynak
szóló előadássorozattal, hanem finom, közvetlen, egyéni módszerekkel keresendő. A szexuális élet lé-
nyegének érintése csak annyiban lehet osztályszerű előadás tárgya, amennyiben az általános életprin-
cípiumok közlése az ismerettani alapját adja a kérdésnek.

A mi tapasztalatunk szerint tudományosan alapozott kezelése minden kellemetlen nehézséget eltá-
volít. – Az élet eredetének ilyenkor még kényes kérdése sokkal szentebb, semhogy annak általános
magyarázata lehetséges volna. Ennek a kérdésnek érintése nemcsak értelmi homályt oszlat el, hanem
érzelmi hullámzást is okoz. Ennek pedig olyan eleven lehet a sodra, hogy hamarosan a kort és célt
megelőzően magával ragadja a serdülőt. A serdülő akarata és értelme még nem eléggé erős arra, hogy
az ilyenkor esetleg bekövetkező pusztító élvezetvágy felett győzni tudó, hatalmas életenergiákat harc-
ba vinni tudjon. – A nevelés ilyenformán preventív megelőzésre és terápikus kezelésre oszlik.
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A preventív kezelés azt jelenti, hogy a hivatalos nevelő legyen az, aki az életeredet kérdését érinti
és az életrejtélyt magyarázza, nem pedig az utca vagy egyéb. A természetes sorrend: előbb a szülő, az-
tán a tanító és végül a lelkiatya adja meg a pillanat kívánta felvilágosítást. Aki figyel, azt a természet
világosan útbaigazítja. Az emberi léleknek erősödésre van szüksége, nem bírja el mindjárt a serdülés
kezdetén a meztelen igazságot. Hiszen az egészséges serdülő érdeklődése három egymástól különálló
és külön korszakban fellépő kérdés felé fordul.

A serdülés kezdetén (praepubertas) a „honnan a gyermek?”, a serdülés zűrzavaraiban „az apa és
anya relációja”, végén pedig a „generáció módja” érdekli. Az első teljesen lokális jellegű, a másik re-
lációs, a harmadik a nemzés módját érinti.

E sajátosan felfejlődő problémakomplexum hűen követi a serdülő komolyodásának és tanulmányi
fejlődésének irányát. Az elemi iskolából kikerülő gyermek nem elég érett a nehéz kérdések megértésé-
re. Nem is terelődik rájuk úgy a figyelme, mint később. De a természet lassan kikényszeríti benne a
kérdéseket és így alkalmassá teszi a serdülőt ennek a kérdésnek a megértésére.

Különösen észlelhető ez a második kérdésnél. A kisgyermek nem érzi, sőt észre sem veszi a nemi
differenciáltságot. A serdülés idején a nemi fejlődés intenzív ütemben már aktív lesz, és a serdülő fiú a
lánnyal szemben vonzalmat érez. Ez az első jele a különváltak természetes egymáshoz tartozandó-
ságának. Ehhez járul azután a szülők állandó együttélésének tapasztalata, a közös élet, a közös teher
és a közös öröm látása. Ez is ébresztgeti azt a homályos tudatot, mely a szülőknek a gyermekre vonat-
kozó egybetartozandóságát hangsúlyozza. Ugyancsak idecsatlakozik a hasonlóság felfedezése is. Vé-
gül nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tapasztalati és tanításból merített ismeretet sem, amely a
növény és állatvilág fejlődéséből e korban már kialakul.

Így készíti elő és hívja fel a figyelmet a természet a serdülők kérdésének második csoportjá-
ra.

A mód kérdése, azaz a generáció mikéntjének felvetése ezzel párhuzamosan merül fel határozott
körvonalakban a serdülő tudatában. A serdülő most már egyenesen igényli a helyes magyarázatot,
amelyet megkönnyít a tudományos ismeretek gyarapodása is.

E folytonosan erősödő kérdésekre a feleletnek is hasonló fejlődési szakaszt kell megjárnia. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy a serdülés elején kizárólag a gyermek anyai eredetét kell közölni, a második
korban a relációra kell kiterjeszkedni és végül a harmadik korban kell a mód kérdését érinteni.

Az első kérdésre akkor felel helyesen a szülő, ha már a kisgyermekkortól kezdve kerüli a téves
mesék világát, s inkább bölcs körültekintéssel az ég ajándékának mondja a kisgyermeket. A felvetett
kérdésre azután egészen természetesen feleli, hogy az élet a jó édesanya szent testéből ered. „Látod
drága gyermekem, a te életed is, a drága testvéreid is a jó édesanya szíve alatt fejlődik. Ezért tapad az
ő szent testéhez a te drága életed. Őt szeretet a legjobban, őhozzá fűz az Úr, mert az Ő szent akarata az
ő véréből és szent testéből formál ki téged.” Ilyen oktató beszéd, különösen ha az nem valami rendkí-
vüli és kihangsúlyozott módon történik, teljesen kielégíti a gyermeket. A lánykát pedig egyenesen
megnemesíti, nagy öntudattal tölti el, mert a jövő élet szentségét önmagában sejti.

A második közlésnek az lehet a módja: „Nem egyedül él az ember. Nem is egyedül a jó édesanyá-
tól ered az élet. A jó Isten szent életterve szerint nem jó az embernek egyedül lenni; nem is úgy akarta,
hogy kizárólagosan az édesanyától eredjen az élet. Ezért magad is érzed, az élet vonzódást ébreszt az
emberben a másik nemmel szemben. A fiú keresi a leányt, a leány keresi a fiút. Ennek az az alapja,
hogy a két nem véglegesen egybetartozik. A fejlődő élet is a természet tanúsága szerint sejtekből
fejlődik. Az édesapa és édesanya szent teste termelik ki a csírasejteket, amely a jövő élet kiindu-
lása. Így lesz a kettőnek egysége az új élet kezdete. A fejlődésnek ez a kapcsolatos volta isteni szent
törvény: azért szent, mert isteni és azért is szent, mert életet teremt. Ezek az életsejtek fejlődnek ben-
ned is. Nagyon nagynak és szentnek kell tartanod, mert a jövő élet előhírnökei. Az igazi megbecsülés
és megszentelés az lesz, ha testedet a legszentebb és legtiszteletteljesebb szeméremmel neveled a jövő
élet szolgálatára. Drága gyermekem, a jövő élet, a te leendő drága gyermeked a te mostani életeden
függ.”

A harmadik fokon már egészen világosan kell beszélni. „Amint tudod, az emberi nem különböző-
sége az életeredettel kapcsolatos. Az Isten terve szerint egy test és egy lélek az emberpár, amelyből a
Teremtő közbelépésével megszületik az új élet. Az ember teste sejteket termel. Mást az édesapa és
mást az édesanya teste. Ezeknek a sejteknek a találkozása, az édesanya méhében való elhelyezkedése
indítja meg az embrió fejlődését. Mindez a nemzőszervek találkozása, érintkezése útján megy végbe.
A csírasejtek az édesanya szervezetében fejlődve várják a megtermékenyítő apasejteket, amelyek va-
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lamelyikével egyesülve, a fejlődésnek induló embrió őssejtjévé válnak. Ez a mód az Úr gondolata és
az életközösség legszentebb egybefonódásának ősi szent ténye. Ezért nem játék vagy élvezet a testi
élet: benne az Úr embert teremtő szent terve érvényesül. Ehhez mérten szabad és kell élni a házaséle-
tet.”

Az iskola és a tanító csak segítő lehet a szent vonatkozások felfedésében. Az iskola közli azokat az
előismereteket, melyek az életkérdés felvetésénél alapot nyújtanak. Az iskola az, aki megtanít az élet
mibenlétére és értékelésére. Ez a prallelizmus teszi lehetővé a szülői közvetlen munkát: különösen ak-
kor, ha a nemi élet kérdését érintő kérdéseket a fentiekben közölt finom lelki beállítottsággal tárgyalja.

A lelkiatya viszont nem annyira tanító, mint inkább megszentelő. Az ő hivatása kettős. Egyrészt
arra kell törekednie, hogy az élet olyan magaslatra helyeztessék, ahol annak minden rezdülésében az
Úr terve nyilatkozzék meg, másrészt azt kell elérnie, hogy a serdülő egyéni élete olyan közvetlenül
nyíljék meg előtte, hogy abból a fellépő hibákat megismerhesse, megjavíthassa, tehát a lelkeket is
megszentelje.

Mivel pedig a megszentelés vonalán mozgunk, azért a lelkiatyának azon kell iparkodnia, hogy az
életet, a testet, annak vágyakozásait és érzéki megrezdüléseit úgy kezelje, hogy annak alaphangját is-
teninek, szentnek és az életszolgálat tudatos felfejlődésének hirdesse, tehát ne félelmet és rettegést,
hanem tiszteletet ébresszen a serdülőben saját testével szemben. Ez nem jelenti, hogy a szexuális bű-
nök rettenetes hatásáról ne essék szó. Ellenkezőleg! Minél szentebb az élet, annál szentségtelenebb a
vele való visszaélés! A lényeg: az életszolgálat úgy állítandó be, hogy csak nagy, áldozatos erőfeszí-
téssel érhető el ez a teremtő életzenit.

Csak ilyen harmonikus és tervszerű lelki megvilágosítással érheti el a nevelő azt az eredményt,
amely a normális és magasabb rendű életfejlődést szolgálja.

A nemi felvilágosítás alkalmazása azonban az élet valóságában nem ilyen könnyű. Tény, hogy
sem teljes tisztaságában nem áll elénk az emberi természet (sok a terheltség, sok az öröklési adottság),
sem nem érintetlen a környezet hatásától a serdülő gyermek. Azért sok esetben terápikusan kell be-
avatkozni a kérdésbe.

A terhelt, vagy ideges serdülők terápiája ott kezdődik, hogy orvosi beavatkozással iparkodunk ki-
egyensúlyozó hatást gyakorolni. A háziorvosok és iskolaorvosok azért állnak a szülők és tanítók mel-
lett, hogy a jövő élet szolgálatának elégséges testi feltételeit megóvják. A szülők és tanítók megfigye-
lései jussanak el az orvoshoz, hogy ő azután megfelelő szaktanáccsal szolgáljon.

A második lépés annak a lelki kapcsolatnak megteremtése, amely lehetővé teszi a serdülő múlt-
jának teljes megismerését. Az egész rejtett élet, a kisgyermekkori élménykomplexum olyan homályos
és esetleg súlyos adatokat tartalmazhat, amelynek ismerete nélkül nem tudunk a zavarban rendet te-
remteni. Bizonyos, hogy ilyen vitális kapcsolat serdülő korban nehezen építhető meg, de tervszerű kö-
vetkezetes, odaadó áldozatossággal mégis elérhető. Itt a szülőnek, tanítónak is nagy szerepe van, de
elsőrendű hivatása lesz ez a lelkiatyának, aki neveli. Nem lehet itt eléggé hangsúlyozni, hogy itt nem a
büntetés és testi fenyítés, hanem csakis a segíteni akaró embertestvér segíthet.

A lélek megismerése azután önként tárja elénk a segítés módozatát. Azért a további lépés a konk-
rét, az adott esetre vonatkozó segítés. Ez azután lehet a rossz társaságtól való elvonás, a szexuális
ösztönök kiélésével párhuzamosan megjelenő káros hatások feltárása, vagy a nemi élet megszentelé-
sének közlése, illetve a helytelen felvilágosítás megjavítása aszerint, amint a serdülő állapota kívánja.
Nagyon természetes, hogy az egyszerű felvilágosítás ilyenkor már késő és nem is eredményes. A bű-
nöző serdülő ezt már jól ismeri és épp ismeretei alapján él vissza az isteni rendelkezéssel. Ezért a leg-
súlyosabb neveléstani tévedés az a felfogás, amely szerint a nemi felvilágosítás biztos prevenció, vagy
terápia. Az ismeret még nem védi, sőt normális alap hiányában a bűn felé szédíti a serdülőt.

Az élet helyes megvilágítása lehet az a prelúdium, mely után a tervszerű nevelés a testi, az értelmi
és akarati élet terén megindulhat. Tapasztalat is bizonyítja, hogy a tévedések között fejlődő serdülők
életében csak ez a sok értékes tényező együttesen tud tartós eredményt elérni.

A helyes terápikus felvilágosítás tehát nem szorítkozhat kizárólag az egyszerű anatómiai és életta-
ni ismeretek közlésére, hanem a káros tényezők (külsők és belsők) gyengítésével, az élet szent értel-
mezésével, az akarat domináló helyzetbe építésével és az isteni kegyelem erőivel kell gyógyító hatást
elérni. Bef.: Az élet szent! Szent legyen megismertetése és szolgálata is!

* *
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A NEMI FELVILÁGOSÍTÁS GYAKORLATI KÉRDÉSÉRŐL
(Előadás a Családvédelmi Szövetségben, 1939. XI. 15.)

Bev.: A nehéz kérdéseket nem kikerülni, hanem megoldani kell, – ez az én elméletem. – Az élet
nagy kérdése a mai téma. – A nemi élet sem nem tizedrangú, sem nem elsőrendű. Életkomponens.
Életeszköz, így a legszentebb. A mindenható Isten terve, hogy az élet életből fakadjon. Az élet minden
jelentkezése az Ő tervét szolgálja. Az az ember tud erről a kérdésről, e kérdés szentségéről higgadtan
szólni, aki tudja, hogy mindaz, ami az élet szolgálatában áll, az szent! Az életrejtély problémáját a leg-
szentebbnek tartom, azért nem nehéz az édesanyának, a lelkiatyának, a nevelőnek e kérdéshez hozzá-
nyúlni. Könnyű, de csak szent lelkülettel szabad! Szentet csak szent lélekkel lehet megközelíteni.
Templomba csak lélekkel lehet lépni, akinek lelkét a templom lelke ihleti. – Hogyan álljon az ember
az élet nagy misztériumával szemben? Hogyan húzza el a leplet, míg a gyermeknép fejlődése eltakar-
ja?

Az első generális tézis: hinni kell a természet fejlődő erejében, mely önnönmagát revelálja. Az
emberi élet eredetének kérdése a misztérium ködében áll. Quid dicendum? – megszoktuk. A természet
élettani üteme nem a születéstől kezdődik, hanem pillanatnyi és elsüllyedő, vagy korban időt tart. A
természet fejlődő folyamata még e kérdésben is megtartja a fokozatot. Honnan? – ez kezdő kérdés.
Tervszerűen hangolt a gyermek ebben a pontban (úgy legyen!). Az élet-nevelési probléma nem tan-
tárgy, melyet előadunk ma a IV. c-ben. Figyelembe kell venni a természetet, mely revelál és feleletet
keres.

A második univerzális tézis: e kérdés természetes és szent. Nem tudok elszabadulni attól az elgon-
dolástól, hogy az Ószövetségben az I. parancs a szeretet parancsa és csak a VI. a kemény parancs! Ez
annyira szent és természetes, hogy súlyos bűn pedagógiailag, ha mindig ezt kutatja valaki. „Sanctis
omnia sancta” (Szentatyák).

1. Quid faciendum? Első kánon: a) nem napok és évfolyamok kérdése ez, hanem egész életen át
tart. Nem úgy, hogy ma számtan lesz s azután erről beszélünk, hanem fokozatosan. Miért érdeklődik a
gyermek? Mert Istentől adott valóság, mely csírában kifejlődésre vár. A felvilágosítás állandó nevelési
folyamat. Már a legkisebb kortól szent hangulattal kezelendő és sohase hazugsággal! b) Ez a téma
mindig szent a családban. Triviális tréfákat ne tűrjünk. A nemi élet a családban szentül említtessék. A
magyar emberben naturális tisztesség van. Magyar vidékről származom én is. Öltöztetésben, modor-
ban szentül legyen e témáról szó. A jó mamáknak nagy gondjuk legyen a fürdés. Szentül. c) Mindig
igazat mondjunk. A gólyamesét én sohasem mondtam. A jó Isten küldi a gyermeket. A kicsike gyer-
mek ebben megnyugszik. Aki hozott, az igazi angyal, – ezt mondom neki. A legszentebb angyalnak az
anyját küldi az apa munkája révén. Igazat mondtam, mert mégis Isten hozta. d) És honnan? A jó drága
édesanya drága életéből! Mindig arra hivatkozom: amint a körtefán csüng a gyümölcs, úgy a te drága
jó édesanyád szent életén nőtt a te drága életed. Kapcsolatot találunk így ahhoz a szent személyhez.
„Az én szent testemből eredt a te életed, s azért hordtalak a szívem alatt (édesanyának képzelve ma-
gam, mondom ezt), s azért ragaszkodol hozzám.” Megöleli a gyermekük, ha így mondják meg neki. –
1000 meg 1000 életet próbáltam így ki. „Mindig többet fogsz erről látni, egyet el ne felejts: mindig
drága anyádhoz gyere s mindent meg fogsz tudni tőlem”. – Áldozatosan szeressétek drága gyermeke-
teket. Már kicsi kortól kell beleszuggerálni, hogy szentnek tekintse a kérdést: „Istentől jött az én éle-
temből, s szívem alatt fejlődött.”

2. A hogyan? – Ha ránevelem azt a drága gyermeket így, akkor semmi nehézséget sem okoz an-
nak a további: az élet eredeténél megnyílik az édesanya teste s abból ered. A búzaszem is megnyílik.
Hogyan jön további segítségre a természet? Kisfiú és kisleány … A természet szent vonala megindít
egy szent vonzalmat, ez a szerelem. A szerelem nem disznóság. Várják a nemek illúziós első fuvalmát.
(Ott van a gyermekszobának az erotikája). – Ha követem a gyermekélet fejlődését, akkor a gyermekvi-
lágban a szerelmet szentnek, első zsendülésnek, zsongásnak nézem. – „A jó Isten arra hangolt téged,
hogy érdeklődj, mert a családot a jó édesapa és édesanya alkotja.” A papa és mama viszonya kezd éb-
redezni: a papa és mama élete összetartozik. Amely percben vetésszerűen elhintem a gondolatot: ter-
més, a természettel haladó szent kezelés eredményt hoz. És ha kicsi kortól a mama szívéhez utasítom,
ahonnan származik, hogyne sietne akkor a mama lelkéhez, ahol az igazat tudja meg mindig. Senkitől
sem kérdez majd, csak a mamától.

Be van fejezve a nemi felvilágosítás kérdése. Az élet kérdése örök szfinszk. Abszolút titka nescius.
– Csak az életfejlődés szent útja marad és lesz szent kötelesség.
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Ellenvetés: ilyen gyermek nincs! Életem meggyőződésévé érett: etikai értékké dominált. – Olyan
szent világ ez, hogy a legnagyobb felelősség a jövendő szülőké: fegyelmezett életet kell hirdetni. Tisz-
tult generációt szüljenek. Ez a kérdés vitale; az vállalkozzék reá, aki szentül él. A gyermek megérzi,
hogy e pontban szentül kell gondolkoznia. Lehet a pedagógus is édesanya. Két ember komolyan tár-
gyal: viri sumus, isteni szent világának tekinti e kérdést.

Bef.: ha ez a tónus életstílus, akkor minden természetes értékként fog revelálódni. De ha mester-
kélt per stilum non per vitam, akkor nem hiteles és nem meggyőző. – Amen, ha szent az élet, Isten ke-
zéből jön!! Szentül csak szentül hangolt ember tud beszélni. A felvilágosítás nehéz, mert kevés a szen-
tül élő ember. A szent együttesben a jó édesanyán és édesapán indulva revelálódik a gyermek előtt az
élet szentségének valósága, bontakozása.

X X

A KEMÉNY PARANCS ÉRTELMEZÉSE az iskolában, gyóntatószékben és szószéken
(Akadémiai előadások – papoknak, kb. 1950-es évek közepén)

I. rész: A kemény parancs kezelése a hitoktatásban

1. fejezet: Általános irányelvek

A leglényegesebb a VI. parancs területén az, hogy a hitoktató tiszta fogalmakat, világos ismerete-
ket és fokozatosan mindenkire kiterjeszkedő magyarázatokat adjon az Egyház tanítása alapján. – Eb-
ből az következik, hogy bár a kisebb korban kevesebbet, a felnőtt kor felé törekvő serdülőnél és a fel-
nőtt ember életében mindent meg kell tudnunk magyarázni. Semmiképpen sem lehet elejtenünk azt,
hogy nagy általánosságban az egész kérdés minden katolikus hívő előtt – kicsi, vagy nagy legyen is-
Krisztus tanításának megfelelően, világosan álljon. Nem képzelhető olyan prüdéria, amely miatt el
kellene kerülni ezt a kérdést. Az Úr tízparancsolatában a hatodik helyet foglalja el, nyilvánvaló tehát,
hogyha a kinyilatkoztatás tárgya, akkor a hívekkel kicsi kortól kezdve megfelelő formában közlendő.

Azt azonban sohasem szabad felednünk, hogy az Egyház tanítása szerint – az Úr kinyilatkoztatása
alapján – a kemény parancs a hatodik. Ez azután arra mutat, hogy ebben az egymásutánban is valami
Isten-tervezte  rendszer  van,  és  ebben a rendszerben az első helyet  a  szeretet  parancsa foglalja  el.  Ez
minden hitoktató részére élénk jeladás arra, hogy ne ezt nézze az emberi élet legfontosabb kérdésének,
hanem vegye észre, hogy ennek helyes tanítása és az ember fejlődő életének ezen a területen való ne-
velése az ő legnehezebb feladatainak egyike. A feladat kényessége nem abban áll, hogy ez a parancsok
parancsolata – ez nem is volna igaz és helyes megállapítás-, hanem hogy ennek a parancsnak a közlési
módja a legnehezebb. Örök és komoly kérdés marad: hogyan kerüljön megbeszélés alá a kemény pa-
rancs az iskolában?

Ha valaki ezt több szempontból figyelemmel kíséri, akkor óvakodni fog attól, hogy ez a kérdés
opportune-importune állandó feszegetés tárgya legyen. De óvakodni fog attól is, hogy ennek a kérdés-
nek valami hallatlan hátteret fessen és a tárgyalásnál olyan kiélezetten hívja föl a figyelmet, hogy ez
már maga szinte belső idegzavarnak tegye ki az egész hallgatóságot. Az is biztosra vehető, hogy ezek
a túlzott érzéshullámok – hiszen valóban a feszült idegzetnek a következményei – csak akkor jelennek
meg a gyermekben és felnőttben, ha az előadó olyan módon „készíti elő” a kérdést, hogy szinte reme-
gő félelem fogja el a hallgatóságot, mert most valami szörnyű dolgokat fog hallani… Ilyen és elitélen-
dő félelmeket keltő keretek pl. a következők: „most drága gyermekeim, felállunk, imádkozni fogunk, a
Szent Szűzhöz fohászkodunk, szentképet teszünk magunk elé, mert most olyan szörnyű kérdés követ-
kezik, amelynek megbeszélésében a bűn veszélye nagy. Itt az Isten stb. segítsége nélkül elesünk….”. –
Még rosszabb volna az a módszer, amely így kezdené: „most olyan kérdésekről lesz szó, amelyeket
senkinek sem fogtok elmondani…”. Ez utóbbi azért nagyon rossz, mert sokkal rosszabbat sejtenek
majd azok, akiknek úgyis el fogják a gyerekek mondani, hogy miről volt szó. Mert naiv az az ember,
aki azt hiszi, hogy ezt a gyerek nem mondja el otthon. Mert úgyis elmondja ilyenformán: „ma olyat
tanultunk, amit nem szabad senkinek sem elmondani…”. Különben is sohasem szabad arra hangolni a
gyermeket, hogy a szülők előtt rejtegesse gondolatait. Azt igenis lehet hangoztatni, hogy gyermekek
között ne legyen beszélgetés tárgya az élet szent kérdése.

Az élet kérdéséről való tárgyalás olyanformán következik a legközvetlenebb egyszerűséggel, mint
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amikor áttérünk – tegyük fel, a parancsok sorában egyikről a másikra –: „miután az ötödik parancsot
befejeztük, következik a VI. parancs. Tétel szerint ez így hangzik: Ne paráználkodjál”. Ezután később
magyarázandó módon ismertetendő, hogy mit jelent ez a parancsolat. De már itt, az általános alapel-
veknél ki kell emelni, hogy a kérdés megszentelésének egyetemleges módszere mellett fokozatosan
közlendő a kérdés tárgyi tartalma! Ennek az alapvetésnek természetszerűleg csak akkor lehet folytató-
lagos és folyamatos ereje, ha a hitoktató maga is olyan könnyedén, fölényesen jár a kérdés felett és így
tud a kérdésről beszélni, hogy az ő idegrendszerét sem érinti, az ő érzésvilágát sem zavarja, arckifeje-
zését sem befolyásolja a különböző parancsok tárgyalása.

Éppen ezért a helyes módszert az bizonyítja, ha – mint már mondottuk – nem tartom különlegesen
nagy jelentőségűnek és mindenekfelettinek ezt a VI. parancsot. Ismételve ismétlem: semmiképpen
sem keresek módszertanilag olyan keretet, amely különleges. Magam pedig arra török, hogy olyan
hangulatot tudjak teremteni önmagamban, amely közvetlen és teljes érdeknélküli egyszerűséget árul el
a kérdést illetőleg.

2. fejezet: Az általános iskolákban való tanítás (6-8 és 8-10 éves kor)

Mindezek előrebocsátása után, az iskolatípusok megoszlását figyelemmel kísérve azt kell tudni a
hitoktatónak, hogy az a nehezebb kérdés, milyen módon és milyen tartalommal tanítandó az általános
iskolában, az általános középiskolában és esetleg a felsőbb iskolák órakeretében. Ha ezt a beosztást fi-
gyeljük, akkor rátérhetünk az első kérdésre.

A mostani előadásban azt a kérdést kell felvetnünk, hogy hogyan és mit kell az általános iskolában
a VI. parancs kérdésében szólnunk. A kérdésre nagy általánosságban úgy lehet felelni: a hitoktató
munkája nem nemi felvilágosítás, még kevésbé meg nem értett és még a szervezet szerint föl nem fej-
lődött ember érzéshullámainak ébresztgetése (alvó oroszlán ébresztgetése!), sem nem különleges fi-
gyelemfelhívás az életkérdés rejtetten megpihent részleteire (jövő élet, születés kérdése), hanem: Isten
kinyilatkoztatásának meghirdetése. Ez pedig tartalmilag így fogalmazható és fogalmazandó: az élet a
legnagyobb szentség és az élet szentségével való visszaélés a legnagyobb erőfeszítéssel kerülendő.

Ebben az elgondolásban fellelhető az a nagy pozitívum, amely statikusan adja azt, hogy az élet-
kérdés Isten terve, és a dinamizmus adja, hogy ez az életkérdés a tiszta, érintetlen élettel szorgalma-
zandó és a bűnök elkerülésével a legerőteljesebben megóvandó. Ha mármost az elsőt nézzük, (akkor
vissza kell idéznünk könyvünk első részének legutolsó fejezeteit, ahol erről a kérdésről úgy beszél-
tünk, hogy az egész életkérdés Isten tervében helyezendő el. Igaz ugyan, hogy ott a maga általánossá-
gában volt minderről szó, itt azonban részletekben is ki kell most térnünk arra, hogy ez a nagy gondo-
lat és igazság hogyan és miképpen vihető a gyereklelkekbe. Ott inkább arról volt szó, hogy mit jelent
az, hogy az életszolgálat testi kerete Isten terve) itt arról lesz szó, hogyan és miképpen hirdethető meg
ez a nagy igazság kicsi kiadásban gyerekember számára. Nem lenne tehát helyes és elégséges, ha a
hitoktató csak az isteni ige hangszórójaként helyesen értelmezné a kérdés tartalmát, mivel az is a fel-
adat, hogy nevelőmunkát tudjon kifejteni a gyerekember életében. El kell tudni érnie azt is, hogy tisz-
tán nevelődjék az Úr apró házanépe. Az a kifejezés, amelyet mondtunk: „dinamikai hatást is kell elér-
nie” az nem csak annyit jelent, hogy el kell rettentenie egyik-másik bűn elkövetésétől, hanem azt is,
hogy rá kell nevelni a gyereknépet pozitíve arra, hogy a tisztult élet szolgálatában minden eszközt fel
tudjon használni.

Mi volna most  már ez a  pozitív  irány? Egyszerűen az,  hogy ahányszor  csak szó kerül  a  kemény
parancs kérdéséről, mindig a szent, ünnepélyes hangot, a szent hangsúlyozást csendíti meg a hitoktató.
De félreértés ne essék! Ez nem akarja azt mondani, hogy keresve keresse ennek a parancsnak állandó
magyarázatát, csak azt követeli, hogy amikor a tananyag ezt a kérdést felveti, akkor mindig ünnepé-
lyesen szóljon róla a hitoktató.

De hol és mikor merül fel ez a kérdés? Az általános iskola legelső fokán a tízparancsolat tanítása,
a bibliai események magyarázata és az első szentgyónás előkészítése veti föl ezt a kérdést. Ádám, Éva
teremtése, Noé, Szodoma, továbbá egyes bűnösök életének ismertetése. – Ismételve ismétlem: nem
mesterséges felvetés a fontos, hanem alkalomszerű és csak a tárgyat érintő magyarázat a fontos.

A fent említett alkalmak azután módot kínálnak az alapvető gondolatközlésekre és értelmezésekre.
Meg is figyelhető, hogy fokozatosan milyen eredményeket érhetünk el. Az ilyen módon való eljárás-
ból azután több tapasztalati következmény származik. Ebből az eljárásból következik – ez már az első
nyiladozó eredmény! – , hogy a kisgyermek észre fogja venni, hogy ez a kérdés mindig tiszteletet pa-
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rancsoló hangmodort váltott ki az ő tanítójából, és ezért ő is azt tényleg valami nagy jelentőségű do-
lognak fogja tartani. Ha ugyanis valamely kérdés vagy túlhangsúlyozott, vagy kissé bizonytalanul za-
varos hangulat mellett érintetett, akkor ez sohasem vált ki tiszteletet a hallgatóságból. Az a kérdés
azonban, amely ünnepélyes hangszínt kapott, az mindig tiszteletre hangolja a kicsi gyermeket. Nagyon
természetes, hogy tárgyi szempontból a gyermekek életében nem térhet ki a hitoktató részletekre. Itt
már elégséges az általános kérdések közlése. De ha azt szépen kifejtjük, akkor már a második fokot is
elérjük, hogy a tisztelet mellett valamelyes alaptartalmat is közöltünk, amely alkalmas lesz a szent ti-
tok további értelmezésére. Ezek az általános tételek annyit jelentenek, hogy szent az ember teste, mert
a jó Istennek szent teremtménye, szentnek kell lennie az ember viselkedésének, mert ennek irányítását
– mindig hangsúlyozva – a szent szemérem adja. Szentnek kell lennie minden érdeklődésnek, amelyre
a jó édesanya, vagy nevelő, vagy hitoktató is nyújthat felvilágosítást. Itt nem azt kell kérdezni, hogy ez
centrum kérdés: a lényeg az, hogy ez olyan szent dolog, amelyről csak szentül lehet gondolkodni, ér-
deklődni.

Ez a pozitív közlés, amely a legelemibb fokon a VI. parancs tárgyalása, még nem az életkérdés
magyarázását, hanem alapmegszentelését jelenti. Tudni kell azt, hogy elemi fokon csak kivételesebb
gyerekeknek érdeklődése erősebb ezt a kérdést illetőleg (korafejlett mirigyrendszer, koraérettség,
rossz környezet stb.). De azt is jó tudni, hogy a gyereklélek érdeklődése átfutó és pillanatnyi válasszal
kielégíthető. Ha szentnek tanítom a tisztaság erényét, akkor majd az édesanya felé tolódik el a további
feleletet váró érdeklődése, és tud is majd vele elbeszélgetni…

A későbbi kor (8-10 év) az, amikor az érdeklődés erősebb üteme jelenik meg a gyerekben, amikor
olyan dolgokat kell neki megmagyarázni, amelyek az élet eredetére vonatkoznak. De ha ezt az egész
parancsot már kicsi korában is szentnek hallotta, akkor szentül hallja most is. Alaphiba az ilyen irányú
tanításnál, hogy csak negatíve tanítjuk mondván: ne törődj vele, ne érdeklődjél, majd később… A ve-
szély az, hogy nálánál korosabb és ösztönösebbeknél kap „kellő felvilágosítást”. Ha a gyermek valami
rémet lát vagy sejt önmagában, vagy másokban, kísértést sejt vagy lát a legelemibb élettani jelensé-
gekben, akkor kapkodó, bizonytalan lesz, sőt a rosszat meg is kísérli, mert hátha nem is olyan, mint
amilyennek mondják. Amitől fél az ember, abba néha beledugja az orrát. Az egészen biztos, hogy
egyik gyereknek sem jut eszébe, hogy az Eucharisztia szent jelével zsetonszerűen játékot űzzön, mert
szentnek tartja és letérdel Előtte. De ha valamit csak gyalázatosnak tart, akkor közeledik hozzá, még a
sárba is belemegy, de a szent dologhoz nem nyúl. Mármost, ha a szent dologra való figyelemfelhívá-
sát (ez az első fok), majd a test szentségének tárgyi értelmezését megadtuk (ez a második fok), kér-
déssé tehető, hogy miképpen haladjunk előre. Itt most kateketikai előadást kellene közölnünk, de mi
inkább a „Bontakozó élet” 8. kötetének szövegét adjuk, hogy a legnehezebb kérdésről való bánásmó-
dot elsajátítsuk. – Azt is mindenesetre ajánljuk, hogy Szuszai: „Előkészület a nagy napokra” c. műve
forgattassék, mert ebben – más kateketikai mű mellett – igen szép minta-tanításokat találhatunk. Fi-
gyelembe ajánlható ez a két gyönyörű könyvecske is: „Titok” és „Teljesebb titok” (Dr. Sztrilich Pálné
Csapodi Hedvig, Korda Kiadó, 1948). – Ezek után fokozatosan tanítandók, illetve ezek szellemében
kell eljárnia a hitoktatónak.

3. fejezet: A felsőtagozatú általános iskola, gimnázium és szakiskolák tanítása

Itt is arról van szó, hogy ami a kemény parancs kérdését illeti, hogyan kell tanítani a felsőtagozatú
általános iskolában (10-14 év) és felsőbb iskolák növendékeinek (14-18 év). Azért osztjuk két részre,
mert teljesen más érdeklődési területté szélesül ki ez a kérdés a serdülés korában és a felserdült élet te-
rületén.

Ha az általános iskola felsőbb tagozata tanítását nézzük, akkor tudnunk kell, hogy a 10-14 éves
időszak az a kor, amelyet így lehet jellemezni: az érdeklődés kora. Ebben a korban indul meg a
gyermekben a természetes élettani átváltozás. Fejlődésnek indul a másodlagos nemi jelleg. Evvel kap-
csolatban természetesen az egész vérkeringésnek az erősebb ütemezése, a mirigyrendszer fokozottabb
működése, az idegpályák erősebb érzékenysége jelentkezik. Világos és természetes tehát, hogy a gye-
rek ennek a bizonytalan belső átalakulásnak háttere iránt is érdeklődik. Hozzájárul még ehhez az is,
hogy elemi fokon érezni kezdi, hogy nem elszigetelten, függetlenül éli életét az ember. Érdeklődést
kezd érezni a másik nemmel szemben. Ez is természetes és szent, de a gyerekvilágban egészen külön-
leges.

Nem lehet letagadni, hogy amíg kicsi a fiúgyermek, addig szóba sem áll a leánnyal. Azokat kiker-
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geti a szobából vagy a játékból, mert lányok. A serdülés korában azonban ez az idegenkedés megszű-
nik. Valami felfigyelés jelenik meg benne. A kamasz még nagyon rendetlen volt, a felserdült azonban
már szinte kínos gonddal ügyel ruhájára, hajára, külsejére. Ezek a külső átváltozások azt mutatják,
hogy az érdeklődés most már kifelé, a rejtett élet felé, és pedig egyenesen a másik nem felé fordul…
Természetes, hogy ez az egymás felé fordulás a serdülő fiút és leányt egyaránt jellemzi.

Miből tudjuk ezt? Először magából abból a megfigyelésből, ahogy az ember a diáknépet közvetlen
szemléletből nézi. Másodsorban az egyes esetekben való tapasztalatból, hogy amikor ez a kérdés föl-
merül, akkor szinte feszült figyelemmel figyel mindegyikük. Olyan területre jutottunk, amely feltétlen
érdekli. Továbbá harmadsorban azt is észleljük, ha valamit a gyermek bizalmasan kérdez tőlünk, ak-
kor ennek tárgya a testi élet, a gyermek születése, a szerelem; ha bennünk bíznak, akkor ez nagyon jó
és helyes. De ha csak összebújva sugdosnak, ott baj van. Fiúknál kevésbé látható ez az összebújás,
mert ők kamaszabbak és durvábbak. Leányiskolákban sokkal gyakoribb és feltűnőbb az ilyen. Ha 2-3
leány a folyosó sarkában nagyon beszélget, akkor, ha hallanánk őket, bizonyára ezekről a kérdésekről
tárgyalnak. Jó ilyenkor véletlenül, észrevétlenül arra menni, szétrebbenteni őket és megfigyelni a sze-
mélyeket. Nem leszidni őket, de figyelni és észre fogjuk venni, hogy köztük vannak, akiken erősebben
fejlődő, testileg is kiütközőbb a serdülés üteme. Rendszerint van köztük egy-két „bébi”, akit azután a
többiek „szakszerűen” kioktatnak…

Ha tehát tudomásul vesszük a fejlődésnek és a belső átalakulásnak ezt a különlegességét, akkor
ezekből a jelekből látva úgy kell ezt a kérdést felvetni, hogy az mindig fokozatosan adja megvilágítá-
sát és értelmezését az életnek. De ezt nem szabad félreérteni: ismételve ismétlem, hogy ez nem nemi
felvilágosítás, hanem az élet szent kérdéseinek fokozatos megvilágítása.

Az általános iskola felsőbb tagozata már a bibliai történetek és az erkölcsi vonatkozásoknak gya-
koribb területein felveti ezt a kérdést. Itt is ismételni kell: sem keresni, sem kerülgetve kerülni nem
szabad ezt a témát. Hogy azután hol és hogyan tanítsak, arra nézve legyen irányadó ez a néhány utasí-
tás.

Két nagy terület kínálkozik a hitoktató működésében. Egyik az állandó gyónási előkészítés (ame-
lyet tessék mindig a közös gyónás előtt ismételgetni), a második helyen pedig a tanmenet keretében a
VI. parancs visszatérése, akár a katekizmusban, akár más erkölcstani kérdésen keresztül. Nem írtuk
harmadiknak a rendkívüli előadásokat, mert ezeket az alsóbb osztályokban lehetőleg kerülni kell, és
legfeljebb felső osztályosoknál vagy az iskolán kívülieknél lehetségesek.

Tárgyi tartalmukról pedig vedd figyelembe a „Bontakozó élet” 7. kötetének lapjain található belső
értelmezést; Nagy L.: „Az élet értelme” c. művét, továbbá Schütz: „Házasság”; Kecskés: „A házasság
etikája”; Tóth Tihamér; Stall műveit…

4. fejezet: További fejtegetés a felsőbb tagozatú ifjúság (14-18 év) tanításáról

Az iskolatípusok olyan területére jutottunk, amelybe azok a fiatalok járnak, akik javarészben a
serdülés korán már túl vannak. Nagyon természetes, hogy ez nem jelenti a teljes és tökéletes testi és
lelki kifejlődést, hanem csak azt, hogy életszakaszuk a jövő életre való felkészülést ütemezi. Mégpe-
dig mind testi, mind lelki szempontból.

Ennek a ténynek első jelentkezése a szerelmi érzéshullám erőteljes fellobbanása. De természetes,
hogy szerelmi jelentkezések inkább bevezetések ahhoz a nagyobb élethez, amelyet Isten tervei szerint
a jövő szolgálatában kell majd átélnie. Ezeknek a kérdéseknek helyes tanításával kell a serdülő életét
és a serdülést befejező embert a kemény parancs szolgálatára előkészíteni. Ez a kor még erőteljeseb-
ben hirdeti azt, hogy előkészületi korhoz jutottunk. Annál is inkább, mert maga a szervezet dolgozik
amellett, hogy szintén előkészítő munkát végezzen.

Ha mármost előkészülettel van dolgunk, akkor a tanítás is az előkészület gondolatát hangsúlyozza.
Ebben az előkészítésben a következő mozzanatok szerepelnek. Van benne először egy értelmi mozza-
nat. Meg kell értetni a serdülővel, ami benne élettanilag és lélektanilag végbemegy, az az Isten törvé-
nye szerinti átalakulás. Másodsorban meg kell vele értetni azt is, hogy azok az érzések, amelyek az át-
alakulással kapcsolatosak, nem bűnök és nem is kísértések, hanem természetes életrezgések, amelyek
éppen természetes voltuk miatt egyéni és jövő életünk tartalmának tartandók. Érthető lesz tehát az is,
hogy kezelésüket természetes módon kell végeznünk. Hozzá kell fűznünk azt is, hogy itt-ott lehet túl-
zott kísértésekről is szó, hiszen a természet megromlása magával hozhatja ezt, mert ezek az érzések
erősebben izzó jelentkezéssel az ember akaraterejének megtörésére is vezethetnek. Ezeknek a kezelése
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a neveléstan külön fejezetét adja, de azt kell hangsúlyozni, hogy itt az élet természetes kérdéseivel van
dolgunk. Ugyancsak hozzá kell adnunk, hogy a jelentkező szerelmi érzések sem a gonoszságnak, a
bűnös életszakasznak rossz irányú lobbanásai, hanem ezek is az élet előkészítői, sőt – szabad azt is
mondani- első jelentkezésükben isteni követek, amelyek egy jövő életnek szinte fátyolát próbálják fel-
lebbenteni és finom jelentkezéssel a felserdült ifjú figyelmét a jövő élet nemi összetartozandóságára
felhívni. Ha most mindezeket figyelembe vesszük, milyennek kell lennie a tanításnak? Itt most a di-
daktikai mozzanatokat érintjük. Az értelmi résznek továbbadása a kérdés. A megindulás itt is úgy kez-
dődik, hogy pozitív megvilágításban Isten szent tervében a jövő élet előkészítőinek hirdetjük a szerel-
mi érzést (illúziók, valóságos érzések, örök kapcsolatok), még akkor is, ha talán a kezdő ember meg-
ijedne attól, hogy ezek a gondolatok értelmi, érzelmi világok Isten gondolataihoz tereltetnek és fél at-
tól, hogy így szabadosság lép a túlzott gondosság helyébe.

Nem szabad mindezektől félni. Az életnek pozitív fejlesztése, az életerő pozitív ismerete helyes
megvilágítást ad és az életkérdésnek okos értelmezését adja. Ez az Egyház keretében végzett alapvető
didaktikai eljárás a szó szent értelmében felvilágosító munkának nevezhető. Itt hangsúlyozzuk, hogy
az ilyen irányú felvilágosítás tényleg tárgya a katekézisnek; de ne felejtsük, hogy csak szinte mellék-
hangot nyerhetnek azok a kérdések, amelyek részletesebb élettani vagy pedig szervezettani területre
tolják át az ember gondolatait. Sőt a tapasztalat alapján azt állíthatjuk, hogy aki állandóan ilyen módon
tanít, az észrevétlen finomsággal társul szegődik a természetnek, amely az emberi természet, az
önfelvilágosítás irányából nyitogatja az élet rejtélyeit és húzza szét finoman azokat a függönyöket,
amelyek az élet rejtélyeit a gyerek elől elzárják.

Nagyon természetes, hogy a serdülés és az utána következő érzésvilág felhívja a figyelmet a más-
neműekhez való tartozandóságra. Sőt az érzésvilágban a hozzá való kapcsolódás útjának felderítését,
örömeit, lendületét és boldogságát is hozza. Mindez Isten adta utalás arra, hogy a helyes irányú hitok-
tatás a gyermek életét pozitív élettartalommal gazdagítsa. A legsúlyosabb hibák egyikét követi el a
hitoktató, akinek egész előadásában ez a hang csendül: nem szabad látni, érezni, gondolni, tenni bűnö-
ket. Így a gyermek odajut, hogy nem látja, nem tudja, hol van tehát az élet szent területe, amelyről a
házassághoz közeledve annyit beszélnek. Ha minden tilalmas, és sehol a szentség semmi jele és az is-
teni törvény jelentkezése, mi akkor az igazság? Az volna, amit az Egyház elítélt a manicheusoknál,
akik szerint az élet fekéllyel és bűnnel terhes és az emberi élet testi anyaga nem az Imago Dei háza,
hanem az élet fekélyének hordozója. Az ilyen módon nevelt ifjúból nem lesz az élet tiszta eszményei-
nek tiszta hordozója.

Ezeket a kérdéseket a megszentelés célzatával kell kezdeni. Olyanformán, hogy az Isten terve sze-
rint a magad kialakítása azért történik, hogy az Isten terve szerint a magad élettörzséből tisztult nem-
zedék alakuljon. Ebből aztán következik, hogy azokra a gondolatokra, vágyakra és érzésekre, amelyek
ezekkel kapcsolatosak, úgy gondolok, mint a jövőt előző isteni követekre. Most azután az a kérdés kö-
vetkezik: mit kell nehezményezni és mit kell hangsúlyozni?

Nehezményezni kell a durva, ösztönkereső, képzelet szülte és felajzott túlzott színezéseket, mert
ezek már nemcsak kísértések, hanem egyenesen megszentségtelenítése a jövő tervének. Erősen kell
hangsúlyozni, hogy az élet legszentebb kérdése nem a nála rosszabb és hitványabb emberekkel való
megbeszéléssel, hanem az édesanya, nevelő és lelkiatya lelkén keresztül tisztázódjék. Akkor nem fog
durvaság otthonává silányulni képzeletvilága, hanem szépen egymásután bontakozik ki az élet minden
kérdése és így szinte fokozatos egymásutánban igényli a helyes megvilágítást. A kérdések kora foko-
zatosan lép elő. Honnan az élet? – ez az első kérdés. Lokalizálódást keres. Erre válaszolni tud a hitok-
tató. Röviden így szól a válasz: az Isten küldötte az édesanya életén keresztül. Ez az egyenes és tiszta
felelet nemcsak kielégítés, hanem a lokalizálódás kérdésének tökéletes megfelelése. – Majd a serdülés
korában jelenik meg a kérdés olyan formában, hogy a férfi és a nő összefüggésének van-e valami sze-
repe a jövő élet keletkezésénél? Ezt a kérdést már a természet nyilatkoztatja ki olyan formában, hogy
az élettapasztalatból, állat, növény életéből sokat tanul a gyermek. De maga is érzi, hogy a férfi és a nő
a szerelem érzésével egybetartozik. Így: a természet nyújtotta megvilágosodást kell csak szent tételek-
be foglalni, mondván: az édesapa és édesanya szerelmi életének szülötte a gyermek. – Ott egy helyraj-
zi (honnan?), itt pedig egy relációs kérdés áll fenn (milyen kapcsolatból?). – A harmadik kérdésben,
amely már a felnőttekhez tartozik, már a mód milyensége követelődzik. A kérdés megoldása itt a két
testi élet egymáshoz tartozandóságának szentpáli megvilágítási módján történjék világosan, szentül és
az igazságnak megfelelően (Idézni: 1Móz. 2,24; 1Kor. 6,16; Ef. 5,31). Aki e mellé a terv által jelzett
fejlődési fok mellé szegődik, az Evangéliumot közli, az Isten gondolatait Isten tervei szerint hirdető Is-
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ten-küldötte igehirdető.
Itt ismét azt kérdezhetjük, hogy hol kínálkozik a felserdült ifjúság életében a hitoktatás anyagát te-

kintve ez a kérdés? Az első és leglényegesebb felelet: maga az erkölcstan teljes világosságot akar vetni
erre a kérdésre is. – Így tehát mivel a 15-16 év körül járó ifjúság egy évi tananyaga az erkölcstan, egé-
szen természetes, hogy ez a kérdés széles és alapos magyarázatot tételez föl.

Ez a szakszerű és tudományos értelmezés azután kiegészítést és gyakorlati átértékelést nyerhet
majd a gyóntatási előkészületekben, majd bizalmasabb beszélgetésben és a gyóntatás alkalmával. Azt
is ki kell emelni, hogy a jó hitoktató mindig módot fog találni az egyes gyónási előkészítésnél is arra,
hogy a kérdésekre finom ismétlésekkel reávilágítson.

De ha itt annyira a pozitív oldalt hangsúlyozzuk, mi lesz a bűnök kérdésével? A felelet egyszerű:
az, ami az árnyékkal a fény mellett. A fény az élet, a sötétség és árnyék mellékes. Olyan értelemben
ti., hogy ahol fény van, ott vetődik ugyan árnyék, végül azonban a teljes fény eltünteti a VI. parancso-
lat területén terjengő ködös árnyakat… A bűnök mint aláfestések, kontúrok szolgálnak arra, hogy a
tisztult élet minden szépségét és gyönyörűségét alapozzák. Az igazi mester nem árnyékkal dolgozik.
Ritka a sikerült árnykép. A tiszta keretek aláfestése azonban szükséges. Nagyon egyszerű feladat jut
annak, aki az állandó pozitív kérdések hangsúlyozásával dolgozik a serdülők és felserdültek világában.
Ott azok a bűnök, amelyek előfordulhatnak, egyszerűbb kezelést kaphatnak. Most azután kérdéssé te-
hető: milyen bűnök lépnek fel a gyermek, a serdülő és a serdülést követő ifjúság életében? Ez azután
már a tanítva nevelés területe. Itt három területre hívjuk fel a tanítva nevelő figyelmét. Ezek a követ-
kezők: a fantáziának túlzott kilengése, a durva és illetlen beszéd vagy nézés,  esetleg  a néma bűn.
Legritkább a mással elkövetett testi bűnök egyike-másika; a perverzitások kivételesebb erkölcsi ron-
csok életében jelentkeznek.

Ha ezeket pozitív megvilágításnál nézzük egymás után, akkor elméletileg elég könnyű mindent si-
lánynak és tényleges bűnnek beállítani. Egyszerűen, mert mindez szembemegy az Isten tervével. Ha
pedig a beszéd és a nézés bűnét tanítjuk, akkor annál a gondolatnál, hogy csak komoly, tégedet segítő
emberekkel beszélsz ilyenekről, önként kínálkozik az a tételszerű igazság, hogy a legszentebbről csak
legszentebbül szólunk. Így biztos következtetés lészen: ha durva módon beszéltek, akkor érzéki volto-
tok miatt elfordultatok az Istentől. A nézésnél hangsúlyozva van, hogy nincs szentebb, mint az ember
teste, az Isten képe. Az orvostudomány erogén zónáknak nevezett, testi élettel kapcsolatos testrészek
látását nem az teszi bűnné, hogy látjuk és ismerjük testünk alkatát. A test és annak részei szentek ön-
magukban, vagy Isten terve szerinti bármi irányú kezelése a legszentebbnek tekintendő és tanítandó.
De ha a figyelem csak azért irányul a testre, hogy itt ösztönös kéjelgést keressen, akkor világos, hogy
a legsúlyosabb bűnök egyikével áll szemben. Miért? Mert amit az Isten életszolgálat eszközévé terem-
tett, azt az ember kéjelgés céljaira alacsonyította. És a természetes érzéshullám kérdései…? Ezek mel-
lékzörejei a teljes és Isten gondolta életszolgálat szentségi keretének. Majd idetartozik az önmagával
és mással szemben való visszaélés esete.

A néma bűn területén önmagad szent, Istentől szentelt testével élsz vissza, ösztönérzés keresése
miatt. Mindenki érti és tudja, hogy mit jelent ez a visszaélés, hogy az életszolgálatra rendelt isteni
gondolatot ösztönös játékká silányította. Ne csodálkozzál azon, hogy súlyos volta Isten előtt a legsú-
lyosabb bűnök egyike (1Kor. 6,10).

Ami pedig azt illetné, hogy valaki visszaélést követne el a másik nemmel szemben – itt az elvált
asszonyok bűnös kéjelgést keresése a leggyakoribb – akkor a legkomolyabban fel kell hívni a figyel-
mét, hogy olyan útra lépett, amelynek vége az, hogy messze kerül az Isten szent tervétől és biztosan
szolgája lesz, sőt rabszolgája annak az érzéshullámnak, amely az életnek csak mellékzöreje az egész
élet szolgálatában.

Végül marad az, hogy a nemi életből eredő természetes és természetfeletti büntetések is előadan-
dók. Mégpedig olyan formában, hogy a testi élet kilengéseiben, fantázián, nézésen keresztül megraj-
zolható az a kép, amely az ember bűnös természetének megfelelően őt az erkölcsi romlás felé vezeti.
Megrajzolható a testi veszély is, amely a szellemi és testi erőknek gyöngülését okozhatja, de a hang-
súly az Isten elleni vétekre helyezendő.

Igen gyakran szokott előfordulni az a kérdés, hogy a serdülők előtt klinikai képekben bemutassák-
e az emberi test ronccsá alakulásának történetét. Szerény véleményem szerint a serdülőknél erre nin-
csen szükség. Fejlettebb ifjúságnál megtehető ugyan, de az is meggyőződésem, hogy ez nem döntő…
Nem is sokat segít. Miért? Mert az erős érzéshullám idején elködösödik a kép…

Az egész tiszta élet nevelésének kérdése az ifjúság életében a megszentelő gondolkodással, az em-
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beri segítségek közlése mellett a természetfeletti életre alapozandó. Nem lehet tiszta életet élni Krisz-
tus nélkül, és nem lehet kegyelmi eszközök kizárásával tisztán gondolkodni, cselekedni. Éppen ezért
ezeknél a kérdéseknél a hitoktatónak nélkülözhetetlen segédeszköze, majdnem azt mondanám, hogy –
néhány kisebb jelentőségű higiénikus eszköz mellett-mindenekfelett a természetfeletti eszköz, a szent-
ségek ereje, a megszentel tiszta élet forrásai. Aki a szentségekből, Isten jelenlétéből él, aki a kegyelem
erejét veszi, az érezni fogja, hogy a tiszta szüzek borát issza és attól részegedik. Nem lehet várni a testi
embertől, hogy csak úgy elhatározásokkal döntsön. Ez mulandó és változó. A döntő szót az isteni ke-
gyelem adja.

Itt azután roppant sokat segítenek azok a segédeszközök (cserkészet, kongregáció, úttörő stb.),
amelyek arra törnek, hogy a gyereklélekben a tiszta élet segédeszközét állandóan rendelkezésre bo-
csássák. Ilyen nevelő módszer mellett állandóan magas nívón jelenik meg az emberi test, és a maga
megszentelt testi életére készülő ember szentnek érez magában minden testi jelentkezést.

Szinte a fejezet befejezéseként még egy pontot kell külön is kiemelnünk, és ez a szerelem kérdé-
sének felvetődése és kérdezési módja.

Említettük, hogy a szerelmi életnek meglibbenése szinte illúziók lobbanásaként lép fel. Nem kell
ettől megijedni. De nem szabad ezt a kérdést egyszerűen gúnnyal kezelni és a helytelen tréfák területé-
re tolni.

Ezt is tisztult formában így kell tanítani: a legelső jelentkezés, amely a figyelmet az egyik nemről
a másikra utalja. A két fél összetartozandósága a jövő szent hivatás gondolatát ébresztgeti, és így a
szerelem gondolata élet előcsengését adja.

Arra kell gondolni, hogy a serdülő gyerek előtt valami szent és nemes ideális szempont az, ami őt
az érzéshullámon át a másik fél felé irányítja. Sőt az is elég gyakori, hogy ez a nemeset akaró érzés itt-
ott tudat alatt szülője, nevelője, sőt papja felé fordítja figyelmét, mert bennük látja meg azt, ami esz-
ményi szép. Majd ez eltolódik és érdeklődése korának megfelelő irány felé hajlik. Ez már természetes,
bár az első szempont sem bűnös vagy természetellenes. Amikor azonban érzésbeli felfigyelés még
gyermekkorban jelentkezik, akkor is szent jelentkezése a jövő életnek. Szinte első futama a nemek
összetartozandósági érzésének.

Amikor azonban a szerelem érzése a felserdült ifjú életét fodrozza, akkor örömmel és tisztelettel
kell köszönteni és így is kell kezelni, mert már az élet valóságos keresésének betöltését készíti elő.

A végső összefoglalásképpen meg kell jegyeznünk a következőket. Az Isten által adott felvilágosí-
tási folyamat olyan szent élettörténet, amelyben helyet talál a figyelem felhívása, majd a felkészülés, a
kialakulás és a jövő élet szolgálata.

Ha az okos hitoktató úgy tanítja a kisgyermeket, a serdülőt és az ifjút, hogy szentnek érzi az egész
gondolat együttest, akkor a szerelem jelentkezésében is tisztelni fogja a szent előkészület eszközét. Így
nemes erőfeszítésre lendül, hogy legyen olyan értéke, amelyet az új életbe átvihet. Az első szerelmi
lengésnek is van teleológiája. Ez pedig az erősebb megfeszülés, a megszeretetthez való lelki hasonulás
a megnemesedés útján. A jó hitoktató sohasem esik abba a legnagyobb hibába, hogy nem próbálja
megkeresni a szerelem gyökérzetében lakozó belső erőt. Az első szerelmi rezdülés is a belső tisztult
életszolgálat erősítését akarja!

Ezt az igazságot hirdessük és tanítsuk a felserdülő és felserdült ifjúságnak!

5. fejezet: A felnőttek oktatása (18 év és ennél idősebbek)

Az utolsó kérdés az volt, hogy és mint kell iskolai előadások keretében szóvá tenni a kemény pa-
rancs kérdését.

Itt most nem iskolai előadásokról és didaktikus módszerekről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan
és miképpen kell a felnőttek előtt erről a kérdésről beszélni.

Ha a kérdésünket két részre osztanók, akkor a legelső kérdés ez: mit kell a felnőtt publikum előtt a
VI. parancs kérdésénél felvetni és megbeszélni?

Az alapfeltétel így szól: minden kérdését elő kell adni, de az Isten rendelte tiszta életnek megvilá-
gításában és a negatívumoknak, a bűnök aláfestésének kíséretében. Ez valóban annyit jelent, hogy be-
szélni kell egészen konkréte az Isten tervéről, az emberiség új nemzedékének születéséről.

Beszélni kell az egyéniség megsokszorosításának szentségéről. Beszélni kell a férfi és az asszony
egymáshoz-tartozandóságának szent törvényéről. Beszélni kell az ember fél természetéről, amely az
Isten tervének alapján a test és lélek egysége folytán a jövő élet szent forrása. Beszélni kell a házasság
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szentségéről, a házasság etikájáról, a gyermekáldás szentségéről, a szerelem szentségéről, a természe-
tes életösztönök rendezett értékéről, a gyermekáldás isteni követségéről, a házasélet belső szentségé-
ről, a házasélet egységéről, örök és felbonthatatlanságáról, a házasélet küzdelmeiről, áldozatosságáról,
a testi önfegyelemről, hűségről, lelkiségről, a gyermek szerető várásáról, a szent bizalomról, a Gond-
viselésbe vetett hitről, az érkezendő bárány legelőjéről, a csodás asztalterítésről, a néma koporsókról, a
meg nem született életekről, a család áldozatosságairól, a nemzet reményeiről, az életerős nemzedék-
ről stb.

Mi a lényeg itt? A tárgyunk tehát a legkomolyabb. Érthető tehát, hogy a kemény parancs pozitív
megfogása lesz legkomolyabb feladat. Ennek pedig olyannak kell lennie, hogy felcsendülhet a kislány
előtt, a menyasszony előtt és az élemedett öregasszony előtt is.

Mi cseng ebből? Evangélium! Az Evangélium pedig mindig valami szent és jó meghirdetése.
Van-e szebb hirdetés, mint az, hogy az élet eredetben, segítségben, szolgálatban Isten szent műve?
Nincs ennél szebb! – Mindebből az következik, hogy nem lehet beszélni, legalábbis nem helyes vagy
hihetetlen ritka esetben lehet, de csak kivételesen és akkor is csak áldott, higgadt, bölcs ember ajkáról
szólhat a kérdés negatív kezelése. Semmiképpen sem beszélhetünk „csak úgy könyv nélkül” az
onanizmusról, azután a procuratio abortusról. Ezek a fogalmak oly rémesek és tarthatatlanul csengők,
hogy még dörgedelmes és ostoba ijesztgetéssel sem érhet célt az előadó. (Az „önfertőzés” is ostoba
szó). Itt nincs fertőzés, de igenis van bűnös önkielégítő kéjelgés. Szólhatunk a néma bűnről, amely a
magány csendjében lesz az élet gyilkosa. Majd szólhatunk a születendő élet meggátlásáról. Ezek a
magyar kifejezések. Ezeket megérti az ember és szentül hallja az Isten parancsolatának áthágását. Ne
félj, hogy ennek nincs átütő ereje. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyobb hatása van, mint a dörge-
delmes villámszórásnak. De még kevésbé lehet azokról a bűnökről beszélni, amelyek a házasságban
fellépő beteges visszaéléseknek tekinthetők. Roppant nagy hibát követ el az előadó, aki majdnem álla-
tokkal való bűnösségig menő lelki betegségekről akarja felvilágosítani, illetve azoktól megóvni az
embereket. Nem szabad feledni, drága paptestvérek, hogy ezek a betegségek az őrültség felé hajló
embereknek különleges testi-lelki nyomorúságai, nem az ember bűnei. Az ember bűnei – furcsán
hangzó tétel- sokkal magasabb szinten mozognak. A fent említett szerencsétlenek „esetei” higiénikus
és terápikus szerelésre és nem magyarázatra szorulnak. Annyira igaz ez, hogy pl. a nemi életnek olyan
bűnös kilengése, amely a hasonló neműek egymáshoz való hajlandóságára tör, ezt ma már orvosi ope-
rációkkal gyógyítják (homoszexualitás). Élénk jele ez annak, hogy élettani és nem lélektani meg er-
kölcsi tettekről van szó.

A kérdés második része: a hogyan? kérdésre akar felelni. A felelet: az Evangélium tanítása szerint
pozitív megemeléssel, az élet lényegéhez tartozó jellegének kiemelésével és Isten törvényeinek, az
Egyház tanításának leghűségesebb közlésével. Ez pedig azt jelenti, hogy minden olyan kérdés, amely
itt előadásra kerül, terv szerint adja az Isten gondolatát, majd tűzze ki célul, hogy a kérdés felértékel-
tessék és végül érje el az emberi életközösség megszentelését.

Itt tehát nem arról van szó, hogy valami titkos és elrejtett nemi felvilágosító előadás hangozzék a
lelkipásztor ajkán. A nemi kérdésnek felvilágosító formája elsősorban a családhoz tartozik, azután a
nevelőhöz és harmadsorban érinti a papot. De csak abban az esetben, ha az előbb említett hivatásos fó-
rumok ezt elmellőzték volna. Ha tehát valahol a nemi kérdést megvilágosító vagy az erkölcstan mély-
pontjait felszínre hozandó előadást tartanók, akkor is arra kell törnünk, hogy a kérdés megszentelése
szuggeráltassék és a megszentelés útján az élet megemelése szorgalmaztassék. A pap csak olyan mó-
don legyen tanító, hogy előadásai az élet megemelését szolgálják. Ez jelenti azt, hogy mindig Krisztust
és a lelkeket szolgálja a pap.

A tapasztalat azt mutatja, hogy még a legkisebb gyermekember előtt is tisztul, a serdülés alatt pe-
dig világosodik sok köd, ha mindig az a gondolat cseng előtte, hogy érzés, vágy, szerelmi megindulás
alapvetésben isteni szent követ. Ha pedig az is állandó kísérő ütem, hogy csak a rendezetlenség, a
rendezetlen ösztön, a bűnös vágy tör Isten törvénye ellen kielégülésre, akkor elfordul a paráznaság bű-
nétől és hódolatosan keresi a tisztaság erényét.

Az eredendő bűn kérdése is szorgosan tárgyalandó. Mert itt reá lehet utalni arra, hogy a szerelmi
élet ősjelentkezése alapvetésben nem rossz, hanem az az egyirányú, túlzó eltolódása a nemi élettel járó
érzéshullámnak, a mellékzörejnek túlzott igénylése a bűn valóságos tartalma. Ez az „appetitus
inordinatus” (Jak. 1,15).

Ha azután a felnőtt ember megérzi, hogy ebben az életkérdésben rendkívül nagy szentség lakik,
akkor kegyelettel közeledik majd feléje, kegyelet és tisztelet fogja övezni a természet adta megindu-
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lást, azután a jó nevelés és az Isten teremtette szeméremérzés olyanná alakítja életét, hogy ezekkel a
megszentelt gondolatokkal terhelten, illetve telítetten fogja élni Istentől rendelt házaséletét.

A felnőtt ember élete vagy komoly előkészület, vagy már az együttélés szentségében folytatja a
családi életet. Ebben a szent közösségben, amelyben a testi találkozás is isteni élettörvény, nem az élet
legmagasabb csúcspontját jelenti a tarajosodó érzéshullám, hanem a jövő életszolgálatnak szent áldo-
zatosságát.

A házaséletben élő felnőtt nemzedék világosan érzi, hogy a házasság céljai között a gyermek sze-
repel első pontban, a kölcsönös segítség a második pontban és az ösztönhullámok csapásai a harmadik
pontban (Cn. 1013). És ez nemcsak kánonszerű forma, ez az életnek szent harmonizálása. Mindenki
érzi azt, hogy ez a rend alkotja a házasság belső világát. Aki bármily technikázással forgatja a rendet,
az a házasság belső tartalmát teszi tönkre.

Mindebből következik, hogy a közlési mód kell, hogy emelkedett legyen. A kérdés mindig a
szentség magaslatán maradjon, és az életszolgálatra vonatkozó durva, triviális megjegyzések, tréfák,
célzások kiirtására kell törekedni.

A papnak külső köntöse, belső küldetése és kegyelem adta felszentelése szinte predestinálja arra,
hogy erről a kérdésről szólhasson. Nagyon természetes, hogy mindig úgy, hogy fel ne csendülhessen
az a hang: medice, cura te ipsum!

Aki az életszolgálat világában maga is a sivár alsóbbrendű életet keresi, az ne vállalkozzék arra,
hogy erről valaha is ünnepélyes és emelkedett, megszentel formában beszéljen.

A megszentelt életű papi ember azonban a fent közölt tételekről és a közölt módszerrel bátran
szólhat, mert hallgatói is követni fogják Isten sugallta ihletett szavait.

II. rész: A kemény parancs kezelése a gyóntatásban

1. fejezet: Tiszta és szent kezelés

Alapelvül azt kell leszögeznünk erről a kérdésről, hogy a gyóntatószék a legközvetlenebb érintke-
zési lehetőséget biztosítja a pap és a bűnbánó lélek között, következőleg a legszentebb és legigazibb
lélekkapcsolat felvétele valósulhat meg.

Mivel azonban azt is tudjuk, hogy a gyóntatás szentségi és bűnbocsátó jellege folytán Istenhez
emelkedésünk igazi eszköze, azért ezt a tudást ki kell egészíteni azzal a megállapítással, hogy egyúttal
nevelő eszköznek is mondható. Ezt a kettős szempontot tehát állandóan figyelemmel kell kísérni és
olyan módon kell a bűnbánat szentségét kiszolgáltatni, hogy ezt a kettős célt a gyóntató feltétlenül el-
érje.

Melyik a fontosabb? – Feltétlenül az első, mert amikor mi gyóntatni akarunk, elsősorban azzal
foglalkozunk, hogy a lélek a bűneit Isten előtti bánkódással a „potestas clavium” alá bocsátva az Úr
kegyelméből bűnbocsánatot nyerjen és ezen keresztül Krisztus megszentelő kegyelmét megkaphassa.
De természetes, hogy mivel ez az eszköz a legközvetlenebb kapcsolatot létesíti ember és ember között,
és a gyóntató előtt a lélek szentélyének kárpitját is feltárja, azért elmellőzhetetlen az a feladat, hogy
neveléstanilag is értékesítsük ezeket a lehetőségeket, amelyek a gyóntatónak e szentség keretében a
kemény parancs vonalán rendelkezésére állnak.

Az volna a kérdések kérdése: hogyan tudjuk értékesíteni ezt a második szempontot?
Nem sokat beszélünk az elsőről, mert maga a bűnbánat szentsége – tárgyi szempontból – a dogma-

tika körébe tartozik, liturgikus és módszertani ismereteit pedig a lelkipásztorkodás tudománya nyújtja.
Azokat a kérdéseket azonban, amelyek éppen a kemény parancs területén jelentkeznek a gyóntatás al-
kalmával, a bánkódó lélek egyéni életében szemlélhetem, és így közvetlen alkalom kínálkozik arra,
hogy alaposabb tanáccsal szolgálhassak neki.

Ami ennek a kérdésnek pedagógiai részét illeti, arra nézve a következőket kell figyelembe venni.
Elsősorban meg kell ismernünk a bűnbánónak a kemény parancsot érintő lelki állapotát, majd arra kell
törekednünk, hogy a múlt megismerése alapján a jövő élet tiszta útjára állítsuk és segítsük!

Ami azután a módszert, a hogyan? – kérdést illeti, arra most csak általános feleletet adunk. Amint
említettük, az első feladat a bűnbánó lelkiállapotának, önvallomásának alapján való megismerése.
Ámde igen naiv ember volna az, aki azt hinné, hogy már megismerte a gyermeket, a serdülőt és a fel-
nőttet, ha az egyszerűen önváddal elmondja elkövetett bűneit. Később majd látni fogjuk – és ez igen
gyakori eset-, hogy amit a bűnbánó jóakarattal mond, az nem mutatja magát a teljes lelki képet. Még-
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pedig azért, mert vagy nem tudja magát ebben a nehéz kérdésben helyesen kifejezni, vagy nem látja és
nem mérlegeli helyesen a való helyzetet; sőt igen gyakran téved, nem tudván a megkülönböztetéseket,
eltéréseket, amelyek egyes fogalmak és bűnök között fennállnak.

Ezért fontos, hogy a gyóntató olyan módszert sajátítson el, amelynek segítségével valóban meg
tudja ismerni a bűnbánó lelkét. Azt is mondhatnám, hogy ugyanazt a tartalmat ismerje fel, amely a
bűnbánó lelkének tartalmát fejezi ki. Tudjuk ugyanis, hogy a fogalom gyakran nem azt jelzi a gyerek-
embernél, amit a felnőtt ember ért rajta. Fogalmi tisztázás, világos megismerés: ez az oktatásban szor-
galmazandó, de a gyerekeknél és a kevésbé képzett felnőtteknél a gyóntatószékben is lehetséges, sőt
esetleg szükséges. – De emellett még fontos az is, hogy ezen a területen a jövőt illetően is eligazítást
és tanácsot kapjon a gyónó. – A bűnbánat szentsége ugyanis nem csak bűn-törlés. Lényeges jegye a
kegyelem-szerzés, amely már nem csak a múlt megbocsátását akarja megvalósítani, hanem olyan for-
ráshoz akar vezetni, mely üdítő italát nem emberi erő szerezte mélységből fakasztja… Ez az ital –
egekből forrásozik számunkra. A gyónás szentsége szentségtanilag a múlt és a jövő szentsége. A múlt
tisztázása, jelen kegyelmi felruházás és a kegyelem segítségével új élet lehetősége.

Ha ezt a megosztást figyelemre méltatjuk és a megismerési módszertant, továbbá a jövő kezelési
módszertanát egységes keretben akarnók nyújtani, akkor három csoportra kell a gyónókat felosztani,
hogy módszereink eredményre vezessenek.

A három csoport a következő: az első a kisgyermek (legyen az fiú vagy leány, mindegy); a máso-
dik a serdülésen át a házasság felé törők csoportja; és a harmadik a házasságban élők együttese. – Az
elsőt azért kell külön vennünk, mert az egészen apró gyerekember tulajdonképpen nem több, mint
élettani és erkölcstani zűrzavarban járó és a kemény parancs fogalmi tisztázása felé törő kicsi elinduló.
– A serdülés korától felfelé, házasság felé törőnek mondjuk mindazokat, akik már tudatosan készülnek
a jövő családi életre, akár jegyben járnak, akár még csak az élet előcsarnoka körül mozognak. – A há-
zaséletet élők pedig azért alkotnak külön csoportot, mert a szentségi élet mikéntjét is az Isten paran-
csai irányítják.

Igaz, hogy ebből a felosztásból látszólag kimaradt a tiszta élet áldozatosainak csoportja. Nem azért
maradt ki, mintha nem jelentene felsőbbrendűt, de itt olyan rendkívüli és különleges életformákhoz
érünk, hogy erről majd külön fejezetben tárgyalunk, mégpedig ott, ahol a felnőtt emberek életének
kérdése kerül megbeszélésre. Nagy vonalakban az az igazság, hogy ebbe a három csoportba osztható
be az emberek nagy része, mert a másodikba beletartoznak azok is, akik akár mint nőtlen férfiak, akár
nem házasulandó férfiak és nők szerepelnek. Itt arról van szó, hogy amikor ez a hármas tábor, illetve a
rendkívüliek is – apácákra, papokra gondolok – a gyóntatószékben térdelnek, hogyan kezelik őket Is-
ten tervei szerint gondolkozó és dolgozó papok.

Még egy megjegyzést kell tennem, és ezt minden gyóntatónak lelkére kötöm. Ennél a kérdésnél
különösen vegyük figyelembe az Egyháznak bölcs és egyenesen parancs-szerű tanítását. Ez pedig így
szól: ebben a kérdésben inkább „per defectum”, mint „per excessum” szabad hibázni. Miért? Minden
gyóntató tudhatja, hogy a legnehezebb kérdések érintése a gyónó lelkében igen könnyen zavart okoz-
hat. Épp azért azt is tudomásul kell venni, hogy a sok és oktalan kérdezgetés még a gyóntató életét is
könnyen hullámzásba hozhatja. Az Anyaszentegyház pedig súlyt helyez arra, hogy elkerüljünk minden
olyan lelki közeledést, amely egyrészt a lelkeket zavarhatja, másrészt a gyóntatást kiszolgáltató pap
belső életét károsan befolyásolhatná.

Mi tehát az Egyház álláspontja? Az imént mondott tétel pontos érvényesítése mellett ehhez a tétel-
hez igazodjék az eljárás: sancta sancte tractanda! – Mivel pedig a lélek megtisztítása, továbbá ke-
gyelemmel való töltése, majd a jövő életnek helyes útjelzése a legszentebb feladat, következőleg a
legszentebb módon kell a lelkekhez közeledni. – Aki ezt a tételt hűségesen követi, az a legszentebb lé-
lekkel és lelki készséggel szolgálja az Úr bánkódó népének lelki életét.

2. fejezet: Az első gyónók gyóntatása

Ennél a fejezetnél mindjárt fölhívhatjuk a figyelmet arra, hogy csak a kemény parancs kezelésének
és módszereinek kérdése a mi mostani feladatunk. Ezek az előadások csak ebben a pontban akarnak
útmutatást adni.

Két eshetőség van a kis első gyónó életében. Az egyik az, hogy nagyon helyes és jó készülettel,
nagy általánosságban – a kemény parancs területét tekintve- okos és tisztult fogalmakkal kopogtat a
gyóntatószékben. – A másik – akár a készülés gyengesége vagy az értelem sok gyarlósága folytán –
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oly zavart módon emel vádat a kemény parancs kérdéséről, hogy nyilvánvalóan feltehető, ez nem fedi
a lélek képét. Az is bizonyos, hogy az első esetben sem szabad azt hinni, hogy ott minden világos; má-
sodiknál pedig hamarosan észrevesszük, hogy sok javítanivaló van és egyéni kezelési módra van
szükség.

Az elsőnél az a fontos, hogy az a gondolat töltse el lelkünket, hogy ha a legprecízebb előkészület
is áll fenn, még mindig lehetséges, hogy az érzékeny lelkű gyermek sokkal súlyosabb fogalmakat
használ, mint amilyen tartalmat akar kifejezni. De az is előfordulhat, hogy lelke előtt még sűrű ködben
pihen ez a kérdés. Hiszen 5-6-7 éves gyermekek életéről van szó, ezekről pedig némi jóakarattal felte-
hető, hogy – tisztultabb környezetből előjőve- az élet alapütemeit, az ösztön első rezgéseit nem érez-
ték. Még csak ösztönös alaprezgések fodrozásai is ritkák a lélek szent felületén. Ebből az következik,
hogy ennek a kérdésnek a területét inkább a látásra, beszédre vagy a hallásra szorítja le a kicsi gyer-
mek.

Magát a gyónást az jellemzi, hogy a lehetőség szerint és a részletekig menő pontossággal, és a bi-
zonytalan dolgokban való érdeklődéssel mondja el a múlt eseményeit. Ebből azután mindjárt követ-
keznek olyan alapvetések, amelyeket a jó gyóntatónak okosan értékesítenie kell. Alapelvül fogadjuk el
a következő két tételt.

Egyik: nagy vonalakban tudomásul venni mindazt, amit mond, és lehetőség szerint kerülni kell az
érdeklődést. Majd követnünk kell azt a lélektani tételt, hogy a gyónónak adott bizalom alkalmas arra,
hogy könnyebben nyilatkozzék meg a lélek: ez a másik tétel.

Ennek a két tételnek tárgyi tartalma és módszertani értékelése egész világos. Épp azért inkább azt
a mellék-kérdést tesszük vizsgálat tárgyává: vajon van-e eset, és ha van, akkor hogyan kell a kérdező
érdeklődést elvégezni?

Az érdeklődést csak akkor kell az alább jelzendő formában megindítani, ha aziránt merül fel a
gyanú, hogy sokkal több az önvád, mint amennyit az ember egy jól készült és okosan gondolkodó kis
koponyáról feltételezhet. – Mi tehát a fenti alapokon a helyes eljárás? A hangsúlyt itt inkább arra kell
helyezni, hogy egy-két szóval elítéljük – finom elítéléssel- az esetleges hibákat és a figyelmet a jövő
élet tisztultabb és szebb formájára felhívjuk.

Például a következő módon: ha a gyermek a legszabályosabb alakban emel vádat kis hibáiról és a
kemény parancs kérdését kihagyja, – esetleg ilyen kijelentést mond vagy sejtet, hogy „rossz is vol-
tam”, akkor nem az az eljárás, hogy a „rossz voltam” ítéletét a kemény parancs tartalmára értelmezem.
Ez súlyos nevelési hiba, mert 99 százalékban nem is gondol a gyerek erre, hanem összefoglalja ezzel a
fogalommal sok kicsi bűnét. Otthon ugyanis sokszor hallja: „ne légy rossz!” Ő pedig sokszor volt
„rossz”; tehát ezt gyónja. A jó nevelő ilyenkor azt mondja: „említetted azt is, hogy „rossz voltál”. „Ar-
ra különösen vigyázz, hogy olyasféléket ne tegyél, amelyek miatt újból azt kelljen mondanod: hogy
rossz voltál”. És miért csak ennyit? – Először is azért, mert amint jeleztük már, majdnem biztos, hogy
ebben a kifejezésben nem rejtőzik a kemény parancs; tehát ne legyek én az az oktalan tanító és haran-
gozó, aki még a gyermek lelkének mélyén pihenő világok ébresztgetését vállalom. Hiszen még testi
fejlődése sem hozta meg ezt az első rezdülést. Ne legyen tehát a gyóntató az, aki ezeknek idő előtti éb-
redezését elősegíti. – Ez a hallgató eljárás még akkor is jó, ha esetleg a gyónó mégis súlyosabb hibák-
ra gondolt. Jó és elégséges az eljárás azért, mert hiszen felhívtam a figyelmét, hogy a kiemelt „rossza-
ság” ellen küzdjön és különösen ügyeljen; sőt beleharangozza a lelkébe, hogy olyat ne tegyen, amiről
azt mondta, hogy „rossz volt”… Így tehát esetleges tévedésem a „magis per defectum, quam per
excessum” terhére írandó.

Sokkal nehezebb a gyóntató helyzete, ha rosszul készült vagy kevésbé értelmes gyermekkel áll
szemben. Ezeknek összes szövegükből ki lehet venni, hogy egészen zavartan emelnek vádat. Most a
gyóntató eljárása egészen más. Ennek első tétele: finom hangulatkeltés és bizalomébresztés a feladat.
Módszeres gyakorlata pedig körülbelül ilyen lehet: „jól van kicsi fiam! Nagyon szépen akartad el-
mondani azt, ami drága lelkedet nyomja és bántja. Most majd megbeszéljük, hogyan és mint kell a te
jövődben tenned, hogy egy kicsit jobb és a jó Istennek tetszőbb kisgyermek váljék belőled. Jó lesz?” –
Erre reflex-szerű a felelet: „igen!” Itt már az okos kérdezgetés a megfelelő. De mindjárt óvást emelek
az ellen, hogy a kérdezgetés szóra helyezzük a hangsúlyt; ellenkezőleg, olyan módon való beszélgetés
induljon meg, amely oktató szóval úgy irányítja a mondandót, hogy a végén ő kérdezzen engem. A
kemény parancs elleni bűnök megismerésében nem az a lényeg, hogy a gyóntató legyen az, aki min-
dent kérdez, hanem az a lényeg, hogy olyan módon oktatgassam a kicsi gyónót, hogy szinte a szájába
adjam a hozzám intézendő kérdést, amelyre azután könnyű megadnom a választ. Így azután az a gon-
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dolat él a gyermek lelkében, hogy ő kérdezte meg a tisztelendő bácsitól, amit nem értett… A gyóntató
tehát segítve értelmezzen és szerető oktatással – Evangélium szellemében – gyógyítson.

De hogyan fest ez valójában? – Ha a gyónó nagyon sokat, esetleg nagy számokat, kapkodó szöve-
geket vagy rendszertelenségeket tár fel, akkor már a segítő akarat születik meg az én lelkemben. –
Ugyanez a helyzet, ha nagy számokkal dolgozik és minden bűnt vállal. Ekkor azt a módszert követem,
hogy dicsérő szóval próbálom a lelkét hangolni arra, hogy most olyan helyen vagy, ahol szeretettel
fognak veled foglalkozni… Pl. így: „nagyon szépen elmondottál mindent; talán többet is, mint kellene.
Mindenesetre látható az a nagy jóakaratod, hogy mennyire szeretnél megtisztulni bűneidtől! Igaz?” –
„Igen! Igen!” – „Hiszen ezért is írtál fel mindent! Nagyon helyes. Ámde most meg fogjuk beszélni
azt, hogy miképpen kell elkerülni bűneidet a jövőben. Mégpedig azért, hogy az Úr Jézus drága gyer-
mekévé alakíthasson téged. Azonban most csukd be szépen, amiket írtál és gondolkodj egy kicsit. Va-
jon egyszerre mindet el lehet hagyni?”… Azt fogja felelni: „Nem”. – „Most melyik bűnt tartanád a
legnagyobbnak?” – Ő kissé meglepődve gondolkodik és „beleválasztva” azt mondja, hogy ezt vagy
azt a bűnt tartja a legnagyobbnak. Ha nem a kemény parancsot érintő bűnt nevezi meg – noha azzal
vádat emelt-, akkor azt kell felelni: „nagyon jól van, ez egyike a legnagyobb bűnöknek”. – De a vilá-
gért sem szabad azt mondani, hogy „ez a bűn nem számít”. Hanem: „de tán találsz másikat, nagyobbat
is?” – Erre majdnem biztos, hogy a VI. parancs bűnét említi. „Lám! Igen helyesen feleltél! Most meg-
beszéljük, hogy hogyan kerüld el ezt!”…

Természetes, hogy a legnagyobb feladat, hogy és mint tegyem ezt. A módszer azonban elég egy-
szerű és abban áll, hogy belekapaszkodom abba a gondolatba, amelyet ő említett, még ha esetleg mást
is ért azon a fogalmon, mint én. Rátérve tehát az általa mondott mondatra, kezdem neki magyarázni,
hogy ezt és ezt mondtad és hozzátetted, hogy a jövőben mindenesetre el fogod kerülni. Ismered-e en-
nek a módját? Erre azt feleli: igen, vagy nem. Ha igent mond, akkor megkérdezem, hogy hogyan gon-
dolod?… Szavaiból mindent kivehetek és így szentül és okosan nevelhetem a kis „isteni követet”. –
Ha pedig nem-et mond, akkor hozzáteszem ezt: „és szeretnéd megtanulni, hogy ezt vagy azt a kérdést
hogyan oldjuk meg?” – „Igen!” – Most jön a legfontosabb. „Mármost mondd meg, mi érdekel téged
ebben a kérdésben és hogyan vagy mint gondolod te?” Erre ő kezdi meg a beszélgetést és esetleg a
kérdezést: „kérem ez így és így volt… most így szeretném…” – Lám, milyen szépen igazolódik, hogy
nem én akaszkodtam az ő zavaros ügyeibe, hanem ő teregette elém. Így azután a leggyakrabban az
fog kisülni, hogy nem is azokról a bűnökről van szó, amelyekre az ember gondolhatott volna, hanem
valami egészen kicsi dologról. – Ha pedig az igazolódnék az első és második megjegyzésből, hogy
nem is bűnről, hanem természetes gyengeségről van szó, akkor a kérdést mint lényegtelent, „nihil
valet” mellőzzük.

Nehezebb már az a kérdés, ha pozitív irányba kell a kis gyónót hangolni. Igaz, hogy a szentgyónás
alapvetésben a bűnbánat szentsége és a lelki újjászületésnek kegyelmi forrása, de igaz az is, hogy
olyan fenséges nevelési lehetőség, amely a legintimebb közvetlenséggel tud a lélek hazájába jutni. Ép-
pen azért a gyóntatónak az utóbbi alkalmat nem szabad elmellőznie. Az elsőt adja az Úr szentségének
bűnbocsátó ereje; a másodikat szintén a szentségben ömleszti reánk az Isten. A harmadikat adja a lel-
kiatya. – Az első kettő most minket nem érdekel, azonban a harmadik rendkívül fontos, és minden
módot meg kell ragadni, hogy az általa nyújtott értékeket ki tudjuk aknázni.

Mi itt a lényeg? Olyan alaphangot csendítek meg a kemény parancsról, amelyből a kisgyerek meg-
érti, hogy itt a legszentebb kérdésről van szó. Sohasem azt a negatívumot hangsúlyozom, hogy micso-
da szörnyű bűnök és gonoszságok fertőjébe süllyedtél. Ez a hang elijesztené a picikét. A kisgyermek
előtt inkább azt a hangot csendítem meg, hogy az emberi test szent, legszentebb teremtménye Istennek
és ezért szentül kell látnom, érintenem és kezelnem. Most szinte futamszerűen belejátszom a lelkébe:
„éppen azért magadat is úgy kell édes fiam kezelned, akár látod, vagy érinted magadat, mint a legszen-
tebbet, magad előtt is szemérmes légy és mások előtt olyan módon feded magad, ahogy ezt a szent
szemérem kívánja.” – Ez az első, és ez a tisztaság szentségére akarja felhívni a figyelmet.

Ha azonban olyan esettel állok szemben, ahol már – bár zavartan, de ezeket a kérdéseket érintette a
gyónó, akkor így oktatnám folytatólagosan a kicsi gyermeket: „éppen azért, ha olyat mond valaki,
amit rossznak, csúnyának tartunk (ez a gyermek világában nem nemi bűn), vagy ami a szeméremérzé-
seket sérti, elmész vagy anyukához, vagy a tanító nénihez (a helyzetnek megfelelően), vagy ha gondo-
lod, lelkiatyáddal beszéled meg mindezeket.”

És ha a gyónásban még súlyosabb dologra is célzást tesz – ha nem is konkréte –, akkor futamsze-
rűen így érintem a kérdést: „hogyha lepihensz, vagy magad vagy, szent tested nem lehet olyan játék,
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érintés tárgya, amely téged zavar. Szépen elpihensz, vagy ha magad vagy, mindent ami a magányhoz
tartozik elvégezve szépen úgy viselkedel, mintha látna téged jó édesanyád vagy édesapád, mert nem
felejted el gyermekem: az Isten lát!” – Ez látszólag kevés, de a kis gyermeknek elég.

Összefoglalva a fentieket, azt kell mondani, hogy az első gyónók gyónásában az a legfontosabb,
hogy ha hiba volt, akár a készületben, akár a való múltban, annak a javítása ne úgy történjék, hogy za-
vart okozzon. Elégedjünk meg azzal, hogy a múlt Isten kegyelmével töröltetik; és sohase mellőzzük,
hogy a hozzá intézett néhány szavunkból pozitív életet nemesítő gondolat sarjadjon. Szent az élet,
szent az ember teste és mint Istentől teremtett szent világ, szentül kezelendő.

Legvégül tegyünk még két gyakorlati megjegyzést. Az első így szól: ne rémítgessük a kisgyerme-
ket a halálos bűn súlyos terhével, mert ezt ő értelmi és teljes akarati erővel el sem követheti. Másod-
sorban pedig úgy kezdjük a kicsik gyóntatását, hogy legyen időnk a velük való türelmes és szent fog-
lalkozásra. Ez azt jelenti, hogy nem szabad tömegszerűen összehívni az első gyónókat; inkább több
alkalommal, mint neveléstanilag értéktelen „tömegmunkával” végezzük!

3. fejezet: A kis és nagy diáknép gyóntatása

A „diáknép” elnevezésen egyetemesen érteni akarunk általános iskolától kezdve az egyetemi pol-
gárokig bezárólag minden szellemi munkával foglalkozó fiút vagy leányt. Azért foglaljuk valamennyit
egy fejezetbe, mert ezt a csoportot a tudatos nevelés és tervszerű tanítva nevelés alatt tartja az Egyház,
állam egyaránt, és ezeknek élete valamelyes rendszerességet, napi rendszerességet mutat, sőt a közép-
iskoláig bezárólag rendszeres hitoktatást is kaphatnak. Természetes, hogy ezek különlegesebb elbánást
igényelnek, mint azok, akik az iskolán kívül akár mint tanoncifjak vagy mint földművesek élik életü-
ket.

Ez utóbbiakról a következő fejezetben lesz szó. – Ennek az egységes elgondolásnak pedig olyan
megosztását követhetjük, hogy alapelgondolásban a fiúk és leányok gyóntatását külön vesszük, de
mindkét nemű ifjúságnak a tanulmányi előhaladásuknak, vagyis értelmi fejlődésüknek megfelelő
megoszlását is figyelemmel kísérjük. Ezért szó lesz az általános-, közép- és felsőfokú iskolás ifjúság
gyóntatásának kérdéséről. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy csak egyetlen szempontot tár-
gyalunk, a kemény parancs kérdését a gyóntató kötelességével együtt. Lássuk ezeket egyenként.

Először a fiúk életéről, azután a leányok gyóntatásáról fogunk szólani.
A) A diákfiúk gyóntatása
a) Az alsótagozatú iskolások (6-10 év)
Amint már mondottuk, a fejlődő fiúk életét is szellemi fokozatok szerint különböztetjük meg. Ép-

pen azért általános-, közép- és felsőiskolások lelki állapotát ismertetve fogjuk az eltérő módszertani
kérdést megközelíteni.

Nem szabad azonban azt hinni, hogy ezekben a különbségekben lényegbevágó elhatárolódások
vannak. Az élet tulajdonképpen összefolyó egység; csak ott van benne a különbség, hogy a kicsi
gyermek életében inkább az érdeklődés jelentkezik, a középiskolás életében már a belső ösztön első
hanghallatása, míg a legfelsőbb iskolás ifjúságnál az élet kemény követelődzése jelentkezik, és eh-
hez még hozzájárul az, hogy igen sok szkepszis, igen sok elméleti meggyengülés segíti erősíteni a
szexuális élet dinamikáját.

Jól tudjuk mi azt, hogy ebben a kérdésben nincs év és pontos korhatár, de igenis nagy általános-
ságban való elhatároltság – a fent említett szempontok kiemelésében.

Ha mármost az általános iskolások gyóntatásának kérdését vizsgáljuk, akkor mindjárt előrevetve
meg kell jegyeznünk, hogy X. Pius pápa Őszentségének rendelkezése folytán az általános iskolások
gyóntatása a második, sőt az első osztályig tolódik hátra, és a kisgyerek életében a gyakori szentgyó-
nás és áldozás egyenesen szent szokássá nevekedett. Azért kell ezt megjegyeznünk, mert nagy általá-
nosságban az általános iskolás gyerek az ő lelkipásztorának mint gyóntatójának közvetlenül a keze
alatt nevelkedik, és ez nagy jelentőségű avval szemben, mikor valakivel az életben csak egyszer talál-
kozunk. Az egyszeri találkozás szinte nem is alkalmas arra, hogy minden életfokozaton tudjunk a gye-
rek lelkébe behatolni. Azonban az állandó heti, kétheti vagy havi visszatérés lehetővé teszi a tervszerű
nevelést a gyóntatószéken keresztül.

Ha mármost ezt az alaptételt elfogadjuk, akkor azt a kérdést kell feltennünk: hogyan nyúljunk te-
hát ezeknek a kis fiúknak a lelkéhez?

Arra kell gondolnunk – és ezt már az első gyónóknál mondottuk –, hogy vagy olyanra bukkanunk,



239

akinek múltjában tényleg vannak tárgyi bűnök (súlyos elesettség, vagy rossz képzeletének bűnös vil-
logása, durva beszéd stb.), vagy pedig olyanokra, akiktől távol marad ennek a bűnnek foltja. Eljárási
módunk most a következő.

Az elsővel szemben (valóban bűnben élők!) a lélek megtisztítása, továbbá tisztultabb gondolatvi-
lágnak a lélekbe ültetése; a másodikkal szemben (tisztán élők!) a tisztult lelkiségnek, a nemesebb ér-
zésvilágnak fokozott gondozása.

Aki tudatosan hibázott és azt szépen bánkódva vallja, annak vallomása lehetővé, sőt kötelezővé te-
szi, hogy a szentgyónásban említett kemény parancs körül mozgó hibákról vele szent és finom módon
beszélgessünk. De ugyancsak kötelességnek írjuk elő, hogy az ő elferdített, helytelen irányba beállított
gondolatvilágát visszahajlítsuk a tisztult gondolkodás vonalára. – A másodiknál, akik a gyónásukban a
tiszta élet képét árulják el, az a kötelességünk, hogy fejlesszük bennük a tiszta életet minden módon és
tilalmassá tegyük számunkra azt, hogy ezt az érintetlen lelket oktalan és felesleges kérdésekkel terhel-
jük.

Ha most a gyereknépnek, az apróbbaknak gyónását a rájuk vonatkozó ítélethozás szempontjából
mérlegelnők, akkor elsősorban azt az álláspontot kell tartanunk, hogy az ő összvallomásaik inkább
kevesbítendők, mint nagyítandók. Legtöbbször a kisgyerek súlyos hangsúlyú „bűne” nem is olyan
súlyos, mind aminőnek ő mondja. Tárgyi voltuk sokkal kisebb, mint a kifejező fogalmak! Illetlent
beszéltem, olvastam, néztem, gondoltam vagy tettem – rendkívül sok esetben a szó teljes értelmében
vett kisebb illetlenséget jelent (sokszor hallja: „ne légy illetlen!”), és így messze esik a kemény pa-
rancs területétől.

Nem is kell tovább kutatni ezeket! – Ha nem ismerem őt jobban, akkor arra hangolom, hogy „ilye-
neket el fogsz fiam kerülni”. És ebben benne van, hogy keményen elítéltem, benne van az is, hogy
minden felesleges kérdést mellőztem. És ha itt-ott mégis tévedtem, itt-ott hibáztam volna, még akkor
is „per defectum” történt a tévedés. De mert nem sokat kérdeztem, nem hibáztam „per excessum” és
így az Egyház utasítását követtem.

Az önvallomás alapján való megítélés után az a feladat marad reánk, hogy hangoljam őt a tiszta
életre. Alapvetésben elégnek látszik kis intés,  mert  a  gyerek  nem  tud  még  hosszan  figyelni.  Ha  a
gyermek kap egy négyest, azt hamar elfelejti. Ugyanígy van az erkölcsi kérdésekkel is. De nem is
gondolkodik folyton a VI. parancs körül. A gyóntatószék szavait is hamar felejti, amint minden intő
szó átfut a lelkén. Tudnunk kell azt, hogy az alsótagozatot járó kicsiny gyerek érdeklődése nem állan-
dó és kitartó, hanem itt-ott fellobbanó és átfutó. Azért ha az ő lelkében fel is ötlik egy-egy kérdés
vagy érdeklődés, az nem maradandó és zavaró. Kis példaképpen idézem emlékezetbe azt a lélektani
tényt, hogy ha ki is terjed a kisgyerek érdeklődése a szexuális életre, az inkább lokalizációs kérdés, és
azt jelenti, honnan ered a gyermek? A felelet: „fiam, vedd tudomásul, hogy Isten küldi a földre az új-
szülöttet”. Erre a komoly válaszra megnyugszik a gyermek.

A lehető legritkább eset, hogy tovább érdeklődik. Azt azután keményen kell hangsúlyozni, hogy
a gyóntatószéknek nem lehet tárgya a nemi felvilágosítás kérdése. – Ott a múlt hibáinak feloldozá-
sa a feladat és a jövő élet irányítása, de nem a nemi felvilágosítás. „Ami nehézséged van ezen a téren –
folytatnám akkor – menj jó édesanyádhoz, vagy ha van, egy jó tanárodhoz. Vagy pedig, ha egyszer
ezekről a kérdésekről érdeklődsz, akkor majd később megbeszéljük”. De semmi esetre sem úgy,
hogy: „hozzám jössz és majd felvilágosítalak”. Ez, amiről hinnem kell, hogy sohasem fordul elő,
egyenes merénylet volna a gyermeklélek ellen.

Ha pedig a gyermek lelkiállapota azt mutatja, hogy olyan szokványos bűnössel van dolgunk, akit a
VI. parancs körüli fantáziálás, beszéd, olvasmány, gyerekes játék (onania-szerű izgatás) tart rabláncon,
akkor kissé nagyobb figyelmet kell a kérdésnek tulajdonítanunk. Alapelvben az a teendő, hogy rop-
pant komolyan meg kell magyarázni, hogy itt nagy dologról van szó, és hogy ezt nem lehet kis jelen-
tőségű játéknak tartani. Ez az értelemhez szól. Azután figyelembe ajánlom azokat a gyakorlati kezelési
módokat, amelyeket minden neveléstan felsorol. Pihenésnél ne érintse magát, túl melegen ne
takaródzék, lemosásokat végezzen, ne egyék sokat, ne gondolkodjék rossz dolgokról, hanem próbáljon
imádkozva elaludni; és még ehhez hozzáteszem, hogy fokozatosan a szentségekhez járuljon. Ez az
akaratnak és az isteni kegyelem használatának szól. Le fog szokni, ha egyszer megtanulja, hogy nagy
dologról van szó. De ez a leszoktatás nem indulhat úgy meg, hogy rettenetesen leszidom, vagy meg-
ijesztem. A félelem ugyanazokat az idegpályákat izgatja, mint a bűnös fantázia. Ellenkezőleg kell
tenni: fel kell ébreszteni azt az öntudatot, hogy úr lehet maga felett. Saját erejével, Isten kegyelmével!
– Az az elv, hogy „si potuerunt hi et hae”, itt nagyon is visszhangra talál. Senki sem akar olyan nagy
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lenni, mint a gyermek. Ha pedig rávezetem arra, hogy az önfegyelem erős férfias cselekedet, akkor a
kis próbálkozó mindenre képes lesz. A szokványos bűnöst pedig arra hangolom, hogy állandóan egy
gyóntatót keressen fel, hogy hibáival és gyengeségeivel szemben egyforma irányítást kapjon. – Felol-
dozandó-e az ilyen szokványos bűnös? Feltétlen. Mert az, hogyha valaki egy élettannal kapcsolatos
indulatokkal szemben gyenge, azt nem szabad a lélektani, sőt természetfeletti kegyelmi erőktől meg-
fosztani, mert akkor még gyengébb lesz. Mert nem szabad azt hinni, hogy itt rosszakaratról van szó.
Csak a test ösztönösebb hullámverése erős. Nekünk pedig azt kell elősegítenünk, hogy erősebb legyen
a kegyelem. Így tehát – feloldozandó!

b) A felnőttebb iskolások (10-14 év, serdülők)
A felnőttebb diákok életének szolgálatába állva azt a kérdést kell felvetni: milyen területen mozog

érdeklődésük? – Mivel a serdülőkről és felserdültebb ifjúságról van szó, azért leszögezendő, hogy -
életüknek erősebb testi fejlődési korát és zavarosabb szakaszát élve- a nemi élet területére tolódik át az
érdeklődés. Mivel csendes tudatalatti világból fellépő képzetek, vágyak, sejtések „a másik nem” felé
irányítják és az ütemesebb egyéniség-keresés a saját útjai felé sodorják ennek az életkornak a diákné-
pét. Ebből azután az következik, hogy a nemi élet rejtélyének megoldása a legkomolyabb követel-
mény. Testi vonalon önmagán is észleli a másodlagos nemi jellegek kifejlődését, lelki területen pedig
ismeretlen, zavaros, túlzottan ingerlékeny és öntudatosságra törő hajlamok lépnek előtérbe. Nagyon
természetes, hogy a kétségek között ingadozó serdülő és ifjú problémáinak oldozgatása elsősorban a
tanítás területén próbálandó.

A gyóntatószék az egészen egyéni kérdések és már Isten és ember viszonyát érintő bűnök törlését
és életmegszentelését szorgalmazza. Ez pedig annyit jelent, hogy az ilyen zavartabb lelkű serdülőt a
lehető legnagyobb megértéssel kell kezelni a gyóntatószékben. A világért sem szabad őt olyanformán
hangolni, hogy ő valami szörnyű végveszedelemben van, hanem azt kell beleszuggerálni, hogy for-
rongó és tobzódó életenergiái olyan életszakasz előhírnökei, amelyből a legszentebb élet fog sarjad-
ni… Csakhogy mikor? Ha ezt a szakaszt a jövő életre vonatkozó előkészítő életszakasznak nézi és
kemény fegyelemmel megfegyelmezi.

A lényeg tehát itt abban rejtőzik, hogy a gyóntatónak meg kell éreztetnie a serdülés útján sodródó
ifjúval, hogy ő most az előkészület idejét éli és a megfeszülés korát harcolja. Jaj annak, aki éretlen ga-
bonát arat, mert az sohasem fog csűrbe gyűjteni. Jaj annak, aki megfontolatlanul az élet nagy törvé-
nyeit csak élvezeti cikknek akarja lealacsonyítani, mert az életben a szolgálat a lényeg és az élvezet
mellékzörej. A szolgálatban pedig döntő a fegyelem; az emberi és isteni erők egyesülésével ez teszi
olyan naggyá az ifjút, hogy a tiszta ember kerül ki az életharcból győzelmesen. S amikor ezeket a
gondolatokat hangsúlyozom, akkor az ifjú rádöbben arra, hogy ez a nagy belső zűrzavar, ösztönhul-
lámzás azért veri az életét, mert így alakul benne a felnőtt férfi és hősi erény.

Igaz ugyan, hogy ebben a korban – sokszor már a serdülés előtti gyermekkorban is – fel-fel hang-
zik sok olyan hangoskodás, amely a szexuális életerők és ösztönök kiélésének szükségességéről be-
szél… Mivel pedig ezt az ütemet, habár csak előfutamban, de érzi a serdülésben élő diák, azért fel kell
tárni előtte azt az igazságot, hogy azt csak a gyenge emberek mondják, akik maguk sem álltak erős
küzdelmet és így letörten hirdetik a győzelem lehetetlenségét.

Nem az a kérdés, hogy egy támadás van, és ha ezt leverjük, akkor jól érzi magát az ember, vagy
rosszul. Az a kérdés, hogy győzedelmes-e az ember, vagy sem. Te pedig győzedelmes emberekhez
tartozol, victor vitae vagy! Ha valakit Győző névre kereszteltek, annak feszül a mellénye; ha pedig va-
lakit Margarétának hívnak, Isten szent gyöngyének, az mindent el tud érni az életben. Nagy öntudatra
ébresztés: ez a gyóntató kötelessége.

És ha ehhez hozzávesszük, hogy ez a nagy öntudatra ébresztés még azt a hangot is megcsendítheti,
hogy: így az Isten földön járó követe vagy, te úr akarsz lenni önmagad felett és hatalmas akarsz lenni
hatalmat nyervén a földön. Isten pedig erőt ad ennek a követségnek szent betöltésére (kegyelem,
szentségek, szentmise stb.). Ha ezt is beléje szuggeráljuk az ifjúba, akkor minden jóra hajlandó lészen.

Pusztulás valójában ott jelenik meg az élet küzdőterén, ahol a kisebbségi érzés tudata rágja a lel-
ket. Ez az érzés valóságban gyilkos lehet. Aki mindig azt érzi, hogy neki semmi sem sikerül, az nem is
fog tovább kísérletezni. Az leteszi a fegyvert, és aki egyszer letette a fegyvert, az nem lesz győztes vi-
téz.

Gyakorlatilag milyen nehézségek állnak elő az ifjú életében ebben a korban?
Az első és a legnagyobb lelki baj a bizonytalanság, mely a gondolatvilágon terjeszkedik ki; a má-

sodik és ugyancsak döntő jelentőségű: az itt-ott fellépő túlzott ösztönös hullám és érzéki ingerlékeny-
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ség, melyet vagy a természet maga indít meg, vagy a nehézségek között vergődő önmaga fokoz és
elégít ki. Mindkét nehézség olyan módon oldozgatandó, hogy a gyóntatónak arra kell törekednie, hogy
a küzdő serdülő világképét tisztogassa és rendezze. Mégpedig mivel? Ezzel a tétellel: „szent az élet,
melyet sem te, sem én, hanem Isten teremtett ilyenné.” Ez legyen az értelmi alaphang, és erre hangol-
jon mindent! „Ha pedig Isten terve szerint a testi-lelki bizonytalanság útján és a testi élet ütemezésén
keresztül indul a férfiúvá alakulás, akkor szent ennek az útja. Így tehát arra kell gondolnod, hogy Isten
tervei valósulnak benned!” Nem szabad ezt hirdetni: az értelmi bizonytalanság és a szexuális élet elő-
térbe tolulása hiba, sőt bűnös vonal. A szent előkészület gondolatai hangoztatandók és így a komoly
szellemi küzdelem ideje hirdetendő. Borzasztó gondolat mindig az „in fuga salus”-t tanítani. Az első
út: „szenteld meg a gondolatokat”. A második: „iparkodj elfoglalni magadat kemény munkával”. És
ha ez nem megy: in fuga salus. A futás tehát közvetlen veszély esetén kötelező. Ezt annál inkább kell
követni, mert a futás nem is olyan könnyű. Az kérdés marad ugyanis, hová futsz?

Magaddal viszed azt az érzést, amelytől szabadulni akarsz. Annyi bizonyos, hogy amelyik serdülő
a megszentelődés útján jár, az tulajdonképpen a Genezáret tavának lecsillapításával foglalkozik. Nem
lehet onnan kievezni, hanem azt kell mondani: Uram, a Te jelenléted mindent elcsendesít. Azt kell te-
hát mondani a küzdőnek, hogy: „ez az élet természetes sodra, sőt nem is volna jó, vagy pedig rendkí-
vüli kegyelem volna, ha ez az érzéshullám és képzeleti kép nem jelennék meg előtted… Hiszen ez
vagy a testi egészségnek fejletlenségi jelensége volna, vagy pedig olyan különleges kegyelem, amelyet
Istentől nem is szabad várni, csak alázattal kiesdeni”.

Az egészséges fejlődés útja a természetes ösztönélet jelentkezése. De a természetes és természetfe-
letti kegyelmi erők segítségével előkészületté tehető ez az időszak. Az előkészület alatti győzelmek
pedig erénnyé lesznek és így mindenkit erényessé nevelnek, mert: virtus in certamine perficitur. Tehát
nemcsak attól kell félni, hogy itt nagy bűnöket követ el a serdülő, hanem azt kell hinni, hogy Isten ke-
gyelmével erényekben gazdagodott a lélek.

Ha pedig azt találjuk, hogy mégis komoly és konkrét vádat emel maga ellen, akkor ismét azt a po-
zitív irányt kell követnünk, hogy a „tiszta férfiúság” eszményét rajzoljuk eléje. A serdülő korban lévő
ifjú roppant idealista. A másodikos, harmadikos gimnazista világa és képzelete tele van idealizmussal.
Nem szabad tehát szidalmakkal gyengíteni erejét, hanem erős megfeszülésre kell hangolni a lelkét. Te
azért vagy itt, lelkiatya, hogy megbocsáss és gyógyíts! Akit egyszer letorkoltak, az oda nem megy
többé vissza. Mit tesz az orvos? A súlyos betegnél is azt mondja: nem is olyan veszélyes és komoly a
dolog… Csak az ügyetlen vigasztal ezzel: készítsék a koporsót, és majd feltámadunk egyszer…

Ebből következik, hogy a legnehezebb feladatok egyike a serdülők gyóntatása, mégpedig azért,
mert olyan néppel van dolgunk, akiknek lelki tartalma lehet súlyosan terhelt, lehet rendkívül zavaros,
lehet tökéletesen tiszta… Következőleg minden módon el kell kerülni, hogy ezt a bizonytalan lelket az
élethullámoknak ilyen fergetegébe és zajlásába kergessük. Mit kell tehát tenni? Alapelv: meg kell szé-
pen hallgatni, és ha ő futólag érinti a kemény parancs területét, itt-ott küzdött rossz gondolatokkal, ak-
kor beleszuggerálom, hogy a természetes erők igénybevétele mellett elég lesz neked az Isten ereje. Ha
gyenge vagy, Istenhez fordulj! Még azt sem kérdezem rettenetes fontoskodással: beleegyeztél? Miért?
Mert hiszen amikor a bizonytalanságot vallotta, akkor éppen bizonytalan benne… Ha túlzott lelkiis-
meretességgel kierőszakolok belőle egy igen-t vagy nem-et, a következő tíz-percben máshoz megy
gyónni: „nem mondtam igazat” – mondja. Ne préseljünk ki belőle olyan feleletet, amely később zavar-
ja életét.

Pozitív területen már itt a serdülő korban állandóan hangsúlyozni kell, hogy mind az a gondolat
vagy érzés, amely életébe beköszönt, fejlődést jelentő isteni követ. Csak ott kezdődnék a bűn, ahol a
követnek ébresztgető szavával szemben a durva ösztönök keresése jelentkeznék lelkében. „Amit te
akarsz, keresel, aminek örülnél vagy a jelenben is örülsz, az volna a bűn. Amiben hibáztál, azt pedig
fiam, törekedjél a jövő életedben jóvátenni” (azt sohasem mondom: „ha ebben nem hibáztál”, mert
akkor szájába adom a negatív feleletet).

B) A diákleányok gyóntatása

a) A serdülő iskolás leánykák (8-12 év)

A leánykák gyóntatását csak azért fogom külön fejezetbe, hogy egy-két kis finomságra felhívjam a
figyelmet.
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Valójában a két nem lelkiéletének vezetése nagy vonásokban egybecsengő, de a kérdező szó, vagy
intő beszéd módszere különböző. Ennek pedig alapja a következő.

A kisleányka lelkének alaphangulata finomabb, érzékenyebb és érzelmesebb. Ez a lélektani tény
általánosan ismert és így érthető, hogy finomabb kezelést igényel.

A lelkialkat finomsága mellett figyelemre méltatandó az a tény is, hogy a leánykák a testi fejlődést
tekintve előbbre vannak, mint a fiúk. Ez a két élettani és lélektani tény megállapítása természetesen
azért történik, hogy annak kiható jellege megállapítható és figyelembe vehető legyen.

A kisleányka lelki életében erősebb a szeméremérzés. Ne tegyük vita tárgyává, vajon ez belene-
velt eredő, vagy veleszületett isteni ajándék; én az utóbbit hiszem, de léleknevelés szempontjából
elégséges ennek megállapítása és a nevelő vonalon való értékesítése.

Ezzel a ténnyel jár a finomabb elzárkózottság. A szeméremérzés óvja attól, hogy mindenről nyíl-
tan szóljon, és mivel még helyes kifejezései nincsenek, sőt a kemény parancs lényege is ködben áll,
azért inkább visszahúzódó, mint sokat és könnyen beszélővé válnék. Ez az elzárkózottság csak a jó
édesanya előtt szűnik meg, mert hiszen ő az, aki őt minden alakban és módon ismeri.

Hozzájárul ehhez a félelemérzés, amely a bizonytalankodó és elzárt lelkiség eredménye. Lelkivi-
lágában még idegen az a megkülönböztetés, amely az „illetlen” és „bűnösen ösztönös” között fennáll.
Még kevésbé fejlett benne az értelmi tiszta látás és a tudatos akarás. Ez a zavar tehát félővé teszi külö-
nösen akkor, ha oktalan és hibás ijesztgetés is hozzájárul ehhez a belső bizonytalansághoz. Ez az
ijesztgetés eredhet az otthon túlzásaiból, de a helytelen nevelésnek (iskolai oktatás) rémítgetéseiből is.
Ilyen lehet a halálos bűnnek szörnyűséges színezése.

Végül a testi fejlődés eltérő üteme is nehézzé teszi a kisleányka életének kezelését. A serdülés álta-
lában előbb veszi kezdetét. De azt azután senki sem tudja, hogy ennek előfutamai kinél és mikor kez-
dődnek. A másodlagos nemi jellegnek jelei még pihennek és a belső ütemezés már kezdetét veheti.
Ebből aztán következik, hogy ennek a bizonytalansági hányadosnak átértékelése is szükséges lesz a
kisleánykák gyóntatásában.

Mármost ismertessük a fenti eltérések és beállítottságok figyelembevételével, hogyan kell gyón-
tatnunk a kisleánykákat. (Ezek a mondandók már az első gyónásokra is állnak). A módszeres eljárá-
sunkat tehát azzal kell kezdeni, amit már általánosságban mondottunk, hogy a kemény parancs tanítá-
sát az „appetitus ordinatus” keretében kell elindítani. Nem az „inordinatus” kiélezése tehát. Nem azzal
kell kezdeni, hogy tested valami félelmetes és mindig bűnre segítő fekély és halálos bűn forrása. Ez a
tanítás igaztalan és Egyház ellenes, sőt eretnek. Az igazság ez: „minden, ami rajtad van, Isten szent
terve és a Teremtő szent műve. Isten céljának szolgálata minden! És így a benned jelentkező életrez-
gés vagy fellépő érdeklődés is mind ennek az Isten tervezte szent szolgálatnak rejtett első követe”.
Természetes, lehetne azután tovább fűzni az oktató előkészületet. „Ha itt bizonytalansággal küzdesz,
akkor első utad a jó édesanyád… Vele mindent megbeszélhetsz és ő szeretettel segít. Ha azután reám
szorulsz, akkor mi is szeretettel állunk melléd és segítünk. De talán nem is mi, hanem az Isten. Még-
pedig azért, mert mi itt a jó Isten helyett állunk a közeledben”. Ilyen hangra mindjárt megnyílik az aj-
ka és kérdezni vagy beszélni kezd.

Az előkészítésnél azután igen fontos, hogy erősen hangoztatandó az az egyházi tanítás, hogy a ki-
csi gyermekkorban elkövetett hibák inkább gyerekes felelőtlenségek, mint tárgyi halálos bűnök. Az
Egyház még jogi tanításában is a betöltött 7 évet veszi alapul. A teljes erkölcsi beszámítás pedig (töké-
letes tiszta bűn-ismeret) kissé még későbbre tolható. De természetes ez nem idő és kor kérdése, hanem
az egyéni fejlettségtől függ.

Annyi azonban bizonyos, hogy a gyermekkorban kisebb a felelősség, mint a kifejlett egyén életé-
ben. Ebből aztán az következik, hogy az egész kicsi korban elkövetett, „a gyerekszoba erotikája” kere-
tébe tartozó rosszaságok nem növesztendők és nem is növeszthetők halálos bűnökké. Így igen sok ok-
talan remegésnek vesszük elejét.

Mármost ezek helyes tanításának feltételezésével lássuk a gyóntatás módszerének kérdéseit. Itt is
kettős lehetőség áll fenn. Az egyik az, amikor vagy semmiféle szemérem ellen elkövetett bűnt nem
említ, vagy valamelyes bűnt tényleg megnevez (pl. „csúnyát beszéltem”). Ha az egész kérdést kihagy-
ja, akkor elvileg ez a módszer követendő: credendum penitenti! Természetesen, ha látom, hogy ké-
szültsége és törődöttsége elégséges. Nem is térnék ki egy kérdéssel sem erre a területre, hanem buzdító
szavaimba beleérinteném, hogy „maradj mindig a jó Jézuska tiszta kis angyalnépe. Csak finom és
szemérmes leánykák legyenek barátnőid és a legjobb, legbizalmasabb pedig jó anyukád legyen! Így
lesz?” A felelt boldog „igen” lesz, vagy pedig egy kis ítélet másokról, amelyik így szól: „pedig vannak
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ám csúnyán szóló gyerekek…” Hogy pedig név ne legyen mondható, azért hirtelen közbeszólok:
„azért légy te köztük az Úr Jézus angyalkája. Így még segíteni fogod őket az Úr Jézushoz”.

Ha azután valamelyes ponton való bizonytalansággal mégis hozzánk fordul, akkor a következő
módon kell eljárni: most egyénileg is elmondom neki azt, hogy mindent a Jó Isten ad. Nincs tehát ok
félelemre. Így félelemérzése elalszik és bizalma növekedik. Ugyanis mitől fél az ember? Attól, ami
szégyent, gyalázatot hoz. Ha pedig azt érzi, hogy ez a kérdés szent és épp ezért ködben álló, akkor
könnyen feltárja a szívét, szinte várja, hogy a gyóntatószékben valami szent dologban utasítást kapjon
az élet nehézségei közepette, esetleg bűnének bocsánatát nyerje és több ismerettel, boldogan
távozhassék.

A lényeg ez: nem kezdeményezni, hanem szent előkészítés után igazságban felelni. Ha azután
konkrét komoly bűnöket mond -ez a második eset-, akkor a következő a módszer: először is in genere
az az igazság, hogy mi többnek hisszük a mondottakat, mint azok a valóságban. Természetes, hogy ezt
nem magyarázom neki. De a tapasztalat azt mutatja, hogy tartalmilag 70-80 %-ban sokkal többet gon-
dolok én az ő fogalmán, mint amit ő mondani akart. A kicsi leánykáknak azt kell mondani: „minden,
ami a szemérem területére tartozik, szentül kezelendő. Természetes, ami az élet külső, egészségi keze-
lés kérdése, az nem tartozik ide. Pl. fürdés, mosdás, orvosi vizsgálat, anyuka kezelése, vagy ami a ter-
mészetes életszükséglet. Ott is csak finom légy! Csak arra figyelj, hogy ne keressél olyan rossz szo-
kást, hogy szemérmetlen volnál az öltözködésben, vagy játékká tennéd szent testedet.” Csak annyit,
sejtetve tennék hozzá: „Lám, csak ekkor hibáznál súlyosan. De te mindig fogsz erre figyelni?” És ez-
után, ha ő nem szólna semmit, akkor röviden így folytatnám: „a megoldás, leánykám: szentül kezeld
magad”. Erre kibuggyan szájából a szó és kérdezés nélkül mondja azt, amiből lelkének javát szolgál-
hatom.

Tehát nem kell kérdezni, és tessék elhinni, az így kezelt leánygyermek éppen az élet szentségének
szeretete miatt fog magára vigyázni, nem pedig valami elrettentő szörnyűséges fenyegetés miatt. En-
nek befejezése az legyen: olyan módszert alkalmazzunk, amely a szeretet és szentség vonalán mozog
és olyan emberi módon és szerető hangon, amely az igazi lelkipásztor lélekszeretetéből fakad. „Ursis
domesticus murmurans” sohase legyen a sedes clementiae – kegyelmi közlője. A kisleánykák gyónta-
tására az ilyen semmiképpen se vállalkozzék. Ide figyelem és türelem, idő és szeretet kell, mert csak
így fakad áldás a végzett lelki munka nyomán.

b) A felnőttebb iskolásleányok gyóntatása (12-16 év)

Ezeknek a leányoknak a gyóntatása már sokkal könnyebb, mint a kicsinyebb és kevésbé fejletteké.
Alig tér el a kortársaikat alkotó felserdült vagy serdülés vége felé hajló fiúk gyóntató módszereitől.
Hogy mégis külön vesszük őket, az csakis azért történik, mert érzékenyebb lelkük finomabb kezelést
igényel. Kérdéssé teendő: miben áll ez és hogyan valósítandó meg?

Maga az a tény, hogy ez a kor az erős ütemű fejlődés és megérés időszaka, arra int, hogy hangban
komolyabban, a gyermekleánykát „jól érintő” hangot mellőzzük és az egész kemény parancsot a fel-
növekvő nagy leány szemszögéből kezeljük. Ennek örül a felserdült nagy leány, mert a nagyokat meg-
illető hang megbecsülést jelent. – Van-e ennek visszhangja? Igen. Mégpedig az, hogy a megbecsült is
mindenkit felértékel és ugyancsak komoly hangon fordul felénk.

Mármost mik ennek a kornak lelki problémái? Lényegében ez: hogyan nemesedik szentségi szol-
gálattá a múltban olyan óvatosan kezelt és itt-ott kemény elítélő hangon bírált életforma? Röviden:
ami tilalmas volt a múltban, miért szent a jövőben?

Íme, itt már előbukkan az a nehézség, amelyet gyökerében akarunk megölni, állítván, hogy a ke-
mény parancs minden korban az isteni szent élettervek keretében tárgyalandó. Ha a jó katekéta, majd a
jó gyóntató állandóan így kezeli ezt a kérdést, akkor a felnőtt ifjúság világosan tud felelni a saját kér-
désére imigyen: a gyermek és serdülő kor az egyéniség tiszta kifejlesztésének feladatát állította elénk,
a házasság pedig az életsokszorosítás szent hivatásában juttat Isten adta szent szerepet.

Az ilyen módon hangolt ifjúság gyóntatása könnyű, csak a helytelenül nevelt és az ösztönös kiélé-
sekre igényeskedők nevelése kemény feladat. Itt is az a teendő, hogy most harangozandó nekik sok-
szor és keményen az, amit régen csilingelő csengettyűvel kellett volna drága lelkükbe csendíteni. Fáj-
dalom, ha hiányzott a csengettyűdal, akkor zúgjon gyakran a kongó nagyharang! Addig szól, amíg
végre is meghallják és megértik.

Mégis mi lenne az a komoly hang, amely ebben a korban állandóan hangoztatandó?
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Talán így lehetne szent tételbe foglalni: „a szent családi otthonból ki kell lépni, hogy új szent élet-
szentély tűzhelyének legyetek papjai és papnői! Családból – családba!” (Koszter – Marczell: „Kemény
parancs”, Budapest, 1928, „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt).

De ez a tétel azután helyes értelmezésben és gyóntatási kezelésben annyit jelent: tiszta vért az új
élet szívébe és tiszta lelket az új családi szentély tűzhelyére! Ne féljünk, hogy ezeket nem értik meg.
Igen, igen, értik. Ezek a fogalmak olyan tartalmat hordoznak, amelyet majd a gyónók maguk tudnak
aprópénzre váltani. – Ez a hang pedig azért fontos, mert a fiatalok figyelmét a legszentebbre, a házas-
élet szentségére, a szent harmadikra irányítja és így az ösztönhullám tarajosodását -a Genezáret tavi
módszerrel- egyszerre lecsillapítja.

„Tehát szent a közeledés, amely szellemi közeledés is”. Igen! Igen! A gyermekkornak lidércfény-
szerű fellobbanása – első futam; a felserdült ifjúságé – szent felhangolás (testi fejlődés!),
életegybecsendülés!

Majd azután a kisebb területre szorítkozó, de részleges nehézségek kérdése érintendő.
Az ifjú kor már – amint mondottuk – a komoly szerelmi megérzések és a két nem egymáshoz

fordulásának, következőleg a házasélet előkészítésének az ideje.
Kérdés tehát a következő: milyen közelségig fejlődhet a már komoly választottság (de még nem

jegyesség!) idején, és így milyen megbírálás alá tartozik a melegebb símogatás, szerelmes szeretet és a
csók? – Az első inkább elvi és elméleti. – Ha kérdésként hangzik, akkor ez a felelet: a választottság
lehetősége még a változás és szakítás lehetőségét is magában hordozza; tehát alapelvül az fogadan-
dó el, hogy semmi olyan közeledés nem engedendő, amely a jövő alakulásában eléggé takargatandó.
„De mi ez a konkrét valóságban?” – hangzik a kérdés. Felelet: „lehet meleg levelezés, bizalmas be-
szélgetés, a nagy leányt megillető kézcsók, de mindenkor tisztelet és hódolat! Ennek jelei virág,
édesség stb. – kis megemlékezések. Lehetséges és szükséges a család körébe való bevezetés, bemuta-
tás és otthoni fogadás.” – „És ha esti találkozást, erősebb bizalmaskodást és csókolódzást kér?” Erre a
felelet  az  lesz,  ami  a  fenti  nagy  kérdés  második  gyakorlati  részének  megoldását  adja.  És  pedig  így
szól: „azt nagyon jól tudjuk, hogy a jövő házasélet előkészítésében erős szerepet játszik a szerelmi ér-
zésvilág. Sőt egyenesen tény, hogy annak előkészülete. De erősen hangsúlyozandó, hogy előkészület.
Mivel pedig olyan szent életközösség előhírnöke, amely egész életre szól, azért nem lehetséges az,
hogy ez csak átfutó és múlékony szerelmi érzésre építkezzék. Ennek az érzésnek már a jegyesség
előtti ismeretségben olyannak kell lennie, hogy ebben már most döntő jelleget nyerjen az egymás irán-
ti tisztelet, megbecsülés, amely később a szerelmi érzést is szeretetté nemesíti. És most mi következik
ebből? Elsősorban az, hogy csak olyan tiszteletteljes és szerelmi érzéssel is átjárt közelség lehet az
egész életre kiható életforma, amely nem ösztönös felajzást, illetve simogatások és csókok útján va-
ló kielégülést kíván. Alaphang: kereshető a tiszteletteljes közelség, de nem szolgálandó az ösztönös
felizgatás”.

„De a csók és a tánc stb. milyen elbírálás alá esik?” – „A csók lehet apai, baráti és szerelmi. Az
első szent, mert a szeretet fűti (amor paternis), a másik lehet tisztelet és meleg érzés indította közele-
dés és így is nemes (amor sensualis), és lehet teljesen ösztönsugallta és ösztönt izgató s így bűnös
(amor sexualis). – Az elsőt -beteg embereket kivéve- nem is kell említeni. A másodikhoz csak azt a
megjegyzést kell fűzni, hogy vigyázatot igényel, mert határkérdést alkotva gondos elhatároltságot és
önfegyelmet igényel és tételez fel. – A harmadik jellegének bűnös volta a felajzott és kielégített ösztö-
nök kiélésének minőségétől függ. De még egy! A bűnre vezető alkalom nagysága is figyelembe veen-
dő. A felajzott ösztönhullám vad felajzásának romboló ereje lemérhetetlen. Tehát: vigyázat és semmi
vakmerősködő önbizalom!”

„És ha egyébként elhagyna vagy elhidegülne tőlem?” – „Akkor igen jó dolog történt volna veled!
Mert, aki csak testedért szeret, az elpergő tavaszok utáni őszi életszakaszban „más tavaszi fakadást”
fog keresni! Jobb ma valóban megismerni, mint azután panaszkodni, hogy csak a külső szépség és fia-
talság rózsái voltak benned kívánatosak”.

„De hát  a  csók mégsem olyan bűnös?” – „Halálos!” – a felelet ez legyen. „A csók kérdését így
ítéld meg magad: vajon – feltéve, hogy valami váratlan eset miatt mégsem ez a fiú lenne a jövő házas-
társad-, azzal dicsekednél-e az új kérőnek: én olyan leány vagyok, akit ölelgettek, csókolgattak a vőle-
gényjelöltekként jelentkező fiúk?… Nem hihető! Ezt a múltat, amelyben látszólag semmi teljesen er-
kölcstelen nem történt, minden leány elhallgatná, mert lelki érintetlenségét sértettnek találja”. – „De
halálos?…” –  „Igen.  Ha teljesen az ösztönélet szolgálata és kielégítése! Világos szó és egyenesen
komoly életirány!” – „De hát mit tegyek?” – „A meleg szeretet és szerelem összes jelével jelezd: én
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magának szánom minden érzésemet. – Így érintetlen szentségben lehetsz Isten adta felesége!…”
Egészen biztos, hogy uralkodni fog a szerelem és gyarapodni fog a szerető nagyrabecsülés, mert

boldogító az a tudat, hogy a „darázsnemzedék” nem legelészett a jövő menyasszony életvirágán.

4. fejezet: A felnőtt diáknép gyóntatása (egyetem, szakiskola)

Az itt a kérdés, hogy és mint kell gyóntatni a nagyobb diákot, a serdülő koron túl lévő fiú és leány
diáknemzedéket. Itt már együtt magyarázzuk a követendő eljárást. Természetesen minket itt csak az
érdekel, ami a kemény parancs területére tartozik.

A felnőtt diáknép gyóntatásánál alapelve lehet: nyugodtan végig kell hallgatni gyónását, mert fel
kell tennem, hogy ez mindent tud. Gyónásuk rendszerint szám és nem szerinti. A kétségeket mutató
bizonytalankodás már roppant ritka. Esetleg akad egy-két félénk lelkű. Eljárásunk tehát az legyen: mi-
után in genere meghallgattam őt, 80 %-ban vegyem tudomásul, hogy mindent és jól meggyónt; tehát
kérdezgetésre nem igen van szükség.

Hála a jó hitoktatásnak, ma már „szám és nem szerint” gyónik a nagy diák. Ez nem jelenti, hogy a
kicsinyek olyan rettenetes nagy bűnösök, a nagyok pedig ártatlan bárányok. A különbség az, hogy ez
rendezetten jön, amaz bizonytalankodva. Az felír egy listát de „nihilo”, ez keveset, de „forsitan in
maximo”. Ha mégis az történik velünk, hogy valamelyik – abban a 20 %-ban – nem világosan rajzolná
meg lelkének bűnös képét, azt egész határozott kérdésekkel kérdezzük, hogy világos feleletet kapva a
lélek igazi képét megismerjük.

Milyen területen fordul elő -a kemény parancsot tekintve-, hogy kérdést kell intéznünk az értelmes
ifjúhoz? Az egyik eset akkor áll fenn, ha az önmagával szemben való visszaéléssel vádolta magát.
Kérdés lehet: vajon szokványos, de próbálkozó, vagy esetleg csak elesett bűnös testvérrel állok szem-
ben… Mindenesetre iparkodom odahatni, hogy a serdülők gyóntatásánál említett önérzet emelés és
kegyelmi erő keresésének módszere mellett, a jövő édesapa és édesanya erőssé edzésének feladatát
színezzem a küszködő előtt.

Nem szabad megijedni a hibák új és új fellépésétől sem. A többszöri kísérlet eredményre vezet. A
második esetben akkor kell egy-két kérdést feltennem, ha mással együtt elkövetett bűnnel vádolja ma-
gát. A kérdés csak ennyi legyen: szabad személy, vagy vérrokon-e a bűntárs? A további kérdés lehet:
vajon közeli alkalomban él-e? A fiatal emberek életében az elvált asszony a legnagyobb veszedelem.
Ezek tartják pórázon az ilyen szerencsétlen ifjút. Tehát természetszerű, hogy az ilyen nehéz helyzetet
tudnom kell, hogy egyrészt a feloldozást lehetővé tegyem, másrészt, hogy életének megjavítására irá-
nyuló utasításokkal is ellássam. A leányok életében az alkalmazott minőség (titkárnő, takarítónő stb.)
lehet közeli alkalom. Lehetséges az is, hogy egy-egy fejlettebb ifjú életében olyan kényszerek lépnek
föl, erőteljesebb „appetitus inordinatus”-ok, amelyek majdnem a belső kényszer erejével lendítik az
ilyen alacsonyrendű élet felé. Mi ennek az oka? Testi adottság, rossz környezet, az iskola levegője és
gyenge akarat.

Mit kell az ilyen ifjúval tenni? Az ilyen nehézségekkel és testi gátlásokkal küszködővel szemben
az a teendő, hogy fokozatosan arra hangolandó, hogy életének fejlődését próbálja egyrészt valamely
állandó és jó, komoly lelkiatyára bízni; és ennek segítségével pedig higiénikus utasításokat kapjon
megfelelő orvostól. Legmegfelelőbb az, hogy az ilyennel egész életének a kemény parancs körül
küszködő kérdéseit a gyóntatószéken kívül – mert a gyóntatószékben nem lehet mindent megbeszélni-
intézzék el. Erre hajlandó, mert aki jószándékkal mondja el bűneit, az könyörög még, hogy „hadd
menjek el Atyához”… Ne tessék azt hinni, hogy ettől fél a felnőtt diák. Ha egyszer valaki megsejti,
hogy nem gyóntatógép, „3 Miatyánkot” előíró „feldolgozó gép”, hanem Istentől küldött atyjuk ül a
sedes clementiae-ben, akkor annyira keresik majd, hogy szinte mindig a nyakán lógnak. Az igazság
ez: minden igazán törődött lélek keresve keresi a gyógyulás útját. Tehát itt is azt kell neki ajánlani,
hogy nehézségeiről megfelelő módon beszélgessen lelkiatyjával, és ő majd talál módot az orvoslásra.

5. fejezet: Az iskolán kívüli ifjúság lelki kezelése (14-18 év)

Itt arról lesz szó: hogyan és miként kezeljük a gyóntatószékben azokat az ifjakat, akik a további
iskoláztatáson kívül szakmunkában vagy földművelő munkában töltik életüket? Általában az a véle-
mény, hogy a VI. parancs kérdése úgy kezelendő, hogy a nagy lemondás, nagy küzdelem, nagy harc
hangsúlyozásával komoly és nehéz életfeladatnak kell feltüntetni az egész kérdést. De erősen kellene
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hangsúlyozni, hogy ami nehéz, az nagyon értékes. Így azután elejét vehetnők annak az eléggé elterjedt
hibás álláspontnak, amely szerint a korán kiélt nemi és ösztönös élet olyan természetes örömterület,
amelyet a felnövekedő ifjúságtól el akar venni az öregek túlméretezett félénksége és aggodalmaskodá-
sa…

És itt van a kamaszkodó legény ember és hajadon rákfenéje. Ha csak mindig azt a gondolatot
csengetik, hogy valamiről le kell mondani, hogy valamit nem szabad élvezni, valamitől el kell húzódni
és valami felé elindulva halálos terhet kell vállalni, akkor ösztönszerűen lép fel a titkos érdeklődés a
kérdéssel szemben: majdnem mindenkiben felvetődik az a gondolat, hogy meg kell próbálni, hogy va-
lóban mi ez? Az elméleti oktatók tehát nem veszik észre, hogy túlzóan óvó és „bölcsen” oktató szavak
inkább átlendítik arra a területre, amelyre maga a természet úgyis sodorja az ifjúságot.

Ebből következik, hogy ha ez a negatív intő-óvó módszer hibás, kérdés tehát: van-e olyan pozitív
irány is, amely ennek az ifjúságnak a lelkét arra hangolja, hogy ő most valami nagyra hivatott, valami
értéket gyűjt, valami nagy munkát végez, valami emelkedettséget akar elérni, az élet magasabb szintjét
keresi?… Ez a kérdés. Ha tehát igenlő reá a válasz, akkor a gyóntatónak könnyű a helyzete. Az pedig
leszögezendő, hogy alapvetésben mindenki nagyot és jót akar. Az nem igaz, hogy az ember ősi von-
zódással csak a sár felé húz. Ellenkezőleg. Az ember szellemi élete őserejével olyan, hogy amit kö-
zönségesnek tart, attól elhúzódik. Csak a sertés húzódik a vályú felé… Viszont még a tékozló fiú sem
tanyázik mindig a vályúnál. A természet olyan nagyszerű lendületet mutat, hogy természetes undorral
fordul el a silányságtól és ősi megindulással fordul a jó és igaz és szép felé. Mindezekből következik,
hogy meg kell találni a pozitív tartalmát ennek a gyóntatószékben is hangoztatandó anyagnak és ezek-
kel kell az ifjúság lelkét telíteni.

Ha felvetjük a konkrét kérdést, hol rejtőzködnek azok a pozitív utak, amelyek felé nevelni kellene
tanító munkával a felserdült ifjúságot -lett légyen az fiú vagy leány-, akkor két vonalon kell megindul-
nunk. Az első az, hogy az élet jelen emelkedettebb értékeit és szépségeit kell kiszínezni. A második
vonal pedig az, hogy a jövő életnek tisztultabb formáját kell megrajzolni. Ez az utóbbi azután három
területre tolandó ki. Ez a három terület pedig így fogalmazható: az egyéni jövő emelkedettsége, a jövő
családnak szentsége és a nemzeti élet szolgálata. Nagyon természetes, hogy ebbe belejátszik a bölcs és
szent tanítás, amelyet az Egyház erről a kérdésről tanít. Inkább azt mondanám: erre az alapra építek és
ebből akarom a jelen és jövő kivirágoztatását.

Lássuk ezeket egyenként. A jelen kérdése az első. Ki vagyok és mit érek akkor, ha engedem szét-
folyni életemet, ösztönhullám érzésvilágának dobom áldozatul magamat, vagy testi fegyelmet, életcélt
kereső meglátást, fegyelmezett életet, önmegtagadó gyakorlatokat próbálok belevinni életembe? Ha
szertefolyni engedem életemet, akkor egész világosan az következik, hogy azt a legnagyobb értéket,
önuraságomat, teljesen eljátszom. Az önuraság kérdésénél arra is felelni kell, vajon abban a szent vi-
lágban, amelyet önnönmagam életének mondok, ki legyen az ura? Legyen ez az ösztönök érzésvilága,
vagy esetleg kamaszbarátok dicsérete, vagy pedig a döntő szó, amellyel önnön életem irányítását ma-
gam végzem? Maga ura ember – ez a kamaszkodó, felserdült ifjúságnak legnagyobb kincse. Hiszen az
egész felserdült élet utáni szakasz ebbe a mondatba fogalmazható: az egyéniség érvényre tör. Miért
handabandázik a felserdült kamasz? Miért akar ágaskodni? Hiszen annyira okosnak tartja magát, hogy
a „Vater”-t öregnek nézi, még inkább a papokat.

De van ebben egy nagyszerű dolog is, csak a hang durva. Alapjában az rejtőzik benne, hogy az ő
egyéniségének érvényt akar keresni. Ha a nevelés ezzel parallel halad és nem töri le az egyéniséget,
akkor helyes mederbe terelődik ez a törtetés. De ha mindig negatívumokat mondunk (most ezt nem le-
het, ezt sem stb.), akkor mit vesztek el? Azt a döntő elhatározást: az ifjú önmaga felett való uralmát.

Ha most ezt az önuralmat erőteljesen és sokszor hangsúlyozom, akkor kell, hogy reá tudjak térni
az ifjúkor legnehezebb problémájának, a szerelemnek pozitív megvilágítására. Erről a kérdésről rop-
pant sokat írtak (ajánlhatom az „Érosz és Étosz” c. könyvemet. Nézzétek át, ennek a tárgynak megvi-
lágítását akarja adni ifjúságunknak). Hogy ezeket átérezze, hogy az élettani kérdésekről szentül tudjon
gondolkodni, hogy ezen az alapon merjen hozzányúlni ahhoz, hogy az egész szerelem kérdése az élet
szent magaslatára emeltessék, ez az írók és gyakorlatban segíteni akarók célja. Ne féljen senki ezt a
szót kimondani: szerelem. Nem kell lerövidíteni: „sz……”-re (Toldi Sz…). Hisz nem én találtam ki,
nem én nevezem így az élet ilyen keretét, hanem a mindenható Isten teremtette. „És látta Isten, hogy
minden jó…” (1Móz. 1,31). Miért mondja reá a gyóntató pap, hogy ez rossz? Talán azért, mert nincs
neki elég tudása, hogy okosan, szentül nyúljon ehhez a kérdéshez? Ezért ráteríti a rossznak sötét lep-
lét. Pedig ha valaki egyszer arra az isteni szent gondolatra ébred, hogy az emberi élet „fél-élet” (min-
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den ember egy fél!) és a legteljesebb testi-lelki egységben lett egységből forrásozik az új élet, akkor
leborul Isten nagysága előtt. A „félember” abban teljesül ki, amikor testi-lelki egységben az élet forrá-
sa lészen. Amely percben megcsendíti az ember a felnőtt ifjúságnak, akkor a legnagyobb tisztelettel
gondol önmagára, mert életlendületet adó szerelmi megmozdulása az élet szolgálatában Isten szent
tervei megvalósítását segíti elő az ő szemében is.

És ilyen elgondolás mellett könnyű pozitíve beállítani, hogy a szerelem isteni követ, mely a fél-
embert  a  másik  fél  felé  viszi;  az  is  világos  tehát,  hogy  az  érzéshullám  segítő lendület.  Mennyire
lekicsinyül az ilyen elgondolás mellett az a lelkipásztori nehézség, hogy a közös élet napján áldozhat-e
valaki. Ez nem kérdés! Mert az életszentség, a házasság igazi és nemes szolgálat. Mégpedig Isten-
szolgálat.

Így azután a sodródásnak kitett ifjú kezdi érteni, hogy őneki erre a nagy életfeladatra készülnie
kell, és az erre való önfegyelemmel való nevelés olyan megemelődés, amely az ő férfiú lelkének, egy
hajadon leány életének szent értéke és kincse. Itt nem az illő és nem illő, vagy szabad és nem szabad
kérdéseiről van szó, hanem arról, hogy hogyan juthatok arra a szent életmagaslatra, ahol a családi fé-
szek melegéből az új életnek szülője lehetek.

6. fejezet: A házasságban élők kezelési módja

Az okosan figyelő gyóntató magából a gyónás anyagából, annak feltárási módjából is észreveszi,
hogy házasságban élő gyónóval van dolga, vagy nem. Maga a hang, a gyermekeiről való megemléke-
zés, a házassági életben való kisebb ellentétek megemlítése (nem mindig a VI. parancs, nem mindig
ezt kell szimatolni!) felhívja a figyelmet arra, hogy itt házaséletben élővel van dolgunk. Egészen biz-
tos, hogy ezeknek a kezelése a kemény parancsot illetőleg más lesz, mint azoké, akik a természet útján
még csak készülnek arra, hogy az Úr által rendelt szent életkeretben legyenek a Teremtő munkatársai.
Óvakodnunk kell azonban attól, ha esetleg az első benyomásból nem tűnik fel, hogy házasságban élő
emel-e itt-ott maga ellen vádat, hogy akkor mindjárt neki szegeztessék a kérdés: „házasságban él-e?”
Mégpedig azért, mert ha nem óvakodunk, akkor azonnal gyanú támad a gyónóban – nem indok nélkül
–, hogy a gyóntatót csak ez a terület érdekli. Figyelmes ember úgyis megtudja a szövegből; ha pedig
mégsem tudná meg, diszkrét formában kérdi. Mindenesetre található több olyan diszkrét forma, amely
el tudná igazítani az embert ezekben a kérdésekben. – Mármost ha azt kérdeznők, mint kell eljárnunk
a házaséletben élők gyóntatásában, akkor mindenekelőtt a főbb alapelveket kell leszögeznünk.

Első alapelvül azt szögezzük le, hogy a házastársakat az Úr rendelte szentségi keretben élő aláza-
tos szolgáknak tekintsük. A világért sem szabad azzal a gondolattal közelednünk feléjük, hogy ez az
életkeret másod-, vagy harmadrendű; és még kevésbé szabad olyanformán szólani hozzájuk, hogy
hangunkból ki ne csendülne az a megtisztelő megértés, amellyel az áldozatos családi élet tagjait kísér-
ni kötelességünk. Jól meg kell ugyanis értenünk, és ehhez kell minden szavunkat alkalmaznunk, hogy
a házasélet nem rév, sem kikötő; még kevésbé a boldogság réve; valóban az élet áldozatosságának
szentsége. Ha valaki az életből vett ismertetőjegyek alapján akarná meghatározni a házasságot, annak
azt kellene mondani: „a házasság a legszentebb áldozat” (matrimonium est sacratissimum sacrificium
vitae). Talán első pillanatra nehéznek látszik ez a meghatározás, de később igaznak találtatik, mert va-
lóban szent és alig képzelhető el áldozatosabb, önfeláldozóbb, önfeledtebb életkeret, mint a házasság.

A második fontos szempont, hogy minden szavunkkal ahhoz a kérdéscsoporthoz csatlakozzunk,
amelyet maga a gyónó említ. Nagyon természetes, nem tagadjuk azt, hogy vannak olyanok, akik nem
tudnak teljesen és helyesen gyónni. Ezeknek kezelésénél több részletkérdésre kell kiterjeszkednünk;
de csak annyit kérdezünk, amennyit feltétlen meg kell tudnunk, hogy igazságos legyen a feloldó, vagy
megkötő ítéletünk. Nem ok nélkül mondom: „ítéletünk”, mert ha valamikor, itt különösen fontos, hogy
ne hosszúlére fogott és áljámbor magyarázatokkal, még kevésbé élettani oktatásokkal terheljük a meg-
térő bűnöst, hanem az Isten nevében mondott feloldó és új életet jelző okos ítéletet a lelkipászotr lelke
sugallta útmutatást rövid, majdnem epigramma-szerű mondásokkal mondjuk el a gyónónak. Ezekben
is lesz konkrét példa a következőkben.

Ha olyan gyónókkal lesz dolgunk -és ezt is alapelvül kell leszögeznünk-, akiknek értelmi képessé-
ge gyengébb vagy előkészítése hiányosabb, vagy előadási modora zavarosabb, akkor ezeknek életét
segítő kérdésekkel kell megvilágosítani; de lehetőleg olyan módon, hogy csak annyi fényt vessünk
egy-egy vád-pontra, amennyi a megismeréshez okvetlenül szükséges. „Ne quid nimis”.

Harmadik alapelv: a kemény parancsot érintő minden kérdésünk ne legyen a legelső, hanem lehe-
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tőleg a második, vagy a harmadik. Mégpedig egyszerűen azért, hogy még gyanút se foghasson a gyó-
nó arra nézve, hogy a gyóntatója a VI. parancsot mindennél nagyobb, majdnem első parancsként keze-
li. Többször hangsúlyoztuk és itt is hangsúlyozzuk, hogy a szeretet az első parancs. Az ellene való
vétkek a legsúlyosabb vétkek egyike. A VI. parancs csak azért érdemel különös figyelmet, mert meg-
tartása az eredeti bűn nyomán erősödő ösztönös túlhullámzás folytán rendkívül nehéz és sok kegyel-
met és emberi erőfeszítést igényel; sőt azt is hozzátehetjük, sok okos neveléstani utasítást is követel.

A negyedik alapfeltétel, mely utolsónak is mondható, abban áll, hogy olyan módszerrel közeled-
jünk a bűnöshöz, hogy a mi szavaink nyomán maga kérdezze az általunk is jobban megismerni akart
bűn körülményeit.

Ennek a módszernek az a nagy jelentősége, hogy így az ő kérdéseire mi tudunk megfelelő választ
adni. Lehetőség szerint a mi kérdéseinkkel ne próbáljuk őket sokszor helytelen irányba terelődött,
részletes vallomásra hangolni. Ez módszertani kérdés, és a legnehezebbek egyike, mert roppant nehéz
megtalálni mindig azt a beszélő alakot, amellyel a homályosan közölt bűnök felsorolása után olyan
fordulatot vesz, hogy a gyónó maga veszi fel a fonalat és kérdéssel vagy részletesebb magyarázattal
fordul a gyóntató felé. Erről nem is igen lehet módszertant írni. Bár több részlet-módot fogunk közölni
erre nézve is, mégis meg kell állapítanunk, hogy ezek inkább csak példák, irányítások, amelyeknek
nyomán a helyzethez mérten kell a gyóntatónak eljárnia. Nagyon természetes, hogy ha ez nem mindig
sikerül is neki, az nem vall arra, hogy nem helyesen jár el, hanem mindenesetre később sarkallni fogja
őt arra, hogy még helyesebb módszert próbáljon elsajátítani, vagy egyénileg kidolgozni.

Annyi könnyítést mindig érezhet magában a gyóntató, hogy túlzott kérdései egyenesen szükségte-
lenek; éppen azért az Egyház által is elítéltek. Ne feledjük: ha valamely kérdésben nem is látunk a
legvilágosabban, akkor még mindig mondjuk magunknak: „magis per defectum, quam per excessum!”
És ez nem csak emberi vigasz, hanem Egyházunk diktálta szent és kötelező parancs.

Az általános és alapvető tételek ismertetése után a részletes értelmezés és utasítás következik.
Feltehető az a kérdés, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie a lelkipásztornak a házasság-

ban élők gyóntatását illetőleg? Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a most fejtegetendő nehézsé-
gek és problémák általános nehézségek a házaséletben. Ezek olyan küzdelmes életterületek, amelyek
itt-ott nehézségeket szülnek, de nem nyújtják a maga teljességében a házasélet belső képét. Alapvetés-
ben igaz az, hogy az emberek legnagyobb része oly komoly és szent módon éli a házaséletét, hogy azt
mélyenjáró és szinte fenékhullámszerű zavarok nem terhelik. Hol rejtőzik a baj és a veszély a házas-
életben? Alaptétel: először a túlzottan ösztönös életben, azután a megszokottságban, végül új és új fel-
lépő érzéshullámok területén. Mind a három azt jelenti, hogy valami módon a házasságban erősebb
marad az ösztönélet, sőt az isteni kötelék lazulása esetén „harmadik személy” lép az érdeklődés köré-
be. Persze a gyökérzet is ugyanaz: az ösztönös igényeskedés fokozódása, amely a házastárssal való
együttélést épp a megszokottság folytán kevésnek találja, és így az áldozatos házasélet vállalása ne-
hézzé válik számára.

Amint az imént is mondottuk, az alaphiba ott rejtőzködik, hogy a házasélet az élvezetek területé-
nek állíttatik be. Nincs eléggé hangsúlyozva, meghirdetve, illetve lelkekbe égetve, hogy a házasélet a
legáldozatosabb életszentség. Mármost a javítás is ezen a ponton kezdődjék. Erősen kell hangsúlyoz-
nom, hogy a lelkipásztor a házasságot – akár a tanításban, akár a szószéken, akár a gyóntatószékben
beszél róla – életáldozatnak hirdesse. Mert hiszen a gyógyítás csak akkor veheti kezdetét, ha a bűnös
megérzi, hogy ő a házasságban oly áldozatos életre vállalkozott, amelyből mint az élet szőlőtőkéjéből
születnek az életvenyigék… Aki ugyanis azt szorgalmazza, hogy az Istentől kapott teremtőerők meg-
mozdulása ne csak az életörömöket fokozza, hanem az Isten adta édesanya élettörzséből fakadó „élet-
venyige” maradjon, vajmi ritkán kerül abba a helyzetbe, hogy vádat emeljen önmaga ellen…

Ha most a konkrét hibákat vesszük figyelembe, legelsősorban az az eset fordul elő, amikor valaki-
ben dübörgőbben igényes az ösztönös élet és a házasélet keretén kívül mással is él, vagy pedig az a tö-
rekvése, hogy – a házasélet szent kötelékét megszakítandó- elválással akar az esküvel erősített „hol-
tomiglan-holtáiglan” kötelékéből szabadulni.

Nézzük ezeket is egyenként! Ha a bűnbánat szentségében olyannal van dolgunk, aki magát házas-
ságtöréssel vádolja, azzal a következő módon kell eljárnunk: ha nyíltan vádolja magát házasságtörés-
sel, akkor röviden és határozottan azt az álláspontot kell képviselnünk, hogy ez az örök szent kötelék
ellen való legsúlyosabb bűnök egyike. A házaséletben elkövetett testiesség bűnei a legsúlyosabb bű-
nök egyike. A házaséletben elkövetett testiesség bűnei a legsúlyosabb bűnök közé sorolandók. Ennél a
kérdésnél világosan látnia kell a gyónónak, hogy mással való szokásos együttélésből eredő bűnsoro-
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zat, vagy pedig a gyengeség és elesettség miatt szokványos, majdnem biztos együttélésnek nevezhető
életforma feltétlenül megszakítandó, mert egyenként feloldozás nem adható. Tehát ha valaki azt az
ígéretet sem teszi, hogy a házaséleten kívül való bűnös viszonyát megszünteti – mivel nincs meg a
bánkódás a múltat és az ígéret a jövőt illetőleg – ez a bűnös nem oldozható fel. Ha azonban megvan
benne ez a készség, akkor úgy kezelendő, mint egy-egy esetben elesett ember. Mert elképzelhető,
hogy még jóakarat mellett is gyöngeségből és túlzott ösztönösségből előfordulnak megbotlások. De
mindenesetre az ilyen embernek Isten keresése és a kegyelem elég garancia arra, hogy nem akar bűn-
ben élni. Neki a feloldozás egyenesen ajándék, és nemcsak nem fosztandó meg az égi erőktől, hanem
gazdagítandó Isten kegyelmével, hogy ennek erejével úgy tudjon élni, ahogyan a házasság szentsége
kívánja tőle.

Ha olyanokról van szó, akik a házaséletben – egyik vagy másik fél hibája folytán- elválást kísérel-
nek meg, az eljárás a következő: ha olyannal találkozunk, aki házastársára ráunva el akar válni tőle és
így önhatalmúlag akar új polgári köteléket felvenni, az ilyen fel nem oldozható mindaddig, amíg szán-
déka mellett megmarad. Mert igaz ugyan, hogy engedélyezzük néha az asztaltól, ágytól elválást
(separatio a toro et mensa), de ebben a döntés nem lehet magáé a félé, különösen akkor nem, ha nyíl-
tan bevallja, hogy azért akar elválni, mert unja a házastársát és mással akar élni, sőt vele új köteléket
akar felvenni. Más az eset, ha valaki kánoni okok miatt hagyja el házastársát (hűtlenség, testi sértés
stb.). Ezen az alapon elhagyhatja, de a gyóntatóatya bölcsességén fordul, hogy megengedi-e ezt, vagy
sem. Megeshetik ugyan ilyenkor is – és lehetőleg erre kell törekedni-, hogy a köteléki élet ismét felvé-
tetik. A papnak elvileg nem szabad a válás mellé állnia és a válást lehetővé tennie. Kivételesen szabad
csak, ha a lelkipásztori bölcsesség ezt kívánja.

Ha valaki említi, hogy házastársa elhagyta és kéri, hogy egyezzék bele a gyóntató a válásukba,
hogy így a polgári elválást biztosítsa, azonban látom, hogy ő is csak azért említi ezt, mert mással akar
élni, ilyenkor alapelv: nem szabad segítséget nyújtani a bűnös életkeret megvalósulása érdekében. Ha
nem is akar az illető mással élni, akkor azt kell lehetőleg tanácsolnunk, hogy ne egyezzék bele a vá-
lásba, mert elvileg a házassági együttélést kell szorgalmaznunk. A lelkipásztor sohase támogassa az
elválást, hanem mindig a békés megegyezést és megbocsátást hirdesse. Ha azonban – minden jóakarat
ellenére- az egyik fél ragaszkodik tervéhez és a másik fél és gyermekei részére biztosítandó eltartást
csak úgy adná a törvényes hatalom, akkor ez a kényszerhelyzet megengedhetővé teszi az engedést.
Miért? Mert így ezt az utóbbi jogos követelését akarja, a másik részt csak eltűri.

Igaz ugyan, hogy ennél a kérdésnél mindig felmerül a gyónók részéről ez a hang: „kérem, én nem
ismertem őt eléggé, mi nem ismertük eléggé egymást”. – Sajnos ez lehetséges, de a nem eléggé isme-
rés háttere és oka maga az ember, tehát ennek összes következményét vállalnunk kell.

Ezért ki kell emelnünk, hogy a házasulandók előkészítése ne csak arra terjedjen ki, hogy hogyan
kell Istennek tetsző házaséletet élni, hanem arra is, hogy vajon a házasulandók eléggé ismerik-e egy-
mást ahhoz, hogy örök köteléket vállaljanak.

Az áldozatosság hangsúlyozása azért rendkívül fontos, mert módot kínál arra, hogy egyrészt kellő-
en értékelni tudja az ember az ő ösztönös, sőt bűnös igényeit, másrészt pedig, hogy tartalmat tudjon
adni az ember önmagáról való lemondásnak, amely egy nagyobb, egy örök boldogság érdekében tör-
ténik.

Nem szabad lekicsinyelni a gyónónak azt a panaszát sem: „kérem, az én életem olyan tragikus
volt, én is a boldogság után vágyódom”. Ilyenkor igen nagy komolysággal arra kell rámutatnunk,
hogy a földi élet a küzdelmek, szenvedések tere, de erről a területről életünk az örök élet boldogsága
felé ível. Erre azután lehetséges ez a válasz: „másoknak minden sikerül, nekem semmi; mások boldo-
gok, én nem”. A feleletet megértő lélekkel a következő módon kell megadnunk: „a látszat nem mindig
a belső életet mutatja. Amit látsz másnak életében, az lehet külső kendőzöttség, hiszen lelkednek nagy
benső megtörődöttségét az utca és a piac népe rólad sem tudja. Amint nyilvánvaló, hogy az ember el-
rejti – és helyesen teszi – lelke benső szenvedéseit a külvilág elől, úgy igaz az is, hogy amit te a külső
világban boldogságnak látsz, az igen gyakran csak látszat, csak finom színpad, amelynek szereplői a
boldog élet jeleneteit eljátsszák…”

Ha mármost a pap minden alkalommal a válás ellen foglal állást, van-e olyan eset, amikor a válás
mellett nyilatkozhat? (Természetesen ágytól és asztaltól való elválásról van csak szó!) – Van, abban az
esetben, ha a kánonokban szereplő megfelelő okok fennállását látja. Amit meg is tudhat, ha megkérde-
zi gyónóját, hogy milyen kényszerítő okok vinnék őt arra, hogy ilyen nehéz lépésre akarná magát elha-
tározni (ne mondjuk: „elhatározta”!). Ha olyanokat hoz fel, hogy házastársa hűtlenségben él, testi fe-



250

nyegetésekkel való erőszakoskodással üldözi, megtagadja tőle fenntartásának eszközeit, részegeskedé-
sével mindent elver (amint a kánon ezeket leírja), ilyen esetben pert indíthat. Ha a gyóntató azt látja,
hogy a sürgős elválás indokolt, akkor maga a tárgyi elválást engedélyezheti, a gyónót feloldozhatja és
módot keres arra, hogy hivatalosan is elintézhesse a dolgot.

A másik nehéz kérdés a házaséletet élők gyóntatásában akkor merül fel, ha valaki a házasélet kere-
tén belül a gyermekáldás ellen való védekezésben bűnözik, vagy – ami még súlyosabb – a gyermekál-
dás bekövetkezése esetén az élő magzat megölésében segédkezik (abortus). Ha mármost ezt a kérdést
vizsgáljuk, mindenekelőtt a következőt kell megállapítanunk. Az Egyház ebben a kérdésben azt a ko-
moly és határozott álláspontot vallja, hogy mindkét bűnt a legsúlyosabbak közé sorozza. Ebből azután
világos, hogy azoktól, akik ebben egyenesen élni akarnak, a feloldozást is megtagadja. Ez a kérdés
azonban nem olyan egyszerű, és a két bűn mindegyikének gyógyítása más és más módozatot kíván.
Vegyük most először vizsgálat alá a gyermekáldás ellen védekezők gyóntatását. Tagadhatatlan, hogy
az Egyház álláspontjából egy jottányi sem engedhető. De kérdés az, vajon minden egyes védekező
annyira akarattal és tudatosan bűnös-e, hogy tőle a feloldozást feltétlenül meg kell tagadnunk. Ennek a
kérdésnek az elbírálása a „Prudentia pastoralis”-hoz tartozik.

Hogyan kell tehát gyakorlatilag ebben a kérdésben eljárnunk? Először is azt kell megállapítanunk,
vajon olyan valakivel van-e dolgunk, aki ebben a kérdésben semmire sem becsüli az Egyházat, egy-
szerűen indokolatlan beavatkozásnak tartja, hogy az Egyház hozzászól ehhez a kérdéshez, és majdnem
azt mondja: végeredményben is ebben a kérdésben az én életemről van szó, az én családom életéről;
miért avatkozik ebbe bele az Egyház? Mi a teendő ilyenkor? Megtagadandó a feloldozás. Egyszerűen
azért, mert aki nem hozza bánkódva múltját a gyóntatószékbe és nem akar a jövőben az Isten által ki-
jelölt úton haladni, az ilyen bűnös nem fogja az Isten bűnbocsátó jobbját.

Ha azonban a bölcs meglátás – akár a férfinál, de különösen a nőnél- a megtörődöttség komoly je-
leit veszi észre, az eljárás egészen más. Tudni kell ui. azt, hogy minden ilyen kérdésnek konkrét for-
mája kétoldalú; vagy a nő és a férfi együttes elhatározásából ered, vagy az egyik félnek – majdnem
úgy mondhatnám – kényszeréből származik. – Azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknél a kérdések-
nél gyakori az a hang, hogy orvosi véleményekre hivatkozik az asszony, hogy az ő egészségénél sú-
lyos terhet jelent a gyermekáldás vállalása, sőt orvosi tilalomra is hivatkozhatik. Igen gyakran az az
eset, hogy a gazdasági helyzetre hivatkoznak. Nem tudunk több gyermeket eltartani. – Sőt vannak
olyanok is, akik a rendkívüli nehéz gazdasági helyzet mellett a lakásviszonyok rendezetlenségét hoz-
zák fel. – A jelen időben egyesek faji kérdésekkel is indokolják eljárásukat. – Látjuk tehát, hogy egész
sereg olyan érv jelentkezik, amely a kérdést egészen más megvilágításba helyezi.

Alapelv itt is: „engedményt tenni” az elvből semmiféle ok alapján nem lehet; azonban esetenként
más és más lehet a kezelési mód és az eljárás.

Mit ajánljunk, mondjunk az ilyen léleknek? Alapelv: emberi erőfeszítés és jóakarat mellé állítsuk
oda Isten kegyelmét, amely az ő gyöngeségét erősíti a tett és elhatározás idején. Szinte szó szerint
mondhatjuk neki a következőket: „a jövő élet kérdése tulajdonképpen emberi cselekvésen és Isten áldó
teremtésén indul el. Minden gyermek Isten követe, következőleg azt kell hinned, hogy bírja minden
ember, hogy Isten ellát mindenkit, akit a földre küld. Neked, kedves lélek, a következőket kell tenned:
bánkódó lélekkel kell idehoznod a múltat és megütni melledet mondván: vétkeztem Ellened, Atyám,
bocsáss meg nekem! A jövőt Isten kezébe kell jobban tenned, mint magad elhatározásába, mert hiszen
a jövőt illetően tényleg Isten kezében vagyunk. Vajon biztos vagy-e abban, hogy ma még megéred-e
az estét?… Hogy pedig a jövő olyan legyen, aminőnek a Mindenható előírja, a mai szentáldozásban a
következő Isten-áldásokat kérjed a magad és drága urad számára. Először is kérd azt a csodás meglá-
tást, hogy úgy láss ebben a kérdésben, amint Isten akarja, azután kérd azt a kegyelmi akaraterőt, hogy
a megingás nehéz perceiben Isten tervei szerint tudj dönteni, majd azt a fizikai kegyet kérd, hogy testi
életed olyanná alakuljon, hogy minden élet hordozására alkalmassá légy. Kérd azt az áldást, hogy a
csodálatos kenyérszaporításnak megfelelően az eljövendő báránynak is legelőt adjon az Isten. Törhes-
sen kenyeret áldott kezed, ha eddig négynek tudtál, ötnek is… Végül kérd az Istent, hogy ezekben a
gondolatokban kegyelmi erejével erősítsen meg az élet hosszú során át. Hívő lélekkel kopogtass Isten
szent házánál, és ha megtorpan benned az a gondolat: hányszor kértem már mindezt és nem tudtam
megkapni, erősen esedezzél, szinte kényszeríteni akard az Urat, hogy ezekben a kegyelmekben égi
erők csordításával is erősítse lelkedet!” – Higgyék meg nekem, drága paptestvéreim, síró könnyek
közt feleli: „Uram, mindezt megteszem!”

Két dologra kell a gyóntatónak figyelmét felhívni. Az egyik finoman és messziről érinthető, a má-



251

sik pedig semmiképpen sem alkalmazható. Az egyik az a módszer, amely Knaus-Smuders-Ogino el-
gondolása szerint azt az életformát ajánlja a házastársaknak, amelyet az Egyház valóban nem ítél el,
sőt a legfőbb irányító hatalom elfogadhatónak mondja, – hogy a házaséletet a természetes törvény
mellett járva akkor éljék, amikor a fogantatás emberi biztonsággal kizárt (steril időszak). – A másik
dolog az, amikor valaki hallatlan felelőtlenséggel arra buzdítja gyónóját, hogy a másik fél védekezzék.

Az elsőre azt mondottuk, hogy az még elviselhető, de hozzátesszük: a pap nem biológus és nem
medikus. Ne oktatgasson senkit sem élettani kérdésekre. Esetleg annyit lehet, hogy megemlíti, hogy az
Egyház a házasélet bizonyos keretét nem ítéli el, azonban ez orvosi kérdés, nem gyóntatószékbe való,
következőleg nemcsak nem helyes -sőt szerintem egyenesen tilos- ilyen kérdésekkel részleteiben fog-
lalkozni. Elég az általános jelzés.

A második sohasem engedélyezhető. Ti. hogy a gyóntató másnak olyan tanácsot adjon, hogy a
másik felet vigye bűnre. Ez egyenesen bűnre-csábítás volna. – Tökéletesen más eset, ha a helyzet
olyan, hogy az egyik fél mindent elkövet a békés együttélés keretén belül, hogy ne éljenek vissza vele.
Akkor ez a fél nem bűnös, sőt egyenesen helyesen gondolkodik és helyes úton jár. De a világért se
mondjuk, ilyen esetben sem(!): „a másik tegyen úgy, ahogy akar, te pedig akkor sem vagy bűnös”.
Mert megkaphatjuk ezt a választ is: „ha már mindenképpen a kárhozat vár uramra, akkor inkább én is
követem őt”.

Még egy eset fordulhat elő a házasélet terén, amely ellentétes Isten elgondolásával: amikor valaki
nem az Isten által jelzett keretek betartásával, hanem kilengő, szinte beteges keretek alkalmazásával
akar házaséletet élni. Jelenthet ez ilyent, hogy a testi érintkezés rendes életútját elkerülve, akár a szá-
jon, akár más nyíláson keresztül akar valaki testi érintkezést ajánlani. Ezt beteges, perverz bűnnek te-
kinti az Egyház. Oka: az élet szolgálata az Isten által jelzett élet útján történjék. Aki ezzel visszaél,
természetesen a legsúlyosabban vétkezik. Mi itt a teendő? A legkomolyabban figyelmeztetendő a gyó-
nó, hogy életének ez a kerete a legsúlyosabb visszaélés, és minden esetben kerülendő. De a további
gyóntatói kutatás is kerülendő.

Ha pedig az a kérdés merül fel, hogy a házasságban élőknél mi engedélyezett Isten törvényén belül
és mi nem, egyszerűen és határozottan azt kell felelnünk: „ami az életszolgálatot mint célt, szent célt
szentül szolgálja, annak minden eszköze Isten által rendelt részlet. Tehát olyan közeledés, látás, szó,
érintés, amely a testi érzéshullámnak ütemét adja, eszköz a cél szolgálatában és ilyen értelemben nem
mint engedélyezett, hanem mint szent út szerepelhet”.

Teljesen elítélendő az a tétel, amelyet igen gyakran hirdetnek: a házasság előtt semmi, a házasság-
ban minden szabad. – A házasság nem olyan keret, ahol szabad lesz minden, ami azelőtt tilos volt, ha-
nem az élet szolgálatának nagy és szent eszköze, ami annyit jelent, hogy Szt. Pál elgondolása szerint a
házastársak „egy test és lélek lesznek”, a házasság olyan életkeret tehát, hogy „ezért hagyja el az em-
ber anyját és atyját, feleségéhez csatlakozik…” (Ef. 5,31).

Végeredményben ezeknek a küzdőknek és itt-ott bűnös kilengés felé hajlandóknak mit kell ajánla-
nunk? Mindenekelőtt rendkívül fontos, hogy a testi fegyelmezettség erőit növeljük bennük.

Jól tudjuk, hogy az Egyház heroizmust nem követel, ezt az erényt tökéletesség fokának tekinti. Így
a természetes együttélés a teljes önmegtartóztató életet csak heroizmus útján tudja megvalósítani. Sok
ember él testvér viszonyban a feleségével, ha a gyermekáldás vállalása nehézségekbe ütközik. De ezt a
heroizmust általában megkövetelni nem lehet. Azt azonban tanítanunk és vallanunk kell, hogy fokoza-
tosan hozzá nevelődhetnek a házastársak ahhoz, hogy önmaguk ösztönös igényeivel szemben fegyel-
met tudjanak tartani.

Egyház és állam mindig hangsúlyozza és a legnagyobb nemzeti kincs-nek nézi a gyermekáldást,
azonban figyelmeztetendő a lelkipásztor, hogyha a gyermekáldás csak fékevesztett ösztön eredmé-
nye, akkor lelki szempontból mégsem kezelendő úgy, mint a legszentebb.

Mert ezerszer és erősen kell ismételni, hogy bár a nemzet és az Egyház érdeke a gyermekáldás na-
gyobb bőségéhez köttetett, ez nem jelenti azt, hogy a tétel fordítva is mindig igaz; vagyis az még nem
biztos, hogy akik életéből a legtöbb gyermek születik, azok mindig a legnemesebb és legtisztultabb
életet élő emberek! Nem ritka ugyanis, hogy nem vagyonilag, hanem az erkölcsi életükben legalsóbb
életstílusú emberek élete mutatja a legerősebb gyermekáldási statisztikát. Ennek oka részben az lehet,
hogy nem ismerik az élettani védekezést, az igazi ok azonban, hogy a durva ösztön fegyelmezetlenjei
lévén nem tudnak ebben a kérdésben önuralmat gyakorolni. Tudnunk kell, hogy a tanítás irányát min-
dig ennek a gondolatnak kell vezetnie: a természetes élet nyomán Isten áldásaként jelenjék meg az új
élet, de azt is tudomásul kell venni, hogy természetes életkeretben az önmérséklet, a temperantia fel-
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tétlenül parancsoló törvény és azt annál inkább kell megfelelő helyeken és módon hirdetni. Mégpedig
azért, mert az élet amúgy is követel önmérsékletet (akár a terhesség idejében, amikor 5-6 hónapon ke-
resztül nem lehet házaséletet élni). Ha tehát ezekben az egyik fél a fegyelemhez nem szokott, akkor a
fegyelmezetlenség a legsúlyosabb testi zavarokat okozza, vagy pedig a házaséleten kívül való vissza-
élést hozza. Ezért kell rendkívül komolyan hirdetni, hogy a testi életben való önfegyelmezés a házas-
életben épp oly kötelesség, mint ahogyan szükséges volt a házaséletet megelőző életszakaszban.

Befejezésül azt kell hozzátenni: mindezek a kérdések röviden, határozottan az Egyház álláspontjá-
nak legszigorúbb betartásával, de lelkipásztori bölcsességnek legmagasabb fokából intézendők el.

7. fejezet: A tisztasági fogadalom áldozatosainak gyóntatása

Kérdés tehát, hogyan kell kezelni azoknak életét, akik tisztasági fogadalom áldozatát hozták ön-
maguk és mások lelki javára?

Először a szerzetesnőkről szóljunk. – De idesoroljuk a tisztasági fogadalommal lekötötteket is,
akik magánfogadalommal kötelezték magukat a tiszta életre. Végül pedig azokról szóljunk, akik
ugyan fogadalom nélkül, de facto mégis házasságon kívül élik le életüket.

A szerzetesnők, legtöbbje, olyan magasabb rendű életre törekvő áldozatosak, akik önmaguk meg-
szentelése mellett, mások szolgálatát -testi és lelki!- vállalják. – Bennük is ősi erő az anyaság érzése és
igénye. Ebből azután az a lélektani feladat áll a gyóntató elé, hogy ezt a szent életigényt – amelyet a
fogadalom áldozata folytán testi vonalon nem érvényesíthetnek – a lelki vonalon tudják mintegy
transpositio útján érvényesíteni. Gyakran hangsúlyozandó előttük: áldozatul adott a „generatio
naturalis”! Távol kell tőlük tartani azután azt a félő gondolatot, amely még a legkisebb kísértésben,
esetleges érzéshullámban mindjárt bűnt és a feltámadó természetes ösztönrezgésben mindjárt a foga-
dalom megszegését sejti. – Az élet belső világa, az ösztönök első lendülete is csupán figyelmeztető
szó, amely élethivatásról beszél (appetitus ordinatus!). De azt sem szabad feledni, hogy aki magától az
élet fiziológiai szolgálatát megvonta, az természetszerűleg a lélekanyaság magasabbrendűségével
kell, hogy kompenzálja.

Azoknál a szerzetesnőknél, akik gyermekneveléssel foglalkoznak vagy a szociális élet területén
dolgoznak, ez a dolog rendkívül könnyű, mert hiszen – akár a kezük között növekvő gyerekseregre,
akár a szegényekre, az elhagyatottakra, a betegek csoportjára gondolok – a gondozottak bennük lelkük
édesanyját tisztelik, ők pedig lelki gyermekeikként szerethetik őket.

Nehezebb a helyzet a még áldozatosabb, kontemplatívabb életet élőknél, mert ezeknek életében ez
a lélektartalom csak akkor található föl, ha ezt a nagy lelki kincset az elhagyott, szegény és bűnös lel-
kekért való engesztelő imádkozás és kontempláció biztosítja számukra. Meg kell jegyeznünk, hogy
ez annyira disztingvált finom elgondolás, hogy csak azok értik, akiknek „fülei vannak a hallásra…”

Ezeket figyelembe véve a lelkiatyákat arra kell hangolni, hogy a félő bizonytalankodás kizárása
mellett ennek a pozitív szolgálatnak vágyát, érzését, keresését ébresszék fel az Úrnak szentelt embe-
reknek lelkében. Érezze meg az Úr beavatottja, hogy az ő élete olyan szent szolgálat, amely a gyer-
meknépnek, az elhagyatottnak – a kontemplációs rendeknél a bűnösöknek megszentelésére – lesz az
Úr előtt lobogó áldozatos élet-tűzláng.

Előfordulhat azonban mégis, hogy egyesek olyan nehézségekkel küszködnek, amelyek tényleg
érintik a kemény parancs területét. Ennek háttere egyrészt az lehet, hogy nem egész elhivatottságból,
esetleg szerelmi csalódásból kerültek a zárdába. Bár ez önmagában véve még nem hiba, de esetleges
zavarok forrásává mégis felnőhet. Másrészt lehet a háttere az, hogy erőteljesebben kifejlődött életösz-
tön jelentkezésével kell számolnunk, és ez kíván nagyobb küzdelmet tőle. – Mit kell ilyenkor tenni?

Ezt is azzal a módszerrel kell kezelni, hogy az életszentség isteni voltát, sőt az ösztönhullámoknak
alapvető és természetes jelentőségét ismertetjük vele. – Majd az alapvető jelentőségnek megértése
után – bölcs orvoshoz utasítva – némi higiéniai kezelésben kell őt megnyugtatni. De magunk is segít-
hetünk azzal, hogy több mozgást, erőteljesebb fizikai munkát, nagyobb sétákat, fürdést stb. ajánlunk
neki. Az bizonyos, hogy – a szakszerű orvosi kezelés mellett! – az ilyen erőfeszítések gyengítik a testi
élet ösztönhullámait. Emellett természetszerűleg a természetfeletti kegyelmi erőket is erőteljesebben
kell értékesíteni. – Belső tudásként kell megértetni, hogy éppen életének áldozatossága lesz az az erő,
amely megnyitja Isten lelkét, mert életáldozata szent illatként száll a magasságba, ahonnét lehozza Is-
ten kegyelmét.

De ezek mellett súlyt kell helyeznünk arra is, hogy a természet engedélyezett szép élet örömei tölt-



253

sék meg a lelkét. Ne legyen kiszáradt fa a lelke. Ne csak lemondásokat követeljünk tőle, hanem töre-
kedjünk arra is, hogy a tanításban, az iskolában, a munkában, a kirándulásokban, egy szép könyv elol-
vasásában, valami művészi alkotás gyönyörűségében örömöket találjon az „isteni jegyes”. Mert vég-
eredményben a fellépő ösztönhullám alapiránya az örömkeresés. Ha mármost minden örömöt megta-
gadunk, akkor állandó küszködő és vágyakozó lészen. Ha azonban a tisztult örömök mérhetetlen terü-
letén többet biztosítunk számára, akkor nem igényeskedhetik az ember a sertések eledele után…

De ne feledjük: ezeket a nemes lelkű küszködőket a legnagyobb szeretettel és megértéssel kell ke-
zelni! Nem szabad azt hinnünk, hogy ezekben a szívekben felburjánzott a gonosz vágyak érzése. Nem!
Nem! Akiket az Úr Magához hívott, azokat különös segítséggel segíti is. Az is lehet, hogy próbára té-
tettek és a gonosz lélek kísértéseinek áldozatai, de a megértő szeretet ilyenkor is diadalmaskodik. Ezek
a szegény küszködő lelkek erőteljesebben szembe tudnak állni a kísértésekkel, ha az Istentől küldött
emberi segítségben jóságot és szeretetet tapasztalnak. A szerzetesnők gyóntatója tehát legyen bölcs,
határozott és szerető lelket mutató. – Életének igen szép és értékes munkája lészen Isten virágos kert-
jének nevelése.

A skrupulózus lelkekről itt csak annyit -ha a félelem a VI. parancs területét illeti-, hallgass a dön-
tést hozó szóra és ne feszegesd a lelked pereme felé törő kérdéseket. Istené vagy és Istenben élsz!

A következő kérdés az volna, hogyan és miképpen gyóntassuk paptestvéreinket? – A papok éle-
tének kezelése ezen a vonalon könnyű és nagy vonalakban azt lehetne mondani, hogy tudásuk, lelki
fölkészültségük, akaratuk edzettsége, tanulmányaik alkalmasakká teszik őket arra, hogy ezeket a kér-
déseket helyesen meg tudják ítélni és oldani. – Akinek életében itt hibák vannak, arról kénytelen va-
gyok azt mondani, hogy túl gyenge szervezetű, vagy gyarló neveltetésű, vagy elhanyagolt lelkiség a
hibák és bűnök forrásai. – A papnak tudnia kell, hogyan kell eljárnia ezekben a kérdésekben. És ha
ezeket nem ismerné, akkor ez „ignorantia crassa et supina”-nak volna minősítendő.

Azonban a küszködőt a legmelegebb szeretettel kell fogadnunk! – Előfordulhat, hogy valakiben
erős ösztönhullám keletkezik. Esetleg a múltból jövő fantáziák… Esetleg erősödést jelent, mert az élet
folyton újabb és újabb eseteket sodor elé és egyenesen kényszeríti, hogy ezekkel foglalkozzék. Szinte
kicsúszik a  tollam alól  ez a  gondolat:  a  szántó-vető ember kezét  itt-ott  feltöri  az ekeszarva.  De nem
kell ettől megijedni! Nyíltan megvalljuk: akit Isten meghívott, annak megadja a megfelelő kegyelme-
ket is. Akiket pappá szentelt a püspök, azokról hinnünk kell, hogy Isten hívta őket, tehát meg is adja
nekik a hivatáshoz szükséges kegyelmeket. – Az apostolokat is az élet közönséges területéről hívta az
Úr. Halászokból tette őket lélekhalászokká. Nem szabad attól félnünk: „kérem mi lesz?…” Felelet:
„Deus providebit!”.

Ha mármost akár fantáziája, akár ösztönös életének újabb hullámai vagy az éjszakai érzéstúlten-
gés, esetleg magömlés zavarja őket, akkor meg kell nyugtatni, hogy itt nincs semmi hiba. Tökéletesen
más azonban a helyzet, ha valaki ezekben de facto bűnbe esik. Ilyen esetben az illetőt – a higiéniai ke-
zelés mellet és a szentségi kezelésen kívül – ki kell emelni meglévő környezetéből… Új környezet so-
kat segít. – Persze nagy hiba, hogy most kell őt kiemelnünk, mert ennek a rendező segítségnek a múlt-
ban, a kispapi évek alatt kellett volna megtörténnie!…

Hogyan kezeljük azokat, akik oly mélyre süllyedtek, hogy mással egyenesen bűnös viszonyban él-
nek? Ezeknek kezelését csak úgy lehet eredményessé tenni, hogy letörhetetlen feladattá tesszük, hogy
a közvetlen alkalmakat megszakítsa! – Nem szabad azonban azt hinni, hogy mindig csak ezek a sze-
rencsétlenek hibásak és felelősek a maga teljességében. Nem mentegetés akar ez lenni, de igaz az,
hogy aki egyszer gyarlónak bizonyul, arra hernyóként kapaszkodik az, akivel vétkezett, és annak fe-
nyegetései folytán mindig mélyebbre és mélyebbre zuhan a szerencsétlen papi lélek.

Azt meg kell érteni minden – különösen – fiatalabb atyának, hogy főként a félfiatal, az élet zenitje
felé törő és különösen asszonyok (32-42 évesek) túlzott érzelmi, majdnem érzéki törtetéssel örvényle-
nek feléjük. De meg kell jegyeznünk, hogy ennek kezdete nem is bűnös, hanem az elhibázott szeretet-
teljes lelkiatyai kezelés kifejlesztheti ez ösztönös érzéshullám kialakulását. A veszély mindenesetre
megvan, és ha valaki kezdetben nem vigyáz, hamarosan a legsúlyosabb hibákba kerülhet.

Mit kell mondani az ilyen papnak? – Az ő esetében elsősorban igaz ez a tétel: in fuga salus! Ne
tessék ezeket folyton látogatni! Rengeteg apostolkodási módot talál az ember, ha pl. a szegényeket lá-
togatja. Nem jó és egyenesen veszélyes, ha valaki a virulás teljében, vagy a virágzás utolsó stádiumá-
ban lévőket akarja üdvözíteni. Vigasztalhat és erősíthet eleget a szegényházakban… Bízzuk a fiatalab-
bakat öregebb kartársainkra! Fiatal testvér lélekszeretete áradjon ki a bányász, kéményseprő, földmű-
ves, kézműves stb. férfi ifjúság felé; mert ez a nehéz munka feléri ösztönéletének túlzott áramlású hul-
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lámait.
Végül az a kérdés marad hátra: hogyan és miképpen kezeljük a házasságon kívül, de nem rend

keretében élő nőket, illetve fiatalság elmúlását élő agglegényeket?
Azok  a nők, akik a szociális élet területén dolgoznak, vagy esetleg kenyérkereseti pályán töltik

életüket, azokra nézve a következőket kell megjegyeznünk. – A szociális életben dolgozókra ugyan-
azok állnak, amiket fentebb a szerzetesnőkről mondottunk. Életüknek a benső ösztönhullámait át kell
építeniük, hogy ők – az ő szolgálatukon keresztül- lélekben anyjuk tudjanak lenni iskolájuk növendé-
keinek vagy a szegényeknek. Ha van ilyen tartalma életüknek, akkor teljesen elcsendesülhet bennük az
érzéki élet hulláma.

Sokkal nehezebb azok élete és kezelése, akik úgynevezett kenyérkeresők, vagy a minden kötelék
és szolgálat nélkül élő „háztartásbeliek”. Ezeknek élete sokszor sivár. A hivatali állást végző lélek tar-
talma sokkal nemesebb, mint a másik csoporté. Miért? Mert örömöt ad és tartalmat biztosít a jól vég-
zett munka.

És ez nagy érték! Nekik arra kell ügyelniük, hogy csak ez legyen munkahelyükön való megbecsül-
tetésük alapja… De a „háztartásbeli” helyzete sokszor szomorúbb. Kutyák, macskák, kanárik lesznek
szeretetük tárgya… Sivár és értéktelen az életük, és nagyon nehéz a kezelésük. De a gyóntatónak nem
szabad ezeket sem kemény hangon elítélnie! Legtöbb esetben önhibájukon kívül élik szaharai életüket
és természetszerűleg visszavágyódnak a Szahara sivatagából a sohasem élvezett Oázis világába. Hogy
a szerencsétlenek élete törött, az biztos… – De mindenekelőtt előremondandó: óvakodj a túlzott rész-
véttől, mert ez az erény a legnagyobb csábító is lehet! A túlzó „vigasztalás”, az érzelgős „megértés”
mindkettőnek örvénybe süllyedését hozhatja!

Mit kell velük tenni? Alapelv: rá kellene őket nevelni, hogy keressenek valamelyes szolgálatot,
amellyel ebből a sivárságból kiemelkedhetnek. – Tehát sem személyes részvét, sem alanyi felszínes
szórakozásai nem nyújtanak neki igazi örömet, sőt a feltámadó ösztönhullámok épp a testi életet izzít-
ják. Fontos életnevelő irány itt is: átértékelendők a testi örömök, mert egyébként romboló erőkké silá-
nyulnak.

Kivételes kegyelmek kellenek ahhoz, hogy a házasságon kívüli életet tisztultan lehessen élni. Ke-
mény erővel kell ránevelni őket, hogy Isten kegyelmével minden lehetséges. De a megértést ezekkel
szemben sem szabad megtagadni. – Sokan köztük szinte napról napra tengődnek, amíg végre olyan
korhoz érnek, amelyben a bűn is elhagyja az embert… Addig természetesen, amíg a bűnt kell elhagy-
ni, erőteljesen kell őket átjuttatni a testi élet területéről – a lelki és a szellemi élet területére! Később
pedig az élet maga hajlik afelé, hogy a lelkiekben keressenek boldogságos vigaszt.

És a házasságon kívül élő férfiakról?… Látszólag semmit sem szóltunk, de az imént mondottak
reájuk is állnak. De óva kell intenünk minden gyóntatót, hogy rabja ne legyen annak a gonosz mon-
dásnak, hogy „a férfi élet természetesen igényli és élheti vágyainak teljességét”. – Nincs kettős er-
kölcs! Ami a nőt köti, az a férfira is kötelező! Ebben keménynek kell lenni és semmiféle „magyarázat”
nem biztosíthatja a feloldozást. Itt csak egy van: alázatos törődöttség, bűnbánat, kegyelemkérés, iste-
nivé nemesülés, és így – tiszta élet.

8. fejezet: A nép gyóntatása

Hogy és mint nyúljunk az egyszerű, a szegény földműves vagy munkástestvér lelkéhez? A felelet-
ben különbséget teszünk a teljesen érintetlen nép lelke és a városi levegőtől fertőzöttebbek lelke kö-
zött. A határvonal megvonása után először az egyszerű falu népének gyóntatása kerül megbeszélés-
re.

Alapvetésül azt kell tudnunk, hogy az érintetlen népnek a lelke a kemény parancs területén a leg-
tisztultabbnak mondható. A gyermekkorban és a gyermekkorból felserdülők között kevés akad, aki
magával szemben vádat emelne… Ok? Mert a romlatlan nép az egész kemény parancs életét természe-
tes parancsnak nézi. Nincs meg benne, meg sem született benne az ösztönös életnek csak örömöket
kereső durvasága. – Az egész életnek természetes voltát természetesnek és ezzel kapcsolatban – talán
tudatalatti érzéssel – szentnek tudja, következőleg mint szent dolgot éli, úgyhogy önmagával szemben
fegyelmezett és modorában is tisztult.

Csak a serdülő kamaszgyerekek, süvölvények próbálnak avval kitűnni, hogy néhány durva, trágár
szóval mutatják kicsinységüket, amelyet azonban ők „nagyságnak” gondolnak. A nagyokban kitűnni
nem tudó, megpelyhesedett tollú serdülő könnyen azt hiszi, hogy akkor lesz „nagy”, ha valami nagy
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durvaságot, komiszságot mondhat. Ebből mindjárt az következik, hogy a gyóntatóatyának épp a fiatal-
ságnál pont a beszédmodorra kell a legnagyobb súlyt helyeznie. Mégpedig abban a pozitív alakban,
hogy a fiatal lélek nagyság igényét a belső, a szellemi értékek fejlesztésével vagy a fizikai készségek
nagyobb érvényesülésével, vagy pedig a színpadon, vagy a zenei érvényesüléssel – ezek lehetőségével
– próbálja megemelni. – Ha a lelkipásztor azon dolgozik, hogy a serdülő ifjú kiemelt munkás legyen a
játékban, sportban, akkor (belső értékek miatt) akarja magát naggyá tenni és nem durva, hanem szép
beszédével akar társai közül kiemelkedni. Így eléri a lelkipásztor – azt is mondhatnám, gyóntató –,
hogy ez a kicsiny, de nagyra nőni akaró kamasz ifjú észreveszi, hogy valóban nagy és értékes ember
lehet munkában, sportban, művészi képességeinek kifejlesztésében. Ha pedig gazdag a lélek a jó, igaz
és szép kincseiben, akkor nem igényes a durvaságban való felülkerekedésben.

Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert a gyóntatónak nagyon jól kell tudnia, hogy a serdülő
falusi ifjúság durva beszédét igen sokszor csak szidalmazó beszédekkel elítélik, de a nevelésre kevés
gondot fordítanak. Ez azonban nem sokat használ; már csak azért sem, mert ezek a „süvölvények”
szentbeszéd alatt inkább a templom körül ődöngenek. Ha tehát elsősorban arra törekszem, hogy a ka-
masz gyermeknek lelkében a felsőbb élet iránti készségét kifejlesszem, akkor a gyóntatásnál az ő dur-
vább beszédei ellen kell elsősorban szót emelnem. De a szó emelés – pozitív útmutatás legyen.

Felnőtt embernél a gyóntató atya nem igen fog találkozni trágár beszédmóddal. A komoly gazda-
ember méltóságán alulinak tartja, hogy asszonyának vagy nőrokonának életét durva tréfa tárgyává te-
gye. Az önvád náluk inkább arra terjed ki, hogy a káromkodás megszokott formáiba ösztönös dolgokat
is belekapcsol. – A káromkodás kérdése nem tartozik most ide, de természetes, hogy a kemény pa-
ranccsal kapcsolatban is igen-igen komolyan küzdeni kell ellene. Nem szabad a gyóntatónak abba a
tévhitbe jutnia, hogy a káromkodás nem „peccatum grave”, ha „ex ira oritur”. Azt kell mondanunk,
hogy ez önfegyelem hiánya, minden erővel letörendő! Mert hiszen megengedhetjük, hogy a káromko-
dás sokszor „in se” nem halálos bűn, de ebből semmiképpen sem következik az, hogy ez ellen nem
kell a legkeményebben küzdelmet vívni.

Eléggé jellemző, hogy a világháború legnehezebb idejében az Actio Catholica működése lényeges
pontjának tartotta a káromkodás elleni küzdelmet. Ebből is látszik, hogy az nem lényegtelen semmi-
ség. Az Egyház világosan látja, hogy mi a „grave” és a „veniale”, mégis a nép lelkének ebből a mély-
ségből való kiemelését a legfontosabbnak tartja. – Nem tagadható, hogy a káromkodás közben kerül-
nek a kemény paranccsal ellenkező durvaságok leginkább a nép ajkára; azt hiszem tehát, hogy a leg-
nemesebb munkát végzi a gyóntatószékben az a pap, aki ezen a ponton is komoly harcot folytat.

Mégis előfordul, hogy a nép fia vagy leánya, asszonya vagy férje komolyabb bűnnel vádolja ma-
gát a VI. parancs területén. – Alapelv: itt mindent és mindig nyíltan megmond a falu népe. A nép nem
takargatja bűnét. Senki olyan szépen nem tudja megmondani bűneit, mint a falusi ember. – „Hűtlen
voltam a feleségemhez”, vagy „megkívántam a másét”, „más bárányáért nyújtottam kezemet”, vagy
„Isten küldötte életet öltem”, vagy „szembementem Isten szándékával”, „az Úr angyalának kaput nem
tártam”, „nem óhajtottam, hogy Isten gyermeke szülessék családomban”. – Aki egy kicsit ért a kér-
déshez, mindent megért ebből.

Szintén megtörténik, hogy felserdült, vagy nem egészen hajadonná lett leányok bűnbe esnek és el-
esettségükben még magzatelhajtásban is vétenek. Ekkor a leány olyan módon emel maga ellen vádat,
hogy mindenki megértheti. „Nem fogadtam el bűnben fogant gyermekemet”. Vagy azt mondja:
„mályvát ittam és orvosszert használtam” – ebből mindenkinek értenie kell, hogy abortust akart elkö-
vetni. – Mindent nyíltan megmond. – Nem kell attól félnie a gyóntatónak, hogy letagadja. Amelyik le-
tagadná, az már nem is jön gyónni, azt már megfertőzte a külvilág levegője. Főleg a nagyobb városok
környéki községeknél nagy a veszély, hogy a nagyváros miazmája könnyen beleivakodik az egyszerű
ember lelkébe.

Itt nem annyira a kérdezgetésről van szó, hanem olyan nevelőmunkáról, amellyel Isten gondolta
életre és megfelelő életmódra tudjuk hangolni a szegény elesetteket. Mindig hangsúlyoztuk és itt is
hangsúlyozzuk, hogy a pozitív ráhatás a szükséges. Azt kell megmutatnunk, hogy és mint tudja a tiszta
életet mint értéket szorgalmazni, fejleszteni, őrizni. – A szidalmazás mindig kerülendő! Azért, mert
gyalázatának terhét úgyis érzi, nem azért jött, hanem segítségért. Különben is a nép ősi lelkének cso-
dálatos jele, – amit így kell kifejeznem majdnem dicsérő formában – hogy irányított elesettség mellett
majdnem 90 % életre hozza az Úr küldöttjét. Népünk lelke annyira nemes, hogy minden szégyent elvi-
sel, csak bűnnel (abortus!) ne bántsa az Istent! De hála a bölcs törvényhozásnak, erre még a szigorú
földi büntetés is reászorítja a bűnösöket.
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Ami most a leginkább városokban lakó és dolgozó munkás nép kezelését illeti, itt a kérdés meg-
oldása sokkal nehezebb. Itt olyan embertestvérrel van dolgunk – akár férfi az illető, akár nő –, aki
benne sodródik az élet nagyon nehéz forgatagában. A gyárak levegője, a mozik, túlhintett „dzsesszel”
agyongyötört fővárosnak és nagyobb városoknak levegője nem nevelője a szűzi életnek. Ami ösztönös
és durva, az az ilyen területen könnyen megszületik.

Első pont tehát, hogy hihetetlen nagy megértéssel és szeretettel kell ezt a szegény, szenvedő em-
bertábort kezelni. Ezek nem zárdában nőnek fel; ez igen gyakran ágyra-járó nemzedék. Ezeknek
együttese – akár férfi, akár nő – a kenyérkereset legkeményebb és legmegfeszülőbb eszközeivel tartja
fenn magát; ez pedig érthető, hogy ebben az emberfeletti erőfeszítésben nem könnyen finomodik az
ember lelke. Mert a munka nemesít ugyan, de a durva állati munka állativá durvít. – Azért is dolgozik
az újkori szociális kultúra azon, hogy a legnehezebb munkát gépek és állatok végezzék. – A megértő
szeretet azonban távolról sem jelenti azt, hogy ezeknek mindent el kell nézni. A természet és Isten po-
zitív törvényével ellenkezőt senki sem tehet! A szerető kezelés csak azt jelenti, hogy amiként óvato-
sabban nyúlok a fájdalmasabb sebhez, úgy a gyóntatásnál is nagyobb megértéssel hajlok az erősebben
szenvedőhöz. Ezért résztvevő szeretettel hallgatom meg amiket mondanak és arra törekszem, hogy
szavaimból kiérezzék a feléjük hajló, segíteni akaró jóindulatot. Alapelvül itt is tudnunk kell, hogy ez
az egyszerű munkás testvér is mindent elmond -talán durvább formában, talán darabosabb, sziklagör-
gető formában-, ami lelkét bántja. Nem is igen adódik kérdésre alkalom, mert hiszen az egész lelkét
nyitva hozza; de amint látni fogjuk, nagy nehézséget jelent náluk a jövőre vonatkozó segítségnyújtás
kérdése. Mert hiszen a legtöbb esetben látni lehet, hogy legközvetlenebb közelben marad a veszély a
jövő életben is (Occasio proxima peccandi). Akár a gyárban dolgozó együttesre, akár az ágyra-járásra,
akár az együttes utazásra gondolunk. Ezek az életkörülmények majdnem mindenütt „proxima occasio
peccandi”-t jelentenek. Azt nem mondhatjuk, tanácsolhatjuk nekik: hagyd ott azonnal munkahelyedet,
ne menj el sommásnak, lépj ki sürgősen a gyárból… Könnyű volna ezt mondani, de itt a legszörnyűbb
összeütközés van a munkafegyelem, az erkölcs és a megélhetés biztosítása körül. – Tehát a követke-
zőképpen járunk el:

Igenis beszélni kell neki arról, hogy mindennél nagyobb érték számára a lelke és ezen keresztül
földi jövő és tisztes családi élete. És ezért módot kell keresnie, hogy legalább a közvetlen közeli al-
kalmat elkerülje. – A fő cél, hogy kiszabadítsuk őt onnét, ahol élete erkölcsi veszélyben forog, de ezt
ne tegyük azzal a rohanó sietséggel, hogy azonnal kiléptetjük őt munkahelyéről, mert akkor éhen hal.
Vagy függelemsértést követ el… Azt azonban feltétlenül követelnünk kell, hogy a „proxima occasio
„remota”-vá legyen. Mert ha valaki maga is akarja, kívánja az „occasio peccandi”-t, ez: „occasio
proxima”; ha azonban meg van hagyva a bűnalkalom, de tesz ellne, ez már: „occasio remota”.

A következő dolog, hogy arra is kell hangolni ezt a szegény testvért, hogy többet kérje Isten ke-
gyelmi segítségét, mint eddig tette. És ez rendkívül fontos egyházi és papi kötelesség. A gyóntató-
szék ugyanis Isten kegyelmének közlési szent helye. Ha mi magunk bizalmatlankodunk abban, hogy
Isten itt közvetlenül segít, ki higgyen Benne? Benne!…(Ef. 4,7 – Róm. 5,20 – 1Kor. 15,10 és 2Kor.
12,9).

Nem a gyóntató kötelessége, hogy mindenféle egészségügyi, orvosi, élettani és környezettani
magyarázatot adjon a gyóntatószékben. A gyónás lényege az, hogy Isten megbocsátó kegyelmét hozza
és az Istenbe vetett szent hitet növelje. – „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek
és ajtót nyitnak” (Mt 7,7)… „Ha pedig valakitől közületek kenyeret kér fia, talán követ ad neki? S ha
halat kér, talán kígyót ad hal helyett?” (Lk 11,11)… Sokszor tanítjuk és hirdetjük ezeket a szavakat, és
amikor hinni kell bennük, nem hiszünk?…

Ha a szenvedő lelkekben kifejlesztjük az Istenben való bizakodás érzését, akkor teljesítjük igazán
gyóntatói kötelességünket. (Az élettani kérdések tárgyalása az orvoshoz tartozik. Ebben legfeljebb se-
gítő, útmutató lehet a gyóntató).

Ha tehát a hozzám tartozó lelki kezeléssel: kegyelemszerzéssel, Istenhez kapcsolással igyekszem
megemelni ezeket a szegény lelkeket, akkor valóban Krisztus helyetteseként szerepeltem a gyóntató-
székben. Az Úr Jézus sohasem beszélt élettani kérdésekről. De a tisztaságról és az Istenbe vetett biza-
kodásról isteni beszédeket mondott. Az egész hegyi beszédnek ez a lényege: mit féltek kicsinyhitűek,
mit aggódtok? Hiszen Isten Atyátok veletek van… Mi is, ha fel tudjuk ébreszteni a gyónó gyári mun-
kásnak vagy asszonynak lelkében ezt a megemelő igazságot, akkor az megemelt lélekkel távozik, mert
tudja, hogy vele van az Isten.

De ha a gyónónk mégis olyanféle dolgot kérdez, amely az erkölcsi életet közvetlenül érinti (pl.
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gyermekkérdés, férjének erőszakoskodása, bűnös igényeskedése, visszaélései…), akkor ezeket a kér-
déseket döntő és irányító felelettel intézzük el. Úgy, ahogyan már a felnőttek gyóntatásánál
mondottuk (főként a 6. és a felnőttebb iskolásokról és iskolán kívüliekről szóló fejezetek). De hozzá-
tesszük mindig: „drága lélek, áldozatként tekintsd életedet és könyörögj Istenhez, hogy az Ú kegyelme
jobban érvényesüljön férjed életében. Igen, tudj drága férjedért is könyörögni, a szenvedélyektől izzó,
a te életedet bizony megnehezítő, esetleg részeges férjedért, de aki mégis a férjed, akinek életét Isten
adta neked, és aki Isten rendeléseként áll melletted, az ő javulását is tudd kérni Istentől. Ne feledd!
Holtodiglan, holtáiglan, mindennemű viszontagságában… Ez volt az esküd. És ez nem beteges „vi-
szontagság”?…

S ekkor szavaink nem a két lélek között meglévő mélységet vesztő szakadékot mélyítik, hanem
pallérként vezetnek át a szakadékon, amely pallón Isten jár, hogy erőt és segítséget adjon a szenvedő
léleknek.

Végül mindez rövid egyszerűségében így fogható egybe: minél nehezebb a szenvedő embertestvér
helyzete, annál szeretetteljesebb legyen a kegyelmi erőt közvetítő segítő munkája.

III. rész: A kemény parancs kezelése a szószéken

1. fejezet: A szószék és a kemény parancs

A mi könyvecskénk nem elméleti vitákat érintő és eldönteni akaró irat, hanem az eldöntöttnek vélt
álláspontnak gyakorlati megvalósításával foglalkozó gyakorlati útmutatás.

Éppen ezért nem lesz vita tárgya, vajon lehet-e szólni a kemény parancsról a szószéken, hanem az
igenlő felelet tudomásulvételével a kezelés módjait fogjuk magyarázni.

Milyen kérdéseket kell tehát felvetnünk?
Először a tételválasztás és határolásának kérdését, majd az egész kérdés alapelgondolásának mi-

lyenségét (pozitív, vagy negatív vonal?), azután a kidolgozási módozatok kérdését, folytatólagosan a
kemény parancs elleni bűnök tárgyalását, végül a szónoki díszítések (ornamenta) kérdésével kell fog-
lalkoznunk.

Természetesen minden kérdésnél egész gyakorlati módon.
Épp ezért a fejtegetés végén közlünk néhány beszédtételt, illetve beszédláncot, sőt egy-kettőnek

vázlatát is ideírjuk, hogy példát adjunk arra, hogyan és miként kellene ezt a kérdést valóságban tár-
gyalni (ezek a példák előzetes szemelvények abból a készülőben lévő lelkipásztori kézikönyv-
sorozatból: „Lelkek pitvarában”, amely majd bőségesen közöl olyan beszédvázlatokat, amelyek ezt a
fontos kérdést érintik).

Nekünk tehát most csak annyi mondanivalónk van: ezt a komoly kérdést érinteni akaró szónok
alapos felkészültséggel (anatómiai, élettani, lélektani, gyakorlati életet ismerő tapasztalati, erkölcstani
és teológiai tudású!) lépjen a szószékre. – Igaz, hogy ez a készültség mindig szükséges, de ezen a te-
rületen egyenesen nélkülözhetetlen. Sőt azt is ide kell írnom, hogy nem csak lehetséges, hanem evan-
géliumi parancs alapján szükséges a kérdés felvetése, bölcs és Isten igéje alapján való megvilágítása!
– Mi küldöttek vagyunk és a „depositum fidei” anyagában nem válogathatunk. Úgy pedig semmikép-
pen, hogy egyiket tanítjuk, a másikat meg elhagyjuk.

Lássuk most a gyakorlati utasításokat egymás után.

2. fejezet: A tétel választásának kérdése

Bár a szószék egy azok közül a területek közül, ahol az Isten igéje csendül, mégis kivételesebb
helyzeténél fogva súlyos gondot igényel a tételválasztás kérdése.

Nem akarjuk mi ezzel azt mondani, hogy a szószéken az nem mondható el mind, ami a kemény
parancs kérdései közé tartozik, hanem azt akarjuk kiemelni, hogy a tétel megfogalmazása, majd egyes
részleteknek kiválasztása nem lehet olyan pontos és következetes egymásután, amilyen például az er-
kölcstan előadásában. – Az iskolai előadásokban minden kérdés evangéliumi hangon és tudományo-
san tárgyalható, a szószéken azonban sok dolog különlegesebb módon kezelendő.

Annál is inkább igaz ez a tétel, mivel komolyabban gondolunk arra, hogy a szószék alá gyülekezik
az Úr házanépe, gyermekek, felnőttek, aggok egyaránt. Nagyon természetes, hogy ennek a szellemisé-
get hordozó, de tagozott, és mégis egységben a szószék körül gyülekező népnek nem mondható mind-
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az egyforma világosságban, egyforma nyíltan és egyforma szempontú megvilágításban.
Nagy általánosságban azt kell mondanunk, hogy a szószéken az összes előadandó kérdés hármas

nagy szempont alá sorolandó össze. E három tétel így következnék egy keményebb tételben:
Szószéken szólni lehet a tisztaság kérdéséről az életszolgálat előkészítése szempontjából, majd

másodsorban a házasság kérdésére gondolva az életszolgálat tisztasága jellegével, és végül harmad-
sorban a fejlődő gyermek-nemzedék tiszta erkölcsi nevelésének kérdéseiben.

Vegyük ezeket egyenként.
a) A mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliuma a fejlődő emberi életnek tisztaságát legszentebb kö-

vetelménynek állítja elénk. A „ne paráználkodjál!” tiltó parancs nem csak annyit jelent a krisztusi
Evangéliumban, hogy a fejlődő ember a házasság keretein kívül önfegyelmezett legyen, hanem annyit
is, hogy a házaséletre készülő ifjú nemzedék Krisztus tanítása szerint gondolatban, vágyban is tisztul-
tan élje életét. Ez a tanítás azt akarja mondani, hogy a fejlődő élet érintetlen tisztasággal, a szemérem
finom köntösében fejlessze ki magát arra az életre, amelyben a házasság szentségében majd Isten terve
szerinti életszolgálatra jelentkezik.

Így tehát önként kínálkoznak azok a tételek, amelyek a szószék magaslatáról bármikor és bármely
alkalommal meghirdethetők. Egész világos tehát, hogy beszédeink tárgyát alkothatják elméletileg: a
tiszta élet szépsége, a krisztusi tanítás fönsége, az ószövetségi és újszövetségi felfogás összehasonlítá-
sa, a tiszta életet előmozdító külső és lelki tényezők szerepe, a kísértések ezernyi válfaja, a küzdelmi
módok, a segédeszközök, a szülők, lelkiatyai erők érvénye, majd a tiszta élet szépségének, belső érté-
kének nagyrabecsülése, az evangéliumi embereknek megítélése, Krisztus ítélkezése… Majd gyakorla-
tilag tételül kínálkoznak a tiszta életben tündöklő szenteknek: Szt. Alajos, Szt. Szaniszló, Berchmans
Szt. János, Szt. Margit, Szt. Ágnes és mások beláthatatlan sorai… Ugyancsak gyakorlati tételként kí-
nálkozik az emberi életben tisztultan élő, Krisztusért és Krisztusban növekedő ifjú nemzedéknek, va-
lamint kongregációs nagyoknak életpéldája. Sőt idekapcsolható az ég angyalainak és mindenekfelett a
Boldogságos Szent Szűznek emberi életmagaslatot meghaladó gyönyörűséges életpéldája. Mindezek
szép sorozatba foglalhatók és egész beszédláncolatot alkothatnak. Ha ugyanis a szónok lelkét átjárja és
betölti a tiszta élet szentségéről alkotott felfogás, akkor igen könnyen fog találni olyan sorozatokat,
amelyekben gondolatait kifejtheti. Példa kedvéért kínálhatnék néhány ilyen összefoglaló tételt. Ilyen
lenne például: „Szent az élet”. Ebben kifejthető volna az Isten teremtette testnek szentségi volta, az Is-
ten követeként jelentkező első érzésrezdülés, az egymás felé hajló embereknek közös életre törő belső
hajlandósága. Ilyen volna másodsorban egy ilyen elgondolás: „Akiket az Isten a földre küldött”. Eb-
ben a gondolatban az a tételfűzés bontandó ki, hogy az Isten terve szerint a világ élő; a növény és ál-
latvilágban gyönyörű szépségben jelenik meg az új élet, de küldetésük ereje csak arra terjed, hogy lé-
nyük belső valójával hirdessék az Isten dicsőségét; míg ellenben az Isten leheletét hordozó ember az-
zal a küldetéssel jelenik meg a földön, hogy az Istentől kapott tehetségeit készségeit életbe bontsa és a
léleknek diadalmát gyönyörűséges színpompájába színezze. Majd harmadiknak kínálhatnám azt a so-
rozatot, amely a kapott erkölcsi tételt ilyenformán fogalmazná egységbe: „Úr Atyánk életterve”. Ez a
tétel azt a nagy gondolatcsoportot görgetné maga előtt, hogy az emberi élet nem véletlenek egymás-
utánja, hanem Isten szent tervének sorozatos valósítása. Részletesen ki lehetne itt térni arra, hogy mi-
lyen szent és gyönyörűséges lesz az élet, amely az Isten tervei szerint bontja ki önmagát, és mennyire
elhervad és elpusztul az élő embervirág, amelynek gyökérzetét az ösztönök férge rágja és pusztítja.
Vagy ha még egy tetszik, akkor a gyakorlati életterületről vett sorozatot fogjuk össze ilyen formában:
„Isten élő embervirágai”. Ebbe azután befoglalhatnók azokat az Úr szent örök családjához tartozó
szenteket -a Szent Szűzzel együtt-, akiknek tökéletes élete földön példakép, örök életben pedig élő vi-
rág. – Utolsónak jelzem, de legfontosabbnak tartom olyasféle sorozatoknak elmondását, amelyek az
Isten kegyelmének belső értékéről és a tiszta életszolgálat megsegítéséről szólnak. Nem szabad ugyan-
is felednie a szónoknak, hogy az egész kemény parancs kérdése a szószéken sohasem lehet élettani
magyarázgatás, hanem a természetfeletti kegyelem erőinek megvilágító bemutatása, illetve ezek véte-
lére szóló buzdító hangoskodás. Végül is tudni kell, hogy a tiszta élet kifejlődése a kicsi gyerekkortól
nem úgy történik, hogy csupán emberi segítségek nyomán virágzik ki a tisztaság erénye, hanem olyan
formában, hogy az isteni megszentelő kegyelem televényétől szökken sziromba a liliomos életerény.

b) A második terület a házasélet kérdés-csoportján található. – Roppant tévedne az az ember, aki
azt hinné, hogy a házasélet kérdései vagy nem tárgyalhatók, vagy a szidalmazó kárhoztatások módjá-
val kezelendők. Az első azért tévedne, mert nem követné a mi Urunk Jézus Krisztus példáját, Aki ezt a
kérdést is a fellépő alkalmakkor szentül és komolyan érintette (Lásd: Jákob kútjánál lévő asszonyt, to-
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vábbá a kisdedek megáldását és példaképül állítását, a bűnös Magdolnát, a házasságtörő asszonyt…).
A másik azért volna téves, mert épp a házasságtörő asszony jelenetében – az isteni törvény szigorú be-
tartásával-megbocsátó kegyelmek fönséges kiáradását látjuk az Úrnál. Sőt, egyenesen azt mondhatjuk,
hogy nemcsak nem helyes a szidalmazó és gyalázkodó hangoskodás, hanem egyenesen káros, mert a
gyönge küszködőt további jóakarattól elriasztja, a mélyre süllyedtet pedig egyenesen ellenállásra iz-
gatja. De az imént mondottakból azt sem szabad kiértelmezni, hogy „álrészvét” és „mindent megértés”
naivitásából és gyarlóságából egyszerűen jámbor kenetességgel átléphetők ezek a nehéz kérdések.

Ha most figyelemmel kísérnők a házasélet kérdéseinek komplexumát, akkor a kánon (1013) bölcs
szavai szerint a gyermekáldás kérdése, a kölcsönös segítés és az ösztönök elcsillapításának tételei jut-
hatnak szóba. Ezekről szólni olyan szent kötelesség, amelyet az Egyház egyenesen előír. De ha figyel-
jük a kánon bölcs szavait, amelyek a házasság céljának meghatározásában hirdetik e három kötelessé-
get, akkor rádöbbenünk arra, hogy nem a kiélések szidalmazása szerepel elsősorban, hanem azoknak a
pozitív szolgálatoknak feltárása, amelyek a házasságnak lényeges célját alkotják. Ebből aztán az kö-
vetkezik, hogy elsősorban ezek a kérdések tárgyalandók.

Másodsorban azokra a kérdésekre kell kitérni, amelyek a házasságnak a szentség jellegét biztosít-
ják. Itt aztán mód kínálkozik arra, hogy rávilágítsunk azokra a kérdésekre, amelyek a felbonthatatlan-
ság és szentségi érvény területén mutatkoznak (vegyes házasságok).

És csak harmadsorban és utoljára juthatunk azokhoz a tételekhez, amelyek itt-ott egyes visszaélést
akarnak keményen ostorozni. De ha valamikor, akkor ennél a pontnál kell erősen kiemelnünk, hogy
ezt a lehető legritkábban, lehetőleg csak a lelkigyakorlatok és missziók alkalmával és akkor is Krisztus
fölényes lelkének kemény ítélkezésével. És ezt azért hirdetjük ilyen komolyan, mert az igazság meg-
hirdetése a mi kötelességünk, de az ítélet kimondása Krisztus szent joga. Ezt a jogot csak Egyházára
ruházta, akinek szent és Krisztus erejére támaszkodó döntéseit (Lásd: excommunicatio) az Egyház ne-
vében kötelességünk meghirdetni. De itt sem az Úr egyszerű szolgája szidalmaz, hanem az Úr jegyese,
az Egyház ítél.

Ha mármost felvetnők azt a kérdést, hogy milyen sorozatban lehetne a fent említett kérdésekről
szólni, akkor egész természetesnek látszik, hogy – az első kérdéscsoporthoz tartozókban- az Úr
házanépéről, a földi élet gyarapodásáról, a küldetéssel induló nemzetek jövőjéről, az egyéni, családi
boldogságról, a dalos faluról, az Úr virágos mezejéről, az örök élet benépesítéséről, Úr Atyánknak
emberéletben való megdicsőüléséről stb. stb. lehet szólni. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb sorozatban
fejthető ki a gyermekáldás Isten-terve és ítélhető el Krisztus és az Egyház tanítása szerint a vele való
visszaélés.

Ami a második csoportot illeti, szinte kéznél fekszik az a gondolatsor, amely az élet egybetarto-
zandóságáról, az egymásrautaltságról, a közös célratörésről, a házassági szentély egységéről, egymás
terhének viseléséről, egymás nemesítéséről, az élet szent kifejlesztéséről szólanak… Az ilyen képso-
rozatban fejthetnék ki az ilyen gondolatsorok az Egyház által jelzett második házassági célnak, a kö-
zös segítésnek gyönyörű gondolatát.

Amint fönt említettük, a hármas házassági cél kérdésének fejtegetése mellett a házasság szentségi
jellege is bőséges alkalmat kínál a szónoknak, hogy szentül foglalkozzék az élet nagy kérdéseivel.
Ezen a területen komolyan lehet szólni a Krisztus gondolta egységes erkölcsi értékről és keményen el
lehet ítélni a kettős morál lazaságát; de ugyancsak komoly hangot kell csendíteni az örök kötelék
szentségéről. Éppen azért hosszú szériákban fejtegethető a házasság örök, felbonthatatlan jellege (amit
Isten egybekötött, ember fel ne bontsa!) és szintén komolyan tanítandó a vegyes házasságról szóló
egyházi tanítás. De amint különösen hibázna az, aki Egyházának tanító szava helyett elkenő és túl so-
kat megértő álláspontot akarna képviselni, épp úgy komolyan elítélendő az a szónok, aki durva hango-
kon, ágyasságok hangoztatásával stb. akarna diadalt aratni Krisztus Egyházával szembemenő bűnös
életformákkal szemben. Az Isten előtt érvényes és érvénytelen kötelékekről gyönyörűen szólhat a szó-
nok, nem kell félnie, hogy azt nem értik meg az egyszerű emberek. De ne szóljon olyan sértő módon,
amely az Egyház tanítása ellen lázítja a gyenge híveket és izgatja az Egyházzal szembemenő embere-
ket.

A vegyes házasságok mellett idetartoznak a polgári házasságok is. Nem sokat kell erről szólni.
Negatíve azt értjük ezen, hogy a házasságon kívül együtt élők, vagy polgári kötelékben együtt élők,
vagy az Egyház ítélete szerint nem szentségi kötelékben élők vegyes házasságát nem a legdurvább,
szinte ágyasság jelzővel illetett formulákkal kell kezelni és még kevésbé lehet ezeknek együttéléséről
a legpóriasabb hasonlatokat használni, hanem az igazság kérlelhetetlen tudatában a szónoki formák fi-
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nomságával kell az ilyen helytelen és bűnös együttest elítélni. „Viszonynak” sem mondható állandóan
ez az ember választotta bűnös kötelék, mert ez a fogalom az emberek elgondolásában még a közös
együttélési keretfelvétel, vagy még inkább állami, vagy nem katolikus keresztény egyházi kötelék fel-
vételeinél is alacsonyabb rendű ösztönös együttélést tartalmaz. Ezt ugyanis a szónoknak és a lélektan
ismerőjének is tudnia kell, hogy ha több rosszat mondunk valakiről, mint amit tett, akkor az elhárítja
magáról az ilyen vádaskodást, mert könnyedén azt feleli: én nem ezt tettem. Ne felejtsék a szónokok a
bölcseletnek egyik erősen hangsúlyozott tételét: qui nimis probat, nihil probat.

Az erős, dörgedelmes elítélés helyett inkább a szerető részvét, a megértés jósága, a segítséget
nyújtó lelkiség, a szerencsétlenekhez leereszkedő egyházi szeretet, a jó pásztor lelke sugározzék a sza-
vakból. Egészen bizonyos, hogy a durva hang elutasít és elszakít, a meleg, a segíteni akaró lelkiség
pedig vonz és magával ragad. Tanuljunk csak sokat a mi Urunk Jézus Krisztustól, amint Ő a bűnösök-
kel beszél. A bűnt keményen elítéli, de a bűnöst a legmelegebb szeretettel fogadja. Mintha azt monda-
ná ez az iskola, hogy a helytelen életelveket el kell ítélni, de a szerintük életet berendező embereket
szeretettel az igazság felé kell vezetni.

Ennek a hivatásnak és kötelességnek egyik szerény és igénytelen eszköze: a szónoki formáknak
finom, meleg, szeretetteljes jósággal telített alakja.

Befejezésül rövid néhány szó marad hátra. Csak ennyi: nyúlj szeretettel, lelki felkészültséggel,
alapos ismerettel a házasság szentségének kérdéséhez, és rendszeresen átgondolt, összefüggő soroza-
tokban szólj Isten hangján Krisztus Egyházának nevében.

c) Végül a harmadik kérdéscsoport marad, amely a családban született gyermekek nevelésének
kérdésére vonatkozik. De mikor itt a kemény parancs tanításáról van szó, akkor nemcsak arra akarunk
hivatkozni, hogy olyan tételek tárgyaltassanak, amelyek általános vallásos, erkölcsi nevelését szolgál-
ják, hanem egyenesen azokra a kérdésekre, amelyek a gyermek életének szexuális kérdéseit érintik a
szószéken.

A harmadik terület pedig kézenfekvően kínálja azt is, hogy az emberi természetnek, az emberi ösz-
tönéletnek, az emberi boldogságvágynak kérdései fejtegethetők olyan formában, hogy még az esetle-
ges túlzó kirobbanások ellen is gondoskodó megoldást adott az életkérdésben a Mindenható. Ha vala-
melyik pont, akkor ez különösen alkalmas arra is, hogy a házasság kérdésével szembemenő bűnös ki-
lengések megfelelő elintézést kapjanak.

A gyermeknevelés kérdésénél alapelvül kell elfogadni: a tiszta élet szolgálatába kell szegődni, és
sohasem szabad a gyermekszoba erotikáját fellibbenteni. Az első nemesít, szülőket oktat és a jövő élet
fejlődésében segítséget nyújt; az utóbbi bűnös izgalmakat kelt és rejtett hitványságoknak szellőzteté-
sével a rossz példával való tanítás lehetőségét is feltárja.

Itt is az a fontos, hogy a szónok pozitív életterületről válogassa tételeit, a szülők figyelmét úgy
hívja föl a gyermek szexuális nevelésére, hogy szoktatások útján Isten terve szerint gazdagodjék és fi-
nomodjék a gyermek élete. Nagyon természetes, hogy ezen a ponton rendkívül sokat kellene tanulniok
a szülőknek. A serdülés kora nem olyan váratlan és véletlen életszak, amelynek hullámverésébe csak
egyik-másik „elrontott gyermek” kerül bele, hanem olyan egyetemes életszak, amelyen átvergődni
mindnyájunknak szent kötelessége. Éppen ezért nem győzöm ajánlani Koszter atyának azokat a műve-
it, amelyek a kamasz gyermeknép életét magyarázzák szülőknek és maguknak a kamaszoknak egy-
aránt („Viharzóna”, „Kamaszok”). Aki ezeket elolvassa, megtapasztalja, hogy nem is olyan nehéz
komoly és pozitív tételeket tárgyalni, amelyek a szülők együttesének a szószéken is nagyon komolyan
meghirdethetők.

A kemény parancs kérdésének szószéki kezelése minden olyan kérdést magában foglal, amely a
családi élet belső területét érinti, akár a családban növekvő szexuális nevelésére vonatkozik. Nagyon
hibázna az az ember, aki leszűkítené ezt a területet arra, hogy csak a férj és feleség életkérdéseit emlí-
tené és mellőzné azt a szent területet, amely a gyermek életnevelésében igényeskedik a szülőkkel
szemben.

Összefoglalva mindezeket azt mondhatjuk, hogy a jó egyházi szónok el nem kerüli az élet legne-
hezebb kérdésterületét, de ennek oktató kezelésében a pozitív fejtegetést tartja a leglényegesebbnek,
bűnök kérdésének felvetésében a kontúrozás vagy árnyékolás munkájára szerénykedik a szó.

3. fejezet: A helyesen választott tétel tárgyi feldolgozása

A kérdés lényege az, hogyan lehetne az anyaggyűjtést, az anyagból kialakított kérdések érvelésé-
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nek sorozatát és végül a rendszeres kidolgozást felépíteni. Maga a kérdés három részre osztva megadja
azt az egyszerű vázat, amely értelmében kell eljárnia a szónoknak.

a) Hogy hogyan gyűjtsük az anyagot, arra nézve alapfeleletünk legyen ez: mindenkor a Szentírás-
ból, amelynek tételeit azután az élettan, lélektan és egyéb tudományszakokkal megvilágíthatjuk. Ebből
azután az következik, hogy a jó egyházi szónoknak sokkal jártasabbnak kell lennie az isteni kinyilat-
koztatás kérdéseiben, mint az élettani és egyéb tudományos szakismeretekben. Az Úr ugyanis arra
küldte tanítványait, hogy az Ő igéjét hirdessék szerte a nagy világban; az élő hangszórónak tehát az a
leglényegesebb feladata, hogy próbálja összeszedni az Ó- és Újszövetség területéről a kemény paran-
csot érintő isteni kinyilatkoztatásokat, tanulmányozza az Egyház élő tanításának hivatalos (Róma)
megnyilatkozásait és azoknak pozitív meghirdetése, vagy itt-ott negatív elítélése ismeretével válassza
meg tételét és próbálja gyűjteni annak kifejtéséhez adatait és érveit.

Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy ne elégedjék meg a parancs tiltó törvényének ismeretével,
hanem szentírási tanulmányait, majd dogmatikai, erkölcstani, sőt egyházjogi ismereteit is felújítva
próbálja megtalálni az Egyház álláspontját és ezeknek leszögezésével gyűjtögesse fejtegetendő tételé-
nek pozitív anyagát. A Szentírás nagy mennyiségben kínálja a szép, majd sötét vonású és ebből követ-
kezőleg elítélendő példákat, a dogmatika és az erkölcstan pontos tételekbe foglalja Isten tanítását az
életszolgálat szentségéről. A tisztaság kérdéséről az egyházjog is pontos kánonokba szedi azokat a
döntéseket, amelyeket az Egyház a házasság szentségéről a hívekkel közölni akar. Sőt a pápai encikli-
kák egyenesen – szinte sorozatosan – nyilatkoznak ezekről a kérdésekről (közlendők a címek!).

Nagyon elhibázná az anyaggyűjtést az a szónok, aki megelégednék a saját elmélkedéseivel, vagy
elragadtatná magát szenvedélyes hangulataitól és ezektől a nem evangéliumi tanoktól kérne anyagot
beszédjének kialakításához. Ezerszer és ezerszer hangsúlyozni kell: Isten igéjét kell hirdetni, amelyet
az Egyház élő tanítása és hirdetési módja évezredeken keresztül közölt a hívekkel.

Nem ok nélkül mondottuk, hogy az élettani és lélektani, továbbá az egyéb tudományszakokból
merített ismeret másodrendű jelentőségű a kidolgozandó anyag gyűjtésében. De azt nem mondjuk,
hogy lényegtelen és elmellőzhető. Az egyházi szónoknak világos ismerettel kell rendelkeznie a ke-
mény parancs élettani, lélektani, pedagógiai, társadalmi, nemzetügyi jelentőségéről, de ebből nem az
következik, hogy csak ezeknek a meghirdetése alkotja az ő kötelességét. Ellenkezőleg, az ilyen irányú
előadások a tudósok és katolikus írók kötelmei közé tartoznak. Az igehirdető az Isten tanítását hirdes-
se és iparkodjék összhangot találni az Isten igéje és a tudomány tanítása között. Nem kell félni, nincs
itt ellentét. Sokszor a látszólagosan feltűnő ellentét csak onnét ered, hogy az ösztönös ember igen nagy
igényű. A testi érzéshullámok kielégítésében erősködő és ezért szeretné gyengíteni a kérlelhetetlen
keménységgel hangzó isteni törvényt. De íme itt van az isteni ige hirdetőjének az a szent feladata,
hogy ezeket a vitássá tett kérdéseket mindenkor és következetesen az Isteni kinyilatkoztatás elvei sze-
rint tudja kifejteni és megoldani.

Azt szívesen megengedem, sőt egyenesen követendőnek tartom, hogy az egyházi szónok tanulmá-
nyozza az élet kérdésének ezer irányból ágazódó magyarázatait – hiszen ezt közli könyvünk első része
is-, de attól óvva óvnám, hogy ezeknek fejtegetésébe, oktalan tárgyalásába, vagy különösen engedmé-
nyeket tevő elposványosodásába próbáljon elmerülni. Az ő tudományos kutató munkája csak annyit
tehet, hogy őt magát gazdagítsa értékes és komoly ismeretekkel, hogy elő ne állhasson az a rendkívül
kellemetlen eset, hogy az igehirdetés szent cégjegyzése mellett oktalan és igaztalan, a szakismeretek
hiányára valló tévedéseket hirdessen. A jó egyházi szónok beszédjét meghallhatja természettudós, or-
vos és bármilyen kiváló férfiú és sohasem fog olyan tételt hallani, amely az ő tudományos meggyőző-
dését sérti vagy egyenesen megtagadja.

b) A másik nagy kérdésünk az, hogyan érveljünk az összegyűjtött anyagból tételünk érdekében.
Megint avval kell kezdenünk, amit fönt mondottunk. A mi érvünk érve: az isteni kinyilatkoztatás.

De a kifejtés és alátámasztási érvünk a tudományos ismeret tárházának együttese.
Az egyházi szónoknak világosan kell tudnia azt, hogy hangszóró jellege nem több, mint Isten igé-

jének meghirdetése; azt is tudnia kell, hogy a kinyilatkoztatás és a hagyomány nem valami jámbor ke-
zelése a legnehezebb kérdéseknek, hanem Isten megvilágító fénylobbantása az élet sötétségének biro-
dalmában. Sőt, ha jól megfigyeli a „depositum fidei” tételeit, akkor reá fog döbbenni, hogy azok a leg-
alapvetőbb kérdésekben hozzák meg isteni erővel bíró döntés fontosságú ítéletüket. Nem szabad tehát
félő gondoskodással, vagy kerülgető gyermekdedséggel közeledni az összegyűjtött anyagban az érv
megválasztásához, hanem kemény következetességgel és biztos fölényességgel kell a döntő szót Isten
szájából venni. Ez aztán magával hozza azt, hogy a Szentírásból vett érv vagy az Egyház élő tanításá-
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ból merített tétel, vagy az egyházjog döntéseiből kiemelt igazságok olyan módon állítandók be, hogy
az érvelésben a legutolsó és legfontosabb, döntő állítandó szót ezek kapják.

Rendkívül hibás volna az a módszer, amely csak a természet törvényével akarna döntő érvelést el-
érni, és utána mintegy kenetes megjegyzésként kapcsolódnék az ész alkotta bölcs ítéletek után a Szent-
írásból kiemelt isteni szó.

Gyakorlatilag ez olyanformán festene, hogy vagy első helyen beszélnénk az ész érveiről, majd az-
tán döntő súllyal, színezett formával emelnénk a kérdést arra a magaslatra, hogy Isten szemével nézve
az Isten ítéletét tegyük hozzá; vagy megfordítva, az isteni döntő szó beállítását próbáljuk olyan ma-
gasra emelni, hogy annak ereje átcsengjen az emberi ész területéről hozott érvek világába is. – Min-
denáron kerülni kell azt a gondolatot: ezt tanítja a Szentírás – és efölött így dönt az emberi ész. Ez
volna az a legelhibázottabb álláspont, mely egyenesen megtagadná az isteni ige hirdetésének első kö-
telességét és az emberi ész fölényeskedésével akarna Isten helyett döntő módon szólni a hívekhez.

Nagyon természetes, hogy a tudományos ismeretek, okos és szép fejtegetések nem elmellőzhető
részei az érvelésnek; csak másodsorban állítandók, mert az igehirdető Isten igéjének adja a döntő erőt.
Az is természetes, hogy egyenesen nélkülözhetetlen az ész által megvilágított kérdéseknek érv-szerű
fejtegetése, mert hiszen nemcsak a hit útján akarunk a lelkekhez jutni, hanem az ész meghódolását is
célunkul tűzzük ki. Azt jól tudja az igehirdető, hogy az ő legelsőbbrendű feladata az Isten előtti hódo-
lásnak hit útján való elérése, de azt is tudnia kell a jó szónoknak, hogy akkor hajlik meg könnyen az
ember, ha az értelem is megsejti a hirdetett tétel igazságát, értékét és értelmét. Az értelmi és természe-
tes érvelésnek tehát előkészítő, hajlító jelentősége van, míg ellenben az evangéliumi érvnek döntő
súlyt kell adni. Ez ellen a gondolat ellen igen könnyen ellent vethetnének az ész túlzó tisztelői, hogy
az emberek nagy része könnyebben hajlítható az ész, mint a kinyilatkoztatás szavai szerint. Ezeket a
kétkedőket meg lehet nyugtatni, hogy tévedésük annál nyilvánvalóbb, minél inkább gondolnak arra,
hogy a tudomány ingadozó tételei fokozatosan jobban és jobban hajolnak az ősi isteni igazságok felé.
Mert tény az, hogy a vízcseppek elérhetnek csörgedező útjukon a nagy és ősi áramlástól, de tagadha-
tatlan az is, hogy tekergő utak után mégiscsak a legősibb életfolyamba torkollik mind. Sőt annál in-
kább igaz az Evangéliumra támaszkodó tanításnak módszere, mert a tudomány területén dolgozók
igényelve igénylik a legősibb isteni igazságoknak sziklaszerű alapzatát. A komoly tudós jól tudja azt,
hogy az emberi látókör horizontja szűk. Sőt azt is tudja, hogy a meglátások mikéntje ködös és bizony-
talan. Az ő kutató lelke is igényelve igényli, hogy az ősi igazságok erejébe tudjon kapaszkodni. Sőt
egyenesen azért fordul az Egyház felé, hogy a leglényegesebb pontoknak, alapvető kérdéseknek meg-
világítását a kinyilatkoztatás szent forrásából meríthesse. Gyengén kell ama szónok hitének állania,
amely jobban akar bízni a tudomány kutató kísérleteiben, mint a teremtő és kinyilatkoztató Isten té-
vedhetetlen ítéleteiben.

c) Harmadik kérdésnek marad, hogy és mint dolgozzuk fel rendszeresen a magunk elé állított téte-
lünket.

Ha figyelembe vesszük a fönt mondottakat, akkor már reágondolhatunk arra, hogy a rendszeres
kidolgozásnak arra kell törekednie, hogy az evangéliumi igazságok pozitív része nyerjen megvilágí-
tást. – Ez valójában azt jelenti, hogy fejtegetéseinket és érveléseinket úgy kell vezetni, hogy azok egy
evangéliumi igazságban csúcsosodjanak ki. De ha ezt a pozitív részt hangsúlyozzuk, azért nem zárjuk
ki annak lehetőségét, hogy itt-ott – de kivételesebben – egy-egy negatív tételt vezessünk le beszé-
dünkben. A pozitív résznek elsősorban álló helye inkább azt akarja jelenteni, hogy a lehetőségek sze-
rint arra törjünk, csak kivételesebb esetekben akarjunk negatív tételeket bizonyítani.

Minden beszédnek rendszerét bevezetés, átmenet, tárgyalás és befejezés alkotja.
A kemény parancs kérdésénél a bevezetés is olyanformán kellene, hogy megalkottassék, hogy az a

tiszta élet szépségének hirdetésében prelúdiumként csendüljön fel a szószéken. Egyszerűen azért, mert
a kérdés tárgyalásánál inkább a lelkek megemelésével, mint a megrettentésével lehet értékesebb
eredményeket elérni. Azért egyenesen óva kell intenem minden szónokot, hogy hallgatóságát rettentő
képeket festve vagy a kérdés keménységét előrevetítő színezéssel károsan ne befolyásolja, hanem el-
lenkezőleg, a közvetlen lélek finomságával, a tiszta élet gyönyörűségének szeretetével és hirdetésével
emelje meg Krisztus igényelte magaslatra a hallgatóknak lelkét. Nagyon elítélendő volna rettenetes
példákkal és kétségbeesésre hangoló következtetésekkel kezelni azt a kérdést, amelynek tárgyalása
még pozitív és emelő irányban is eléggé felzavarja az emberek lelkét. Tehát – gyakorlatilag – az Isten
szándékából, az ember ősi természetéből, az élet szentségéből, a küzdelmekben diadalt arató lelki ne-
mességéből, a szentek életszépségeiből, a mai élet küzdelmeiben is diadalt arató lélek gyönyörűségé-
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ből és hozzá hasonló gondolatokból kellene a bevezetést meríteni.
A kidolgozáshoz való átmenet, amiként minden beszédnél, legyen egyszerű kijelentés, amely

azonban – és ezt igen fontosnak tartom – a tiszta élet pozitív szépségének feltárását állítja a hallga-
tók elé.

Ami azután a konkrét tárgyalást illeti, arra nézve a következőket kell megjegyeznünk.
Tárgyi szempontból mindenkor az isteni kinyilatkoztatást kell hirdetnünk, és módszertani szem-

pontból a pozitív szép gondolatok hangsúlyozása mellett mintegy háttérnek vagy árnyéknak formájá-
ban kell a bűnökről szólni.

Nagyon természetes, hogy ezt a tárgyi kinyilatkoztatásból merített gondolatközlést nem úgy kell
értelmezni, hogy csak egy-egy szentírási idézet legyen, hanem egy-egy szentírási idézetre, tényre vagy
egyházi tanításra alapozott részlet megvilágítását kell adnunk. Gyakorlatilag ezt úgy kellene megvaló-
sítani: ha pl. a gyermekáldás szentségéről akarnék szólni, akkor Isten kinyilatkoztatásának arra a
fönséges területére építkeznék, amely szerint a születendő Messiás a születendő emberek közül fog a
földön megjelenni, és ezért az ószövetségi ember minden született fiúban a Messiásnak esetleges ősét
tisztelte. – De nem állok meg ennél az ószövetségi megvilágításnál, hanem tovább megyek olyan for-
mában, hogy az Újszövetség gondolata szerint minden születendő gyermeket az Isten országa földi és
örök lakójának nézek, és bennük a jóságos Isten égi követét tisztelem.

Ha mármost ezekre a kinyilatkoztatási alapokra építem gondolataimat, akkor tényleg csak háttér,
árnyék, sötétebb kontúr marad az a szörnyűséges bűn, amely a megszületett élet előtt bezárja a földi és
örök élet kapuját.

Nem kell attól félni, hogy ezeket a gondolatokat nem érti meg az egyszerű ember. Őstermészete a
léleknek, hogy az Isten által adott legősibb indítások beszédesen értelmesek a legegyszerűbb ember
előtt is. Sőt azt kell tudnunk, hogy ezeket a csendesen, de mégis beszédesen szóló isteni indításokat
erős hangszórókkal kiáltókká tesszük, s akkor az Isten hangja elnémítja a gonosz ösztönök világá-
ban küszködő emberben jelentkező kísértő szavát és diadalmassá alakítja benne az Isten terve szerinti
életszolgálat szentségét.

Ha azután kinyilatkoztatásra építünk, akkor széles területként marad előttünk a továbbiak folya-
mán az emberi észnek, a gyakorlati életnek, hazafias kötelességnek és egyéb területekről vett érveknek
felsorakoztatása. Ez nemcsak megengedett, hanem egyszerűen szükséges is, mert hiszen az Isten ki-
nyilatkoztatása éppen azért hangoztatja az élet szentségének fönséges tanítását, mert ezzel kapcsolatos
a család, a nemzet, az emberiség, sőt a mennyország népesítésének kérdése is. Továbbá ilyen részlete-
zés azért is szükséges, hogy a szónok el ne ragadtassa magát azzal, hogy a legfelsőbb magaslatoknak
isteni világában szárnyal és a gyakorlati élet közvetlen kérdéseit pedig vagy mellőzi, vagy csak néhány
gyenge célzással érinti. A szónoknak tudnia kell, hogy a legfönségesebb isteni kinyilatkoztatásnak is
gyakorlati jelentősége van. Nem azért hangzik az isteni kinyilatkoztatás, hogy az ember előtt csupán
misztikus fényben tündököljön Isten igazsága, hanem azért csendíti meg Isten az igazságok hangját,
hogy azokhoz idomuljon az ember élete. Tagadhatatlan ugyan, hogy az isteni kinyilatkoztatások ön-
magukban is a legszentebb kincsek együttese, de tagadhatatlan az is, hogy ezeknek birtokbavételével
tudja az ember helyes irányba vezetni életét.

Ami azután a rendezés és kidolgozás módszerét illeti, arról külön fejezetben is szólni fogunk és
épp ezért most csak annyit jelzünk, hogy ez is hűségesen kövesse azt az alaphangot, amely szerint a
fönségessé emelt kérdés módszer szempontjából is bizonyos magaslatról tárgyaltassék. Sohasem
szabad elkövetni azt a hibát, hogy póriassá silányuljon a módszerünk, mert óva int minket ebben az a
tény, hogy a fölséges és a komikus közvetlen egymás mellett pihen, és egy elhibázott lépés, egy kije-
lentés vagy pórias mondat a legfönségesebb kérdést triviális komikummá silányítja. „Les extrémes se
touche!” (A végletek találkoznak!)…

Végül a kidolgozás rendszerében a befejezés kérdéséről kell néhány szót szólni. Ebben a pontban
elsősorban attól kell óvnunk a szónokot, nemes indulatában el ne ragadtassék és valami fenyegető
dörgedelemmel be ne fejezze beszédét. Inkább azt kell kérni tőle, hogy olyanformán rendezze monda-
nivalóját, hogy a végső pontban emelkedett gondolatokat hangoztasson, hogy a hallgatóság pozitív
szent isteni igazsággal eltelve távozzék az Úr házából. Ha triviális hasonlatot mondanék, akkor azt
kellene mondanom: az Úr szent jegyesei és házanépéhez tartozó nemzedék az emberek együttese. Ne
ostorral vagy száraz kórókkal indítsuk csendes otthonából, Urunk házából az Ő drága népét, hanem az
Isten szent életmezejéről gyűjtött életvirág csokorral gazdagítsunk minden hazatérőt. Az elsőt ugyanis
szégyenkezve és fájdalommal venné, az utóbbit azonban örömmel és tárt kezekkel fogadja. Ne feled-
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jük: az Úr házából nem szégyenkezve és fájdalommal, hanem felemelkedve kell hazamenni még akkor
is, ha vámosként térdeltünk a hideg kövön, mert a leereszkedő isteni kegyelem fiává emeli, kegyelmé-
vel megtisztítja és istenivé nemesíti a törődött lelket. Ennek a csodás átalakulásnak isteni követe, az
ember és különösen az egyházi szónok is éppen azért tanításának befejezésében ezt az emelő gondola-
tot iparkodjék hallgatói lelkébe vinni.

Ha mármost a helyesen meglátott isteni gondolat tárgyi feldolgozásáról alkotott ítéleteinket rövi-
den összefoglaljuk, akkor ebbe a tételbe rögzítjük a közlendő igazságot: mindig isteni kinyilatkozta-
tást hirdess, állandóan az élet pozitív értékeit keresd, és ezek erejével a lelket telíteni akaró kész-
séggel közeledj az emberi lelkekhez!

4. fejezet: A helyesen választott tétel alaki feldolgozása

Mindnyájan tudjuk, nem elégséges a szónoki eredmény eléréséhez az, hogy jól választott, rendsze-
resen kidolgozott anyaggal rendelkezzünk, hanem arra is szükség van, hogy alaki szempontból is oko-
san tudjuk kifejezni gondolatainkat.

A szónoki beszéd alakjához tartozik először a beszéd nyelvezeti kidolgozása, majd példák, képek
olyan megválasztása, amelyek a tételnek magasra emelésében segítséget nyújtanak.

A szónoki stíluson itt azt is akarjuk érteni, hogy a mondatfűzések és képek szerepeltetése mellett
olyan magas hangzású legyen a VI. parancs kezelése, hogy egyenesen kiemelje a kérdést a hétköznapi
élet szürkeségéből. Komolyan kell arra gondolnunk, hogy itt a szószékről van szó, nem pedig a kated-
rai előadásokról. Ahhoz ugyanis elég emelkedett hangon, de prózai közvetlenséggel szólni a kemény
parancsról, de ez nem lehet a szószék hivatása. Itt azt a kötelességet kell éreznünk, hogy emelkedett
gondolatainkat költőibb formában próbáljuk hallgatóink elé állítani és akarat-indító erejét ezzel is
fokozni.

Vegyük először magát a szó szoros értelmében vett stílus kérdését.
a) Itt mindjárt szögezzük le, hogy a VI. parancs kérdésénél a költői forma, a personificatio haszná-

lata, a szóképek és hasonlatok gyakorisága, a futamszerű kezelésnek alkalmazása nélkülözhetetlen.
Ne gondolja senki, hogy ez annyit jelent, hogy ködbe huzassék a kérdés. Egyenes és világos közlésre
szükség van, de a megvilágítás módszerét a költői és emelkedett formáknak kell adniok. Sehol sem
kötelező annyira az Írás szavaival való beszéd, mint ezen a területen. Még ha nehezebben cseng is
egy-egy írási szöveg, akkor is nagy tiszteletet és hódolatos meghajlást vált ki az emberből az a tudat,
hogy itt az Isten szól. Nagyon természetes, nem gondolom én azt, hogy az Ószövetség realisztikus vi-
lágának gondolatai a maguk teljességében tárassanak a hallgató közönség elé; de azt akarom állítani,
hogy a kemény parancs kérdéseit lehetőség szerint Isten szavának szent ködébe tudjuk vonni. Ez  a
köd nem sötétítés, hanem magasztosítást biztosít.

Minden szónok tudja azt, hogy alkalmazhat előadó, alkalmazhat dicsérő és magasztaló költői for-
mát. Azt is tudja, hogy ezek változatával színezi és alakítja egész beszédét. De a kemény parancs kér-
désénél világosan kell tudnia, hogy sohasem szabad leszállnia a köznapi élet szürkeségeire, hanem
fent kell maradni az eszmei magaslat szent világában.

A kemény parancs szónoki stílusának lényeges jegye, hogy pórias, köznapi szavakat sohase
használjunk. Én nagyon jól tudom azt, hogy az egyházi szónok nagy nehézségekkel küszködik ezen a
ponton, mert hiszen a kemény parancs kérdéseit legtöbbször latin előadásban hallja és a latin szavak-
nak magyar formáit – ha szabad így kifejeznem magamat: „nómenklatúráját” – nem igen sajátította
el. Éppen azért lényegbevágó – amint már előző fejtegetéseinkben többször is szóltunk róla-, hogy a
legnehezebb kérdéseknek komoly kifejezéseit, magyar csengésű – de finom – szavait sajátítsa el a
szónok. Nem képzelhető el nagyobb esés a szónoklatban, mint a magas gondolatokban járó embernél
pórias és triviálisan hangzó szónak az alkalmazása. Ez az a tragikus jelenet, amelyet ugyancsak triviá-
lisan így lehetne kifejezni: dinnyehéjon elcsúszott menyasszonykérő. Van ebben tragikum, de sok
benne a komikum és mindenesetre igen kevés benne az épületes jelenség.

A szóhasználat ügyessége mellett a mondatfűzés és gondolatkapcsolatok szervessége is rendkívül
fontos. Ez ugyan általánosan is igaz tétel, de különösen fontos akkor, amikor olyan nehéz kérdésről
szólunk, mint a kemény parancs. Itt gördülni kell a gondolatoknak és a gondolatokat közölni akaró
mondatoknak. Szakadékos hiányok, bizonytalanságok és ügyetlen ingások feltétlenül kizárandók. Ép-
pen azért van az, hogy nem győzzük eléggé arra hangolni az egyházi szónokot, hogy a kemény pa-
rancs kérdéséről szólva pontosan kidolgozott, jól átelmélkedett és komolyan megtanult szöveggel
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lépjen a szószékre. A rögtönzés csak egészen rendkívüli esetben helyeselhető. Az általános szónoklat-
ban is, de ilyen kényes kérdésnek rögtönzött előadása a legsúlyosabb károkat okozhatja a lelkekben.
Ne biztassuk magunkat avval, hogy mi már sokszor szóltunk erről, mi már ezt világosan és gyakorlati-
asan ismerjük; csak egyetlen egy tragikus eset is beláthatatlan károkat okozhat. Éppen ezért szerény-
kedjünk olyanná, hogy a kemény parancs kérdését alapos előkészület után visszük a szószékre.

Azt is tudnunk kell, hogy a jól elkészült szónok és szövegét is ismerő előadó nem kerül a szónoki
hév lendületével sem szélsőséges irányokba, és nem ragadja el a hév arra, hogy az annyit emlegetett
pozitív iránnyal szemben durva, pórias előadásokba kezdjen. A fenyegető perlekedés nem az Evangé-
lium hirdetése. A pórias hangoskodás kocsmák világához és nem a szószék szentségéhez tartozik.

A helyesen alkalmazott stílussal, a költői formák és példák alkalmazásával emelkedhetünk a köz-
napi előadás fölé.

b) A kemény parancs kezelésénél második és lényeges követelményünk az, hogy a költői formák
finomabb leple alatt közöltessék – érthetően – a szónoklatunk tárgyát képező gondolat. Ezen a téte-
len azt értem, hogy sokszor a hasonlatban vagy képben közölt igazság elevenebben hat, mint a durva
egyszerűséggel póriasan közölt gondolat. Hogy érthetőbb legyen a gondolatom, legyen szabad ezt a
példát közölnöm: ha valaki a születendő gyermek életének megőrzéséről akar szólni, akkor jobban ra-
gad szónoki szempontból a hallgató lelkébe a gondolat, ha az ember életfáján rügyfakadásként jelent-
kező gyermeklélekről beszélek, mintha azt a pórias formát alkalmazom: az anya méhében élő magza-
tot meg ne öld! Itt persze igen könnyen azt felelik kevésbé gondolkodó koponyák, hátha nem érti meg
ezt az ember, különösen az egyszerű ember. Megnyugtatom ezeket a félénkeket. A magyar népnek
lelke annyira finom és diszkrét ebben a kérdésben, hogy a legfinomabb költői célzást a legteljesebben
megérti. Legyen szabad érvül csak annyit felhoznunk, hogy a világ egyetlen népe a magyar, amely a
menstruáció tényét ezzel a gyönyörű mondattal fejezi ki: virágzik a leányzó. Az a nép, amely önnön-
maga lelkéből termelte ki ezt a legteljesebb igazságot és legszebb formába öltözött alakzatot, az na-
gyon is megérti, hogyha a virágzás gondolatának ismerete után a gyümölcstermésről hangzik a szó-
széken az Isten igéje…

Különben azt is jól tudjuk, hogy a hasonlat, szókép, személyesítés stb. stb. nem azért alkalmazan-
dó, hogy a gondolatokat elrejtse, hanem azért, hogy megvilágító erővel fénybe hozza. A szószék
nem élettani katedra, sem büntetőjogi bírósági tárgyalóterem. Ezek a területek ugyanis teljes nyíltság-
gal, élettani és jogi meghatározások megvilágításával dolgoznak. Az Isten házában emelt szószék az
Isten gondolata szerinti tanítás, megvilágítás, esetleg feddés szent területe. Itt tehát arra van szükség,
hogy mindent egyszerűen megnevezzünk, de ne az élettanból vagy törvénykönyvből vett bűnelnevezé-
sekkel jelezzünk, hanem arról van inkább szó, hogy az emberi élet a jövendő élet szolgálatának kérdé-
sében az isteni terv megvalósításának magaslatára emeltessék. Ezt pedig nem a külső és belső életfor-
mák reális vetítésével, hanem az isteni kinyilatkoztatás fénybevonásával, az előadás költői formájával
lehet megvalósítani.

Az evangéliumi példák, az Ószövetségből vett gyönyörűbbnél gyönyörűbb hasonlatok, az isteni
kinyilatkoztatás tételszerű mondatai roppant sokat segítenek ezen a ponton, mert a nép lelke már isko-
lai tanulmányai folytán nagyon sokat tud ezekről a kérdésekről. Ha valaki Szodoma és Gomorra bűneit
említi és ezzel kapcsolatban Isten kemény büntetéséről szól, a nép lelke már tudja, hogy milyen terüle-
ten elkövetett bűnökről van szó. És ezt annyira érzi minden szónok, hogy még a legelfogultabb „meg-
világító” is megdöbben arra, ha Szodoma és Gomorra bűnének részletes, világos magyarázatát akarná
valaki a szószéken kifejteni.

Az sem lehetetlen, hogy itt-ott a köznapi életnek közismert eseményeiből hozunk fel megvilágító
példát, hogy ezzel híveink lelkét a kemény parancs kérdéseiben oktassuk és nemes irányba vezessük.
Itt is elsősorban azonban a szép élet példái, a tiszta gyermeklélek gyönyörűsége, a hajadonoknak
menyasszonyi köntöst készítő munkája, az ifjúság lelkének kemény erőfeszítése, a tiszta szentek éle-
tének példaserege lehet inkább a domináns, és itt is csak háttér maradjon a köznapi élet szennyéből
feltörő példáknak alkalmazása. Szerepeltethetők azután a nagy megtérők önéletrajzai (Ágoston, Fran-
cois Coppeé, Huysmans, Papini stb.).

Ha tehát azt a kérdést állítom magam elé, hogy milyen legyen a kemény parancs kérdését érintő té-
tel alaki kidolgozása, akkor azt felelem reá, hogy emelkedett hangnemben, válogatott szavakban, ma-
gasan tartott gondolatfűzésekben, az Úr kinyilatkoztatásának megvilágításában, költői alakot öltő for-
mában jelenjék meg a gondolat a hallgatók előtt. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak a kivételesek
sajátja, hanem azt kell hirdetni, hogy minden embernek elsajátítható lehetőség. Az igaz, hogy erre szü-
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letni lehet, de erre készülni is kell és lehet! Aki kevésbé született írói készségű, az nagyobb erőfeszítő
munkájával szerezze meg magának ezt a készséget. És ha megszerezte, akkor ő is azok közé sorako-
zik, akik ünnepi köntösbe öltöztetett gondolatokat közölnek a kemény parancsról Istentől reájuk bízott
híveiknek.

5. fejezet: A kemény parancs tiltó rendelkezéseinek szónoki kezelése

Az eddigiekből mind az következik, hogy a legnagyobb súlyt a kemény parancs pozitív részére he-
lyezzük és inkább a parancs célját, értékét, testi-lelki hasznát hangsúlyozzuk, mégis meg kell állapíta-
ni, hogy a tiltó rendelkezéseket sem lehet a maguk teljességében kizárni a szónoklat területéről.

Ezt a kérdést két oldalról lehet megvilágítani. Először tárgyilag magyarázandó az, hogy a tiltó
rendelkezéseknek milyen tételeit válasszuk, másodsorban szónoki módszertant kell elsajátíta-
nunk, amellyel a tiltó rendelkezéseket a szószéken kezelhetjük.

A tiltó rendelkezések anyaga ismét három alcsoportra osztható. Mit tilt Krisztus a házasság előtti
életben, mit tilt Krisztus a házasság alatti időben és mit tilt Krisztus az esetleges özvegység esetén, il-
letve nőtlenek és férjhez nem menő leányok életében?

a) A házasság előtti időben különös keménységgel hangzik az Egyház törvénye, amely a „ne pa-
ráználkodjál!” jeligével minden olyan visszaélést tilalmaz, ami a tisztaság erényét bármi módon sérti.
Éppen azért tiltja a bűnös, kéjelgő gondolkodást, túl érzelmes, érzelgős ösztönösségig fokozódó sze-
relmi kilengéseket (ölelgetés, csókolódzások), majd a tisztaságot legteljesebb fokban – akár önmagá-
val, akár másokkal szemben- érintő bűnöket.

Ez a tilalom mindig azért hangzik, hogy a fejlődő tiszta test és lélek a veszélyektől megőriztessék
és így a kiteljesülő életnek zavartalan bontakozását és a lélek uralmának elgyengülésével szemben a
belső fegyelemnek erejét gyarapítsa. És ezt azért hangsúlyozzuk ismételten, mert ez a gondolat rávilá-
gít arra, hogy még a negatív tételek kezelésénél is a szónok lelkében egy alaphang csendüljön és egy
alapfelfogás legyen irányadó: a tiszta élet legyen az ifjúság vezető alapgondolata!

A gyermekvilág életében, sőt a serdülők és ifjúvá növekedők tanításában is akkor tudunk mi he-
lyes szónoki témákat megpendíteni, ha már az iskola – a múlt fejezetekben ismertetett módon – meg-
tanította az ifjú nemzedéket a kemény parancs tiltó rendelkezéseinek helyes értelmezésére. A katedra
nagyobb lehetőséget ad a negatív kérdések tárgyalására, mint a szószék, de még itt is megtalálhatók
azok a lehetőségek és feltételek, amelyek mellett a „ne paráználkodjál!” tartalmi részei fejtegethetők.
Hogy pedig egész gyakorlati módon világíttassék meg a kérdés, reá kell utalnunk arra, hogy az ifjúság
előtt mondott beszédekben a társaság jelentősége, az irodalom, a mozi, a színház, a lazább higiéniának
nevezett strandolás stb. kérdései tárgyalhatók mint olyanok, amelyek az erkölcsi életnek erős bástyáit
lassú, maró hullámveréssel gyengítik. A szónoknak tudnia kell azt, hogy az ifjúság lelke annyira fi-
nom, hogy azokra a gyöngéd célzásokra is felfigyel, amelyek ilyen tételek felvetésével szerephez jut-
nak. Minden gyermek érezte azoknak a káros hatásoknak lelkét is ködbe vonni akaró befolyását. Nem
szabad csodálkozni tehát, ha azt állítjuk, hogy ezeknek a körülményeknek finom érintése felébreszti a
figyelmet a kemény parancs területén jelentkező tárgyi nehézségekre. Sőt egyenesen azt mondom: sú-
lyos hiba volna szónoki részletezéssel túlzásokba kerülni, mert ezek csak izzítják az amúgy is lobba-
nékony fantáziát és zavarják a harmonikus kifejlődés lehetőségét.

A szónoknak tudnia kell azt, hogy bizonyos körülményekre való finom allúzió sokkal több ered-
ményt ér el, mint a rejtegető, vagy durván ostorozó támadás. Aki nagy hanggal és szidalommal verdesi
a levegőt, az legtöbb esetben gondolathiányát próbálja ilyen hang ürességével és dobraveréssel pótol-
ni.

Egyenesen el kell ítélni a negatív parancs területének olyan fejtegetését, amely durva nyíltsággal
akarja ostorozni a gyerekembernek önmagával szemben való visszaélését, vagy a más nemhez való
közeledésének bűnös voltát. Nagyon természetes, hogy ezek elítélése és komoly feddésben részesítése
feltétlenül szükséges, de a feddés hangmodora, a megválasztott tétel tárgyi jellege olyan lehet, amelyet
elbír a szószék igehirdető jellege.

b) Tárgyi szempontból azután igen fontos a házasságban élők életének okos és helyes irányítása.
Itt sem arról van most szó, hogy milyen témákat fejtegessünk – ezekről az előző fejezetekben már szó-
lottunk –, hanem az végül is a kérdés, hogyan kell a szószékről a házasságban élők tiszta életét gátló
bűnöket érinteni.

Itt is avval az alaptétellel kezdjük, hogy az egész katolikus nevelésnek arra az alapra kell helyez-
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kednie, hogy az emberi élet a maga teljességében az önfegyelem, rendezettség, küzdés, lemondás je-
gyében pereg alá, és sohasem szabad megengedni azt a durva és igaztalan tételt, hogy a házasság előtt
minden tilos, a házasságban minden szabad. Ilyen tétel az Evangéliumban nem található. A házasélet
lényege az áldozatos szeretet, és az áldozatossághoz a testi-lelki önfegyelem is hozzátartozik.

Ez az alapgondolkodás már könnyűvé teszi számunkra, hogy a szószéken hogyan válogassuk meg
a kemény parancs tiltó rendelkezéseinek tételeit. A „ne paráználkodjál!” gondolatát olyanformán kell
tehát megfogni, hogy az tiltó rendet ír elő önmagunkkal szemben, a család szentélyében és a családi
élet keretén kívül.

A gyerekkortól tanított tiszta életnek, gondolkodásnak, beszédmodornak és önnön testi élet kezelé-
sének feltételei a házaséletben is szent parancsok. Éppen ezért ezek ellen a visszaélések ellen igen
könnyen találhat helyes tételt a szónok. A házasságban élők társadalmi élete, a felnőttek egymás kö-
zött, az állapotbeli tisztaság szentsége témakörökben világosan megmagyarázható, hogy a tiszta élet
alapkérdéseiben nincs elváltozás, csak az önnön élet tisztaságának őszintesége és a jövő élet szolgála-
tának szentsége területén mutatkozik eltérés. De a hangsúly mindig a szentségen van, és a negatív téte-
lek így foghatók meg: minden ilyen visszaélés az életnek Istentől rendelt szentségét sérti.

A házasélet keretén belül is Isten törvénye a döntő. Éppen azért az áldozatos szolgálatnak élvezet-
vággyá való lealacsonyítása ellentétben áll Isten törvényével. Világos tehát, hogy a testi örömök kere-
sése a születendő harmadik szolgálatának kizárása. Még inkább a kopogtató isteni követnek élet-
kapuzárással való visszaszorítása olyan súlyos merénylet, amely a gyilkosság területéhez tartozik. Itt
önként kínálkozik az, hogy a kemény parancsnak ez a területe finoman átterelhető az V. parancs kér-
déseihez, és szónoki szempontból elveszti azt a nehéz jellegét, amely miatt az egyházi szónok vagy
kerüli, vagy túlzott durvasággal érinti a kérdést. Óvni kell a szónokokat attól, hogy ezeknek a kérdé-
seknek élettani részleteivel, vagy bizonyos kutatók szerint elfogadhatónak látszó időszaki megtartózta-
tási részletekkel foglalkozzanak, mert az igehirdető kötelessége isteni igék hirdetése, nem pedig élet-
tani vagy élettannal szoros kapcsolatban álló kérdéseknek szónoki fejtegetése. Alapelv: mindenki
mindig maradjon saját területén. Az egyházi szónok területe Isten igéjének hirdetése – ismételten le-
szögezzük.

Nagyon természetes, hogy a házaséletben jelentkező visszaélések feltétlenül tárgyát alkotják a
szónoki beszédnek, de az is bizonyos, hogy a megválasztásuk és okos tárgyalásuk az V. paranccsal
hozza kapcsolatba ezt a kérdésegyüttest.

Végül a házasság keretén belül jelentkező, a hűtlenség keretébe tartozó visszaélések szintén tár-
gyát alkotják és kell, hogy alkossák a szónoki beszédnek.

De itt ismét azzal kell kezdeni, hogy a hűség kérdése és annak minden részletezése a lényeges, és a
hűtlenséggel kapcsolatos visszaélések inkább a hűség ellen való vétek formájában mutattassanak be.

A szónoknak arra kell törekednie, hogy a lelki hűség nagy értékének fejtegetésével tudjon rátérni a
lelki és testi hűtlenség kérdéseinek érintésére. Nem hat jól a szószéken, ha a hűtlen asszony vagy hűt-
len férj életének részletezéséről beszélünk. Viszont rendkívül jól hat, ha a Szentírásból vett példák rö-
vid színezéséből „per allusionem” hivatkozunk a mostani életben jelentkező visszaélésekre, bűnökre
és botrányokra. Nem ok nélkül használtam utoljára a botrány szót. Azért tettem a végére, hogy a szó-
nokot figyelmeztessem, hogy a botrányok pletykaszerű kezelése tilos, az újságokban szennyesen tere-
getett és felfújt eseteknek tovább színezése egyenesen káros, és csak annyi lehetséges, hogy egyes bot-
rányra elítélő célzással hivatkozhat a szónok. De akkor is mindig a tanulság-vonás célzatával. Tanul-
junk csak a mi Urunk Jézus Krisztustól. Micsoda finomsággal beszél a bűnös Magdolnával, micsoda
gyöngédséggel szól a házasságtörő asszonyhoz… Itt hiányzik a részletező színezés, de diadalmas erőt
kap a szerető megbocsátás.

c) Végül ez a kérdés marad hátra: hogy és mint érintse a szónok akár a házasságon kívül élő fel-
nőttek (agglegények, öregkisasszonyok), illetve az özvegyek életében jelentkező hibákat.

Mind a két csoportot tulajdonképpen az erős önfegyelemre kell nevelni. Ha valaha szent és igaz a
kitartásra buzdítás feladata, akkor ezen a ponton a leginkább az, mert tagadhatatlan, hogy mind a há-
zaséleten kívül élőknek felfejlődő érzéshullámai, mind a házaséletet megkezdő és Isten kezének meg-
szakító beleavatkozása folytán abbahagyóknak életében igen sok visszaélés tapasztalható. De ha szó-
noki gondolkodással ítélkezem ezekről, akkor mindjárt alapgondolatban azt mondom, hogy igen sok
gyengeség és elesettség észlelhető.

És ezt szintén nem ok nélkül mondom. Mégpedig azért, mert a szószék olyan szent terület, ahol a
küzdő embernek elgyengülését megértő szeretettel kell megítélni, és ami a lényegek lényege, a kegye-
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lemközlés erejével kell az életet erősíteni. Semmi célt nem lehet elérni azzal, hogy a szószék magasla-
táról ezekkel a küzdőkkel szemben dörgedelmek hangozzanak el, hanem itt sokat el lehet érni, ha az
emberi természet gyengesége mellé az isteni kegyelem erőit állítjuk gyámolul.

Ha mármost az egész szónoki kezelés a kitartás gondolatára építkezik, akkor jól kell tudnia a szó-
noknak azt, hogy a kitartást nem emberi erőkre kell értelmezni, hanem az emberi akarat odakapcsolá-
sával az isteni kegyelem állandó kérésére kell irányulnia. Jól kell tudnia a szónoknak: kevés az emberi
akarat kitartása, és győzelmes és biztos az isteni kegyelemnek segítő ereje. Éppen azért a tétel-
választásnál olyan módon kell a tiltó rendelkezéseket érinteni, hogy mód kínálkozzék – mégpedig
közvetlenül – az isteni kegyelemközlés lehetőségének érintésére. Mária Magdolna életéből igen sok
szép példa vonható le erre, és az Úr viselkedése vele szemben örök irányító példát adhat a házasságon
kívül élők küzdelmes életének megítélésére és megsegítésére. Ugyancsak figyelni kell Szt. Pál szavai-
ra, aki az özvegyek életéről írva arra figyelmeztet bennünket, hogy a jócselekedetek gyakorlásával
iparkodjanak Istentől kegyelmet szerezni jelen állapotbeli kötelességeiknek hűséges teljesítésére.

Ez az életállapot is módot nyújt arra, hogy irodalmi, művészi életkeretek megválogatása kérdésé-
ben olyan irányításokat adjunk, amelyek ezeket a nehéz körülményekben élő embertestvéreket az ön-
fegyelmező erők gyakorlásában segíteni tudják. Felnőtt ember még inkább érzékeny az ilyenre, mint a
fiatalabb, serdületlen, vagy serdülő gyermek. Ezek a múlt és az élettapasztalat nehézségeiből minden
célzást azonnal megértenek, és éppen ezért a szószék magaslatáról elégséges, ha ilyen allúziókkal
iparkodunk életüket a bűnös szokások fertőjéből kiemelni.

Legyünk meggyőződve arról, hogy örömmel hallgatják ezek a küzdő emberek a szónoki beszédet,
amely küzdelmes életüknek megsegítését, nem pedig durva hangon való ledorongolását nyújtja. Kö-
rülbelül ilyen fent vázolt módon kell a kemény parancs tiltó rendelkezéseinek tárgyi megvilágítását
előidézni.

Most már az marad hátra, hogy ezeket a megválasztott tételeket milyen szónoki módszerrel és
szónoki ornamentumokkal hozzuk a hallgatóság elé.

Módszer tekintetében alapvetésül kell véglegesen elfogadnunk azt, hogy kerülnünk kell a tiltó
parancsok részletes fejtegetését. Inkább a bibliai példák, az életből vett hasonlatok és tapasztalatok,
események keretében kell a tiltó rendelkezéseket kifejteni.

Az egyes bűnöknek részletes fejtegetése azért mellőzendő, mert a szószék nem alkalmas terület
élettani, lélektani káros hatásoknak magyarázatára, hanem csakis arra szolgál, hogy szinte futamszerű
villanásokban történjék ezekben ráutalás. Maguk a kemény parancs bűnei olyan területen mozognak,
amelyek feltárása inkább a bizalmas, magyarázkodó, tanító, közvetlen keretben való megbeszélés
módszerével lehetséges. Azt is tudni kell, hogy alapvetésben az emberek épp a köznapi beszélgetés és
tapasztalat folytán sajnos eléggé ismerik ezt a területet, és éppen azért egy-egy allúzió-szerű ráutalás
már felhívja a figyelmet a bűnök tárgyi tartalmára. De ez nem azt akarja jelenteni, hogy a maga teljes-
ségében mellőztessék a fejtegetés, hanem arra akar utalni, hogy inkább az allúzió, mint az explicatio
alkalmazandó.

Sokkal könnyebb és jobb módszer az, hogy a Bibliából vett példák keretében mutatjuk be
egy-egy bűnnek gonoszságát. Szodoma és Gomorra, Mária Magdolna, a házasságtörő asszony törté-
nelmi eseménye nagyon alkalmas példa arra, hogy az egyes bűnök megvilágítást nyerjenek. A dolog
annál könnyebb, mert hiszen magát a szentírási eseményt a hallgatóság legnagyobb része teljesen is-
meri. Erre már a helyes tárgyalás módszerénél is rámutattunk. Így mindjárt a példáknál is mellőzhető a
részletes fejtegetés. De még ha fejtegetünk is egyes kérdést a Szentírásból vett szent szöveg formájá-
ban, sohasem lesz olyan sértő, minta a magunk gyarló szavaival próbálnók a nehéz kérdéseket megkö-
zelíteni. Az Írás eseményeiből lélek, az Írás szövegéből ugyancsak isteni hang csendül fel. Ezért van
az, hogy a Biblia szövegével a legnehezebb kérdések is szentül megközelíthetők.

A Bibliából vett esemény vagy példa lehetővé teszi azután azt, hogy olyan következtetések legye-
nek levonhatók, amelyek szónoki szempontból rendkívül fontosak. A szónok ugyanis sohasem elé-
gedhetik meg azzal, hogy tudományos kifejtéssel az értelem megvilágítását hozza, hanem törnie kell
arra is, hogy az akarat segített megindításával a jóra tanítson és a rossztól távol tartson. A Szentírásból
vett események vagy példák a maguk belső erejével lendítenek erre, mert hiszen a szent szövegekben
azért jut szerephez a negatív leírás, hogy az elrettentően hasson az emberek életére. A mi esetünkben,
a közvetlen hatni akarás esetében is ugyancsak az a helyzet, hogy a jól alkalmazott példa a maga belső
lendületével vonz, illetve eltaszít; a jó felé indít, a rossztól pedig távolít.

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy a helyesen alkalmazott példák és történetek mellett az Egyház



269

tanításából folyó lelki, földi és örök életre vonatkozó büntetések kérdésének felvétele is rendkívül jó
módot nyújt a kemény parancs negatív részeinek megvilágításához. Égi Mesterünk igen gyakran be-
szél a kemény parancs bűneinek földi és örök büntetéséről (1Kor. 15,50; Gal. 5,19-21). Egyházunk
pedig a neki adott hatalmánál fogva igen gyakran sújtja különleges büntetésekkel a kemény parancs
tiltó rendelkezéseinek áthágóit. Excommunicatio-val sújtja az esemény minden tevőleges szereplőjét.
Íme, olyan nagy terület kínálkozik itt a büntetések világában, amelynek figyelmen kívül hagyása igen
könnyen üressé és sanctio nélkülivé tenné fejtegetéseinket. A szónoki beszédben lényeges, hogy döntő
erőt tudjunk bevinni beszédeinkbe. Bármi módon próbáljuk is megindítani az embereket, mégis a dön-
tő hatást vagy a tisztaság erejének Isten adta jutalmazása, vagy a paráznaság bűneinek Isten rendelte
kemény büntetése biztosítja. Mert vagy az az igazság, hogy a szeretet és jóság vonzó ereje magával
ragadja az embert, vagy az, hogy a kevésbé finomult lelket a fenyegető büntetésnek bekövetkezendő
ténye távol tartja a bűntől. Azt én jól tudom, hogy a szeretet vonzó hatásával való hatáskeresés csak a
magasabb rendű lelkek életében döntő. Éppen azért igen fontosnak tartom, hogy a testi és lelki bünte-
téseknek kérdése ezen a ponton felvettessék, mert ennek okos színezése a bűnöst bűntől való visszatar-
tásra segíti.

Ugyanúgy vagyunk a köznapi élet eseményeivel is. Itt is találunk nagyon gyakran igen komoly
példákat és történeteket, amelyeknek frappáns alkalmazása és rövid érintése rendkívül nagy szónoki
sikert ígér. Nagyon természetes, hogy a köznapi élet példáit csak avatott kézzel szabad megválogatni,
hogy elő ne forduljon az a tévedés, amely túlzott fejtegetéssel az emberek figyelmét olyan bűnökre
irányítja, amelyek nagy részéről nem is tudtak. Nemrég mondta nekem egy férfi korából öregség felé
hajló igen kiváló lelkipásztor, hogy egy nyilvános utcai körmenet végén nyilvános helyen tartott ha-
talmas szónoklatban olyan magyarázatokat adott a magát jelesnek tartó egyházi szónok, hogy őt, az
élemedő lelkipásztort is egészen új bűnök megismerésére vezette. Semmiképp sem lehet azt mondani,
hogy ez a módszer helyes, mert a szónoknak hivatása a jók lendítése és a rossztól való eltávolítás. (Is-
mételjük: a rejtett élettani magyarázatok a biológia körébe tartoznak. Ezek az egyetemi katedra birto-
kosainak kötelessége.)

Ami azután a formai részt illeti, arra nézve azt kell követni, hogy a kifejezések finomságát kell
bölcsen elsajátítani (erről is szólottunk fentebb).

Az egyházi szónoknak megvan az a veszélyes helyzete, hogy latin tudománya és tanulmányai
folytán a bűnöket és a legnehezebb kérdéseket latin kifejezésekkel tudja szépen, szemérmesen kifeje-
zésre juttatni; ez a kifejezésmód azonban a hallgatóság előtt jórészt ismeretlen. Szinte triviális, ha azt
mondom, olyan tolvajnyelv ez, amellyel elfödjük a közlendő tárgyat és csakis azokkal értetjük meg,
akik a „terminus technicus”-okat a maguk teljességében ismerik. Ennek a nehézségnek leküzdését
olyanformán lehet elsajátítani, hogy a már előbb és többször hangsúlyozott magyar „nómenklatúrát”
próbáljuk megtanulni és így tisztes, finom formában tudjuk nehéz kérdéseinket is megmagyarázni és
megvilágítani (ilyen szavak, kifejezések lehetnek: a nemi élet, a szemérem és a nemi élet élettana, az
Isten adta életszervek, fél-élet közössége, új élet fészke, új élet forrása stb.).

A magyar ember előtt ez mégsem annyira nehéz, mint amilyennek látszik. Ősi természete ugyanis
a népnek, hogy a szemérem területére tartozó kérdéseket gyönyörű képletességgel tudja kifejezni. Még
az Isten teremtette életszerveket is és azoknak működését szimbolikus formákkal fejezi ki. Életrózsá-
ról, virágzó leányzókról, az érettség idejéről, a beporzás szentségéről beszél a magyar ember, amivel
olyan kérdésekkel alludál és olyan tényeket nevez meg, amelyeket még a latin nyelvből vett formulák-
nál is sokkal szebben tud meghatározni. Ezek a kifejezések a magyar nép lelkének szép kivirágzásai.
Sőt amikor arról beszél, hogy az életnek szörnyű bűnei jelentkeztek, akkor is ilyen formulákkal nyilat-
kozik: „másé lettem”, „az élet szolgálatával szemben állottam”, „Isten báránykáinak legelőt nem kí-
náltam”, „kívántam, aki a másé” stb. stb. Mindez arra vall, hogy szinte azt mondhatnám, hogy a néptől
kell elsajátítani azokat a szép kifejezéseket, azokat a szónoki, szinte költői ornamentumokat, amelyek-
kel ez a kérdés a szószék magaslatáról érinthető.

Amint többször hangsúlyoztuk, a dörgedelmes és gyalázkodó kifejezésű hang minden esetben ke-
rülendő. Nem szabad azt hinni, hogy ha gyalázatos szavakkal, szinte trágárság felé hajló kifejezések-
kel támadjuk a bűnöket, akkor ez a durva színezés biztos eredményt tud elérni. Talán igaz az, hogy
pillanatnyilag megtorpant és megrettent, de a lélekben állandó hatást semmiképpen sem tud pozitíve
eredményezni.

A költői és ízléses formák után még csak azt kell megjegyezni, hogy magának a hangnak előkelő-
nek kell lennie, inkább tompán csengőnek. A komoly és nagy igazságok pörölycsapás közvetlenségé-
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vel hatnak. Az ünnepi hangot elejtő és handabandázó, kiabáló szónoknak beszédje után igen gyakran
hangzik a népnek az a kritikája: beszél, beszél, de csak hanggal veri az ember fülét.

Befejezésül az a kérdés marad még, vajon a szószékre vihető-e a legszélsőségesebb, szinte a per-
verzitás határát érintő bűnöknek tárgyalása? Feleletül azt mondjuk: hagyjuk ezt a beteges területet
nyugodtan, mely csak egyes kivételesen kóros emberroncsoknak életdarabja. Orvosi kezelés kell elő-
ször, utána lelki kezelés. Legjobb esetben együttes kezelés, de ez a terápia nem folyhat az egyetemes
szónoki tanítás keretében. Ezek külön gyóntatószéki közvetlenséggel kezelendők, vagy imádsággal,
Isten kegyelmével gyógyítandók.

A szónok tehát foglalkozzék a kemény parancs tiltó rendelkezéseivel is, de módszertani és alaki
szempontból a szónoki formák és keretek betartására kötelezze önmagát.

6. fejezet: Omnia sunt praedicabilis, sed caste et caute

Tulajdonképpen befejezésszerű összefoglalást kellene adnunk. De mi legyen ez? Röviden annyi,
hogy az Isten igéjének hirdetője érezze azt a kötelességét, hogy nem az Úr kinyilatkoztatása válogató-
jának küldte az Isten, hanem azzal a kötelességgel indította apostoli útra, hogy Isten igéjét minden kö-
rülmények között a maga teljességében hirdesse.

Ez a nagy és általános megfogalmazás azért szükséges a gondolatsor végén is, hogy egész igehir-
dető munkájában irányelve legyen az Úr élő hangszóróinak. Ne féljen tehát a szónok a nehéz kérdé-
sektől, hanem a fentiekben mondott választási, módszertani és alaktani kérdések figyelembevételével,
alapos készület után bátran vágjon neki feladatának. Nincsen olyan területe az isteni igének, amely a
szónok részéről egyszerű elhallgattatását követelné. Az bizonyos, hogy a legnehezebb kérdéseket nagy
alapossággal és gondos praeperatio után lehet csak a szószékre vinni (házasság és jövő élet szolgálata).

Még csak az marad hátra, hogy azt is aláhúzzuk: örök kötelességének és szent feladatnak érezze
az igehirdető, hogy szavait a tiszta és óvatos fegyelmezettség kísérje! Maga az a tény, hogy e kér-
dések tárgyalásához nagy előkészületet követelünk, biztosítja azt, hogy válogatott formák és kifejezé-
sek mellett szóljunk a kérdéshez. Aki íróasztalánál sokat rágódik a helyes forma megtalálásán, az a
szószéken biztos kézzel intézi és kezeli a legnehezebb kérdéseket.

Az óvatosság pedig csak annyit jelentsen itt a befejezésnél, hogy tételünk előadása sohase keltsen
valakire vonatkozó támadó jelleget. A szószék nem bírói ítélőszék, hanem Isten igéjének mindenkire
kötelező meghirdetése. Nem volna tapintatos az a szónok, aki tételét úgy választaná vagy színezné,
hogy azt egyik vagy másik hívő egyenesen önmagára tudná vonatkoztatni. – Ezzel a mondattal zárjuk
mondanivalónkat: Isten igazságát Isten terveihez méltó komolysággal és szentséggel kell hirdetnünk!

Beszédtételek – beszédlánc – címek és vázlatpéldák
(A szerkesztő megjegyzése: sajnos már nem adatott meg a szerzőnek annak a résznek kidolgozá-

sa, amelyet a III. rész elején előrejelzett e szavakkal: „… a fejtegetés végén közlünk néhány beszédté-
telt, illetve beszédláncot, sőt egy-kettőnek vázlatát is ideírjuk, hogy példát adjunk, hogyan és miként
kellene ezt a kérdést valóságban tárgyalni. – Ezek a példák előzetes szemelvények abból a készülő-
ben lévő lelkipásztori kézikönyvsorozatból: „Lelkek pitvarában”, amely majd bőségesen közöl olyan
beszéd-vázlatokat, amelyek ezt a fontos kérdést érintik.” )

* * *

jegyesoktatásra néhány tervezet

(előzőekben is vannak erre alkalmasak)

JEGYESEK – ISTENNEL…
(Beszédlánc-sor – jegyesoktatásra, 1952)

I. beszédlánc címe: Amit az Isten akart…

1. beszéd: Egyedek, vagy közösségek?…

Bev.: Az emberi probléma egyik ága: egyedi, vagy közösségi lény-e az ember?
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1. Egyed – a kifejlődés vonalán.
2. Közösség – az életszolgálat idején.
Bef.: Az egyed is örök és a közösség is ilyen vonalra utal.

2. beszéd: A földi élet közösségi sejtje

Bev.: Mi lesz az ember közösségi életsejtje?
1. A család – mint intézmény.
a. Természeti törvény.
b. Jó segítségi keret.
2. Az életsokszorosítás – mint tartalom.
a. Új testi élet fészke.
b. Új lelkiség forrása.
Bef.: A teremtő élet szent kerete a házasság. Érthető, hogy szentség.

3. beszéd: A közös élet fakasztása

Bev.: Ember voltunk is az Isten teremtette „élők” törvényei szerint éli testi életét.
1. Szent tehát az élet forrását hordozó emberi test.
2. Szent tehát az életszolgálatot adó Isten rendelte élet.
Bef.: Sancta sancte tractanda!

4. beszéd: Az új élet gondozása

Bev.: Az „Isten követének” megérkezése. „Ember született a földre!” Mit diktál?
1. Testi, áldozatos nevelést követel.
2. És emberi, isteni ember nevelést igényel.
Bef.: Isten kegyelme teszi istenivé az emberpalántát.

5. beszéd: És ha emberileg „lehetetlen”?

Bev.: Non est impossibilie apud Deum!
1. Isten kívánsága – a lehetőségek áldozata.
2. Isten segítése – a lehetőségek megvalósulása.
Bef.: „Ha Isten velünk…?” (Itt azután részletezhető a gyermekáldás problémája és a hűséges

együttes szentsége).

6. beszéd: Az Úr földi és égi jutalma

Bev.: „Isten követének” érkezését és nevelését szorgalmazó élet – Isten jutalmát várhatja.
1. A földön – boldog együttesben.
2. Az égben – Isten gyermekinek közösségében.
Bef.: A mennyek országának népesítője – a földi család.

II. beszédlánc címe: Amit az ember tehet…

1. beszéd: Csak az Isten útját járhatja

Bev.: Örök kérdésünk: merre járjunk? – Felelet:
1. Keresd az Isten útmutatását.
2. Hallgasd az Isten irányító szavát.
Bef.: Nem néma az Úr!

2. beszéd: Az Isten adta életörömöt élvezheti
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Bev.: Mi az Isten terve az emberrel? Boldognak mondotta…
1. Adott neki természetes életörömöket.
2. Ígért neki örök érvényű boldog életet.
Bef.: Boldogság az ember alanyi élettartalma!

3. beszéd: A szent egységet és felbonthatatlanságot élheti

Bev.: Mik a házasság keretének szent életjegyei?
1. Egység.
2. Felbonthatatlanság.
Bef.: Miért? Mert életfakasztó szent életkeret!

4. beszéd: A gyermekáldást Istentől várhatjuk

Bev.: A családi szentély legszentebb ajándéka: a gyermek.
1. Az áldozatosan lemondó család áhítozása.
2. Az élet Urát imádó együttes égből várja.
Bef.: Végeredményben: honnan az új élet? Isten küldi.

5. beszéd: Boldog életét így megteremtheti

Bev.: Miért akarjátok esküvel erősíteni jövő egybefonódó élteteket?
1. Hogy boldogok legyetek a földön.
2. Hogy boldog egységben boldoguljatok az égben.
Bef.: A közös élet végnélküli boldogságát áldó kegyelemmel erősíti az Isten!

III. beszédlánc címe: A családi szentély

1. beszéd: Az új otthon

Bev.: Mire törtök a mostani pillanatban?
1. El akarjátok hagyni a szent családi tűzhelyet.
2. Hogy új otthon tüzét lobbantsa szeretetetek.
Bef.: Legyen példa: a „pogányok tűzhelye” (Penates) vagy az „olimpiai láng”…

2. beszéd: „Kincsekkel” – a régi családból

Bev.: Mi legyen mindkettőtök igazi hozománya?
1. Tiszta és nemes véretek.
2. Istentől irányított nevelésből fakadó éltetek.
Bef.: Így: gazdagon érkeztek!

3. beszéd: „Kincseket” szóró – az élet szent oltárára

Bev.: Az új családi szentély – életáldozati oltárt emel.
1. Mindenről lemondunk – egymásért.
2. Mindent átadunk – a jövő életért.
Bef.: Így születik meg az egyéniség sokszorosítása!

4. beszéd: Lélekben is szülni az új életeket!

Bev.: Csak testben leszünk az élet szülői?…
1. Az „új élet” teremtője – az Isten.
2. De az „új élet” bontogatója – az ember.
Bef.: Lélekszárny-bontogatók is legyünk!
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5. beszéd: Együttes szentélyben élni Isten terveiben

Bev.: Egymás szolgálata a házasság egyik célja.
1. Legyen közös támogatást adó a „terített asztal”.
2. De legyen közös feladat – a szellemi életet szolgáló „lélekasztal”.
Bef.: Így egymás nevelője lesz apa és anya a családi szentélyben.

IV. beszédlánc címe: A boldogság lényege

1. beszéd: Birtoklás?

Bev.: Eltalálta-e az életcélját az, aki azt hiszi, hogy a házasság a földi boldogság teljességének bir-
toklását adja?

1. Új otthont és egyéni javakat birtoklunk.
2. Családi szentélyben egymást birtokoljuk.
Bef.: De ez, és így ez minden?…

2. beszéd: Szolgálat!

Bev.: Nem elég a birtoklás. Miért?
1. Mert csak gyűjtővé, élő múzeummá teszi az embert.
2. A szolgálat áldozata alkotja „örök tevékenykedővé” a lelket.

Bef.: A boldogság pedig nem a nyugalom és birtoklás, hanem a tevékeny élet.

3. beszéd: Csak nemiség?

Bev.: Mi az élet igazi forrása?
1. A természet törvényének tisztelete.
2. Az Isten parancsainak hűséges betartása.

Bef.: Ez az élet Isten diktálta sodródása.

4. beszéd: Áthasonulás!
(Ez elméletileg fejtegetendő)

Bev.: De csak így leszünk „életszolgálók”?
1. Áthasonulással egymást „szüljük”.
2. Istenhez hasonulva örök életünket szolgáljuk.
Bef.: Íme, így is életszolgálatot teljesít az ember!

5. beszéd: Így?…
(Ez gyakorlatilag boncolgatandó)

Bev.: Nagy kérdésként marad elénk: hát így is szolgáljuk az életet?
1. A házasság közössége egymást neveli.
2. A vallásos élet kegyelmi sodra az Istenhez hasonulást szorgalmazza!
Bef.: A nagy kérdésre – a fenti életjelzés a feladat!

V. beszédlánc címe: A boldogság szerzésének módjai

1. beszéd: Tisztelettel nézni és élni!
2. beszéd: Áldozatot hozni!
3. beszéd: A hűség vonalát tartani!
4. beszéd: Az Isten követeinek kapukat nyitni!
5. beszéd: Egymás lelkét Istenhez juttatni!
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VI. beszédlánc címe: Az érzésvilág megszentelése

1. beszéd: Isten követe a szerelem érzése
2. beszéd: Életszolgálat feltétele az érzés hullámzása
3. beszéd: Szent világ a családi életközösség
4. beszéd: Áldozatosakká válnak az új életek szülői
5. beszéd: Szeretetté nemesednek bennük az ösztön érzései

* *

A LÉLEK SZENTÉLYE
(Beszédlánc-sor – jegyesoktatásra)

Bevezetés

1. beszéd: Quo vadis?
2. beszéd: A szent találkozás

I. beszédlánc címe: A szentély papjai

1. beszéd: A jegyesség feltételei
2. beszéd: A jegyes élet tisztasága
3. beszéd: A házasságnak szentségi kegyelme
4. beszéd: A megáldott asszony
5. beszéd: A hűséges lélek
6. beszéd: Az élet hordozója
7. beszéd: Az erős, munkás férfi
8. beszéd. A tiszta férfiember
9. beszéd: Az áldozatos apa
10beszéd. A szentély békéje

II. beszédlánc címe: A szentély belső világa

a) Isten tervei szerint

1. beszéd: Az egyéni élet boldogítása
2. beszéd: A kölcsönös szeretet-szolgálat
3. beszéd: A jövő élet szentsége
4. beszéd: Az „Isten-áldás” átérzése
5. beszéd: A „népes” otthon
6. beszéd: Az otthon boldogsága
7. beszéd: „Otthon” és „külvilág”
8. beszéd: Az esti mécses fényénél
9. beszéd: Az Úr oltáránál
10. beszéd: Együtt hitves-gyerek-apa

b) Az ösztönök rabigája alatt

1. beszéd: Az „életöröm”
2. beszéd: Az önző hedonizmus
3. beszéd: A saját jövőnk
4. beszéd: A neomalthuzianizmus
5. beszéd: Az „egyetlen”
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6. beszéd: A „kék madár” keresése
7. beszéd: A kávéházak és mulatók világa
8. beszéd: Az ösztönök birodalmában
9. beszéd: Egyedül az Úr oltáránál

III. beszédlánc címe: A szentély áldozatai

1. beszéd: Az igazi áldozat
2. beszéd: Mindnyájunk életeszménye
3. beszéd: A mi legdrágább kincseink
4. beszéd: Derűs ifjúságunk
5. beszéd: Lelkünk javai
6. beszéd: Teljes szabadságunk
7. beszéd. Szabad örömeink
8. eszéd: Áldozat visszatérülése
9. beszéd: Értékátváltozás
10. beszéd: Igazi átnemesülés

Befejezés

1. beszéd: Az élet Simeonjai
2. beszéd: Az élet ábrahámjai

A lélek szentélyében

Bev.: A szentély a gondolatok kiinduló helye, de a múlt temetője is. A belépőnek nemcsak a külső
díszt kell látnia, hanem két dolgot.

1. A temetett múltat.
2. A rejtezkedő jó készségeket.
Bef.: Így lehet a szentély a jövő bölcsője.

* *

A TISZTA LEÁNYLÉLEK – OTTHONI SZENTÉLYE
(Beszédsorozat: jegyesoktatási minta lehet)

1. beszéd: A hófehér múlt lélekköntöse

Bev.: A nagyleány életének mottója: gyűjtő munka! Kincsek halmozása, kelengye gyűjtése. De
nemcsak testiekben, hanem elsősorban lelkiekben. Mindenkire kötelező ez a munka, mert csak lélek-
gazdagság lehet a jövő családi élet alapja. „Ne gyűjtsetek kincset a földön… Gyűjtsetek kincset a
mennyben…” (Mt 6,19 és 20). Ez különösen áll azokra, akik új életirány, a házasélet szent kapui előtt
állnak. Itt a kapuőr a lelkieket ítéli igazi értékeknek és csak azoknak ígér boldog életet, akik ilyen te-
herrel kopogtatnak. – Éppen azért a házasélet felé törők számára még leánykorukban kettős feladat
követelődzik.

1. Állandó erőfeszítés – a lelkiek érdekében.
Nem szabad azt hinni, hogy itt csak prédikáció hallgatásáról, vagy kizárólag vallásos jóról van szó.

A lelki erőfeszítés általános törekvés. Olyan munka, amelyben a lélek a test uralma fölé akar kere-
kedni. – Miben észlelhető ez? – Három főirányú földre húzó bűnös szenvedély jelenik meg bennünk:
az élet kevélysége, a szemek kívánsága, a testnek kívánsága. – Az első bírni akarja a földet, a második
büszkélkedve emelni magasba földi öncsekélységét, a harmadik hódolni akar az ösztön csábításai-
nak. Alapvetésben mindhárom a lélek ellen harcoló előretörés. – Mi tehát a teendő? A földet – esz-
közzé tenni, magunk nagyzolásából – kiszerényedni és végül az ösztönös vágyak felett – győzedel-
meskedni. Ezeknek a győzelmeknek azután szépséges kivirágzásai a lelkiség, a szerénység és a tisz-
taság. – Ezek mind erőkifejlődések és lélek-kivirágzások. Természetes, hogy ezek csúcspontja a val-
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láserkölcs, amely Istenből Istenért végez mindent. – Gyermekkortól kezdve legyen ez a törekvéstek, és
így felserdült leánykorotokban lesz olyan hófehér lélekköntöstök, amely a menyasszonyi kelengye
legértékesebb darabja!

2. A lelki értékek szorgos kamatoztatása.
De a szerzés nem maradhat egyszerű gyűjtés. Minden egyes erény észrevétlenül szülőanyja má-

siknak, ha értékesítve kamatoztatom az életben. – Sőt nemcsak erénykamatot hoz, hanem megbecsül-
tetés és felértékelés kamatát is hozza. Különösen megbecsülik azt a leányt, akinek élete ezt a nagy lé-
lekkincs-gyűjtést mutatja. – Ámde ez a megbecsülés nemcsak a szülők és vezetők részéről övet titeket.
A fiúk életét jól ismerők tudják, hogy az ő részükről is szeretetet kamatozik az ilyen erőfeszítés.
Nem igaz, hogy ők ezt nem becsülik. Az igazság ez: a laza lelkűekkel mulatnak, de a feleségüket a
megbecsültek táborából veszik. Oka egyszerű: alantas szolgálatra, durvább szórakozásra – sajnos – jó
a selejtes elem is, de a jövendő gyermek édesanyjának az élet választottja kell! – Ezért is örülni kell
ilyen életkamatnak.

Bef.: Az emberi lélek végül is szent raktár. Odahordott kincsek, értékek őrző helye. De ezt nem
szabad úgy gondolni, hogy ott élettelen felhalmozás folyik. A lélek eleven, alakító, teremtő hatalom.
Állandóan dolgozó. Életté, önnön életének szebb életévé teremt mindent. – Így és ezért kell szorgo-
san, méhszorgalommal gyűjteni!

2. beszéd: Az áldozatos szeretet erénye

Bev.: Sok és nagyon értékes kincset viszünk magunkkal, de a jövő házasélet számára már a sze-
relmi érzések hullámzása idején is az áldozatos szeretetté átnemesített érzés kincsévé kell átalakítva
kopogtatnunk. A szerelmi érzést áldozatos szeretetté átgyúrja ugyan maga az élet is, mert az elsőt el-
koptatja, a másikat pedig kikényszeríti… De én azt akarnám, hogy ezzel a kényszerrel szemben előze-
tes átnemesedő önkéntességgel szerezzük meg ezt az életkincset. – Erre pedig úgy teszünk szert, ha az
érzéshullámok csendesítésével kiszélesítjük szeretetünket:

1. Jövendő urunkra.
Tervszerint írtam így: urunkra! Nem férjedre! Mégpedig azért, hogy kevésbé csengjen benne a

szerelem adta élethullám zaja és erősebben csendüljön ki az alárendeltség szolgálata. Mert ez az Úr
szava  szerint  is  így  van:  „…légy  a  férj  hatalma  alatt,  az  meg  uralkodjék  rajtad…”  (1Móz.  3,16).  –
Nem szabad azonban azt hinni, hogy ez a rabszolga szolgálata. – Van ebben az élettárs szolgálata, a
ház urának gondozó szolgálata, a kenyérkereső szolgálata, a kemény férfi finomításának szolgálata, a
durvább ember erkölcsi szolgálata, az anyagias élet felé hajló férfiembernek vallásos szolgálata. –
Lám, milyen szentté szélesedik az az érzés, amely a szerelemből indulva szeretetté nemesedik.

2. Jövendő otthonunkra.
A múlt otthonból új otthonba lépve, ennek minden tárgya sajátunk és így lelkünk tartozéka. – Le-

gyen már a felszerelés olyan, hogy örömünk legyen, és sugározzuk reájuk lelkünk szeretetét. Tudjunk
áldozatosak lenni, hogy a kis otthon minden széppel ékítve az igazi meleg fészek jellegét adja. Ez
nemcsak esztétikai érték. Ez azért fontos, mert ha vonzóan szép, akkor mindig hazahív és hazavár.
Szeretetnek jele legyen, hogy egyéni munkátok (kézimunka, virág, csín, tisztaság) díszítse minden
részét drága otthonotoknak. A lényeg az: saját munkád legyen a dísz! – Így innét lelked szeretete ter-
jed, mert a tárgyakban is magadat, lelkedet, idődet, áldozatodat találod. – Ugyanilyen legyen szerete-
ted: a konyha, a kert, a ház minden élője és nem élője iránt… Így osztódik – a szeretet!

3. Jövendő családunkra.
Ez nem látható és nem jelen. De Istentől várható szent és személyes áldás. A „szent harmadik”

Urunk nagy kincse, amely magához húz apát, anyát egyaránt. – Már előzetesen, szinte lélekben külön
szeretettel kell erre az égi áldásra gondolni. Ez nem lesz érzelmi és sohasem érzéki. Ez a legtisztább
szeretet lészen, amely igen-igen nagy áldozatot és lemondást igényel. A készülődés is
szeretetárasztás, a fogadás egész önátadás. Nappallá lesz az éjjel!!… Áldozat és gond! Szeretetkiára-
dás – másokra! Tiéidre!

Bef.: Ez a kiszélesítés olyan területre is kiterjed, amelyet nem övez az ösztönös hullám. Így tehát
tisztul az érzésvilág. – De kiterjed olyan módon, hogy szeretetül áldozatot követel, nem pedig öröm-
hullámba sodor. Így pedig tökéletesít! -Jól meg kell jegyezni: a házasélet isteni hivatottság alapján két
életnek tökéletesebb egysége, tehát létének alapja: a tökéletesített élet!
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3. beszéd: Szerénység – az igények területén

Bev.: Az áldozatos szeretet sok lemondást hoz. De szinte önmagától kell ebből fakadnia annak a
szerénységnek, amely még a megengedett igényekkel szemben is visszahúzódó oldalt álló és elcsen-
desedő… Van ebben az igénytelenségben valami finom háttérbe húzódás – ha magam javáról van szó,
és van benne valami odaadó szolgálat – ha enyéimről van szó. Valami módon ez az igazság: kevés
egocentrizmust és igen sok heterocentrizmust vinni az életbe! Azért kell a következőkben foglaltakra
nevelnünk magunkat.

1. Minél kevesebbet igényeljek magamnak.
Az ember alapvetésben – magafelé húzó. Van ebben a természetes lendületben jó is. Annyiban,

hogy önmagát akarja tökéletesíteni. Ha erre tör az önszolgálat, akkor is jó. – De igen gyakori, hogy
kényelmet, kiszolgáltatási és szórakoztató örömöt keres magának az ember. Ez már hiba, mert ezzel
az alsóbbrendű ember nyer szolgálatot. – Még nagyobb baj, ha még áldozatok árán is kiköveteljük
ezeket magunknak. Ezek a hedonisták, akikről ez a mondás áll: „… quorum Deus venter est…” – Az
azután egyenesen bűn, ha mások kárán keressük magunk örömeit. – Aki pedig a bűnös élvezetek
után epekedik, az ne csodálkozzék, ha „lihegő ösztönös” lesz az élete. – Ezekkel szemben ez a feladat,
hogy fékre verjük követelődző igényeinket. – Azokat, amelyek talán jogosan illetnek, az önmegtaga-
dó lemondással, amelyek pedig sohasem engedélyeztettek, azokat kemény szembefordulással! – Vé-
gül még arra is figyelmet kell fordítani, hogy ne tápláljunk képzelet szülte álomvilágokat… ne várjunk
álomhercegeket… királyi kastélyokat… Legyünk szerények igényeinkben, akkor boldogok leszünk
életünkben!

2. De annál többet kívánjak, szerezzek, adjak enyéimnek!
A maga igényeit szerényítő másokkal szemben könnyen kiáradó! Ez pedig abból a szeretetből fa-

kad, amellyel azokhoz fordulunk, akik „miéink”-nek mondhatók. Jól van ez így. Ilyenformán jelét ad-
juk annak a legszentebb lélektartalomnak, amelyről Krisztus azt tanítja, hogy a lélek legnagyobb kin-
cse az Isten- és emberszeretet. – Ez a kiáradás először áhítozó kívánságban jelentkezik. Olyan szép lé-
lekodahajlás ez, amely készségét árulja el az áldozatos szolgálatnak. Természetesen folyik belőle a
mások részére, javára való gyűjtés és halmozás, hogy a kellő pillanatban minden jó rendelkezésre áll-
jon. – Egyszerű példa a télre berendezkedő szorgos méhecske szolgálata, aki a ciripelő tücsökkel
szemben nyári melegben is dolgozik – a jövő időkre. – Végül kiteljesedik a jóság – az adás szent
munkájává. Időt, fáradtságot, kenyeret, áldozatot, szeretetet lehet szórni, mert mindezt örömmel fo-
gadja a reászoruló. – Ez a lelkület a családban olyan szép vonás, mint a „Süt a nap” öreg kántorának
munkája, aki a maga szerény asztalára szánt sovány vacsorát – falatonként osztja a gyermekeivel…

Bef.: Nem szabad félni, hogy így elszegényedünk. Ami enyéimé, az lélekben, belső boldogságban
az enyém is. Itt tulajdonképpen átértékelés történik. Amiről lemondok anyagiakban és érzésekben, azt
visszakapom enyéim arcáról reámsugárzó boldogság lelki kincsében. A jövendő családanya: varázsla-
tos átváltoztató. A földiekből épít, az anyagiakból lelkit teremt és így az igazi boldogság szülőanyja.

4. beszéd: A lélek régi szentképei

Bev.: Ha képletesen szent otthonnak gondolnók az ember lelkét, akkor a tűzhely tüzét a szeretet, a
képek helyét az eszmények helyettesítenék. Sok dísz van a lélek szentélyében, de ezek között a leg-
szentebbek azok az eszmények, amelyeknek tisztelete gyermekkortól kezdve a legnagyobb és legál-
dozatosabb volt. Ezeket a képeket így lehetne sorba állítani. Az első kép: az én családi képem, ahol
apa, anya, testvérek szeme csillan felém, a második a hazám térképe, ahonnét őseim drága tekintete
pillant reám, végül Isten, Krisztus, Szent Szűz, szentek képei, ahonnét az örökkévalóság hívogató
sugárzása sugárzik felém. – Magunkkal kell vinni lélekhez lélekben a következőkben kiemelteket.

1. A család szent eszményét.
Persze: ehhez olyan múlt otthon kell, amely tényleg eszményi volt. Bizony szerencsétlen az a

gyermek, aki csak elrettentő példát látott a szülők otthonában. – Az igazi családban azonban otthonos:
az egymás iránti szeretet… az áldozatos közös munka… a gyermekek szeretete… az otthon megbe-
csülése… – Ezek az értékek értékes jegyek és jellemvonások, amelyek kiverődnek a család arculatán.
– A gyermeken kívül észreveszi ezt az idegen is, mert ez a családi szentély egyforma következetes-
séggel tárja eléjük és vetíti ki az igazi szentély gyönyörűségét. – Ilyen eszményi otthonból magunkkal
kell hozni – a családról alkotott eszményképét.
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2. A haza szent eszményét.
Jól tudom én azt, hogy csak kivételesebb helyen látjuk térkép formában ezt az életeszményt. De

azt igenis állítom, hogy egyes nagy hősök képe még az egyszerű családot is figyelmezteti a haza iránti
kötelességre. Különösen akkor, ha a család valamelyik tagja vérrel és karddal is szolgálta a hazát!
Ezek életéről mondaszerűen szól az elismerés és buzdító példa a késői unokáknak is. Ilyen képek –
még ha katonafénykép is – leszólnak a falról és további szent áldozatos hazaszeretetre buzdítanak. –
Gondosan figyelni kell arra, hogy ezt a magyar embert annyira jellemző életeszményt magunkkal vi-
gyük. Ti magatok az áldozatos honleány dolgos és lemondó képét, jövő családotok pedig az életét is
áldozni tudó hazafi életeszményét!

3. A vallásos élet szent eszményét.
Ez az eszmény igen sok drága képhez fűződik. Ezek között első az elsőszentáldozási kép, majd az

esküvői kereszt. Nagy jelentőségű szép múltat visszaidéző szent képek. – A családban azután emléke-
zetes az az Isten, Mester, Szent Szűz kép, amely előtt sokszor imádkoztunk vagy amely előtt első imá-
inkat tanultuk. Ha pedig olyan is van, ahol mindannyian családi együttesben imádkoztunk, akkor ez az
örök élményemlék mindennél nagyobb érték lesz előttünk. – Persze itt nem annyira a valóságos ké-
pekről, mint inkább a hozzájuk fűzött eszményekről, vallásos gondolatokról és érzésekről van szó. Ha
ez állandóan él bennünk, akkor olyan életeszményeket hordozunk, amelyek követelve követelik ki
belőlünk az eszményképhez hűséges életet.

Bef.: Ilyen képgyűjteménnyel, eszménykép-együttessel gazdagon érkezünk majd új otthonunkba.
Ezek az eszményi képek állandóan lelkünkben maradnak és ezek áldozatos papnői szolgálatra indíta-
nak bennünket. Mégpedig olyan formában, hogy ezeknek az eszményeknek szolgálatában életté te-
remtsük a képeket urunk, gyermekeink lelkében!

5. beszéd: Az otthon szeretete

Bev.: Van az embertípusok között: kifutó és otthonülő. Az egyik mindig házról házra jár és eset-
leg ott meg is tud ülni, a másik gondos szeretettel szereti otthonát és kitekintően vagy átfutóan jár más
otthonába. A jövő család érdekében az otthont szeretőt kell példaképnek venni. – Hogy pedig ezt el-
érhessük, már most arra kell nevelnünk magunkat, amit a következő két pontban tárunk fel.

1. Szeretetünk tárgya legyen a ház és a háziak.
Ezek most még a valóságosan hozzám tartozók. – Osztályozható és sugározható ez a szeretet. Sze-

ressük a tárgyakat és a személyeket.  –  A tárgyakhoz tartozik minden, ami övez. A ház, a bútor, a
kert, a föld… Sőt lelki szempontból az a lelkület, szellem, kulturális, esztétikai, erkölcsi levegő,
amelyben élünk. Ezek szeretete és gondozása már most is feladatom. Azért, mert valamiképpen az
enyéim. Fokozásuk, gazdagításuk, szépítésük az én feladatom. – Ha pedig az „otthon lelkét” is ideso-
rolom, akkor annak magasabbra emelésén én is fáradozom. Nemcsak várom, hogy ez a környező lég-
kör engem emeljen, hanem azon is dolgozom, hogy azt én is finomítsam, tisztítsam és nemesítsem.
Ennek pedig egyik eszköze: sohasem engedem meg, hogy önmagam trivialitása vagy mások durvasá-
ga az emberi nívó alá szállítsa az otthon légkörét (beszédek, tréfák). – A személyekhez tartozik az ott-
hon minden tagja. Ősi és természetes szeretetünk feléjük árad, és így ők – mint előbb mondottuk –
eszközei a mi szeretetünk kiszélesedésének. – De arra is kell törni, hogy szinte öröm tárgyai legyenek
a mi lelkünknek. – Éljük a családi élet melegét. Keressük a mieink körét. Hallgassuk a jó szülők sza-
vait, gyámolításunkkal segítsük kistestvéreinket, gondozzuk az öregeket. Boldogan készséges és oda-
adó szeretettel. – Így tárgy és személy lelkünkhöz nő, és állandó szeretettel zárjuk őket szívünkbe.

2. Így szeretetem tárgya lehessen a jövő ház és a jövő házunk népe.
Amikor a szerelemnek szeretetté alakulásáról szóltunk, akkor már volt arról szó, hogy a házra és a

család szemefényére való szeretet-kiszélesítés eszköze ennek a lelki átnemesedésnek. Most azonban
arról van szó, hogy nemcsak eszköz jelleggel, hanem tárgyi, tartalmi értékléssel is lelkem kincsévé
tegyem a jövő otthont és az otthon drága házanépét. – A tény ez: a szeretet kiáradó és vágyakozó.
Áradjon a saját házamra és saját házam népére. – Tagadjak meg önmagamtól olyan igényeskedést,
amely saját örömeimnek busásabb birtoklását és saját élvezeteimnek tobzódóbb zuhatagozását köve-
telné. Nem ezért él a ház angyalasszonya, hogy maga töltekezzék, hanem azért, hogy másoknak öröme
legyen. – Az otthon és az otthon drága csemetéi a családi tűzhelyhez fűzze a ház asszonyát. Még a
szociális munka is csak az otthon után következhet. Mások otthona és mások társasága csak fűszer-
ként lehet az enyém, de sajátom lelkem öröme és boldogsága!
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Bef.: Ezt a lelkiséget nem szabad olyan szélsőségesen magyarázni, hogy börtönszerű legyen a ház
és rab a lakója. Szent fészek, ahol boldogan pihen az ember és ahonnét munkára, tisztes látogatásra,
néha szórakozásra röppen ki az ember. De a hazatérés mindig öröm, mert az otthon vár!

6. beszéd: A derűs lelkület

Bev.: Alig hat valami kedvesebben az emberre, mint embertestvérének derűt sugárzó arca. Hát
még mennyire kedves ez akkor, ha a szeretett élettárs arcán csillog a boldogság derűje! Ez az átszíne-
ződés nem külső kozmetikus művelet eredménye, hanem a lélek nemességének szépséges vetülete. Ezt
a kincset is meg kell szerezni. – Következőkben ennek módjáról lesz szó.

1. A belső megelégedettség az élet minden adottságával szemben.
„Legyen meg a te akaratod”… imádkozzuk naponta. De ez a szépséges Úr-ima ne legyen csengő

szó vagy mormolt megszokás, hanem életté levő valóság! – Könnyű megnyugodni, ha boldogsággal
telít az Úr. Állás, jó jövedelem, gazdagodás, megbecsültetés, egészség, vidám család olyan áldás, ame-
lyet könnyű derűsen és boldogan fogadni. – De az Úr keze sokszor reánehezedik az életünkre. Lehet
az anyagi… vagyoni romlás, gazdasági zavar, rossz termés… Lehet ez testi egészséget érintő… Férj,
gyermekek, öregek vagy saját betegségünk… Lehet ez erkölcsi. A férj vagy gyermekek, rokonok bel-
ső zavarai, botlásai, kisiklásai… Ha nem is egyenesen Isten akarata, de az emberi rosszaság öntudatá-
val történő kirobbanásai… Lehet ez kísértés a tiszta élet ellen… Senki sem kivétel ilyen belső próba
alól, vagy a test alsóbb ösztönösségével szemben… – Ahol az Úr keze csapással közeledik, ott rob-
banjon ki belőlünk ez a szent elfogadás: legyen meg a te akaratod. Jób-lélek nélkülözhetetlen az élet-
ben. – Ahol pedig erkölcsi bajok vannak másokban, ott a szomorkodó búsulás helyett a szeretetteljes
megmentés, felemelés munkája következzék. Tudni megbocsátani és feledni! Különösen, ha az Úr is
megbocsátott. – Itt is a derűs lélek segít, az, amely a szeretet erejével hat, nem pedig a harag perpatva-
rával ostoroz. – Magatok kísértéseivel szemben alázkodó ima szálljon az Úrhoz: Uram… ne vígy min-
ket a kísértésbe. Itt is a figyelmet elűző derű segít, mert a bánkódó reágondolás állandó lelki közelség-
gel kínoz.

2. Az örök élet szemszögéből való mérlegelése az eszményeknek – égi Atyánk gondviselő sze-
retetének biztos tudatában.

Ha csak földi szemszögből ítélkezünk, akkor nehezen tudunk állandó derűben élni. Ha azonban azt
is tudjuk, hogy Úratyánk földi életünk diadalmas vezetése után az örök élet örömeivel vár, akkor
könnyen mosolyra derül az arcunk. – Tudnunk kell, hogy Isten: atyánk! Az atya pedig a szeretet kap-
csával fonódik fiához. – Tudnunk kell: minden égi Atyánk gondviselő kezében pihen. Ő tudja, hogy
mit és miért ad. Az bizonyos, hogy atyai szeretetéből ered a felénk törő életnehézség. – Sokszor mon-
dogassuk: mi ez az örökkévalósághoz képest?! – Az örök életért ezt a kis földi szenvedést átélni –
semmiség. Gondoljunk Szt. Pálra, aki ezt a választ kapta: „Elégséges neked az én kegyelmem” (2Kor.
12,9). Annyi kegyelmet kaptunk, amennyivel minden bajjal megvívhatunk. – Reggelünk legyen – a
napot Úrnak szentelő, esténk – a napért háláz zengő és életünk – az örök életre örömmel készülődő.

Bef.: Örömmel nézzük a kert dalosait. Boldogan hallgatjuk csattogó dalaikat. Hát még mennyivel
nagyobb a boldogságunk, ha a család őrzőangyalának mindig derűs az arca és dalban csendül drága
hangja!

7. beszéd: A „feledékeny” és a „jól emlékező” lélek

Bev.: Az Úratya adománya, hogy a felénk törő benyomások a lélek kincseivé válnak. Így gyarapo-
dunk és gazdagodunk. – Kinek-kinek más fokú ez az adománya… Egyik sokat feled, másik mindenre
emlékezik. Az egyiket az zavarja, ha kiesik emlékei közül a múlt, a másikat az bántja, hogy sok dolog-
ra még mindig emlékezik… Lássuk most, milyen az igazi lélek?

1. A rosszat azonnal feledi.
A feledő lelket nem igen igényli az ember. De abban az esetben igen fontos, amikor a megtörtént

rosszról van szó. – Maga az is isteni kegy, ha az ember nem lát meg minden rosszat vagy nem lát min-
dent rossznak. De az kivételes, hogy ha el tudja feledni a tényleg ért sérelmet és rosszat. – A család,
bármennyire szent közösség is, mégis adódnak olyan hibák, amelyek egyik-másikat sértik. Sőt épp az
egész közvetlen élet ad olyan lehetőséget, ahol az ellentétek, esetleges bántalmak kirobbanhatnak.
Nem szabad itt azonnal nagy dologra gondolni, de a kis dolgok is sérthetnek és bánthatnak. – Bölcs
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mondás szerint a házaséletben nem szabad úgy leszállnia a napnak, hogy harag maradjon a házastársak
lelkében. De ennél több: el kell feledni az egyszer már megbocsátott hibát. Ennek módja először az a
tény, hogy elintézett ügyek sohasem hozhatók elő újból. További eljárás, hogy tudatosan vidd másra a
beszédet, ha ilyen síkra csúsznék a szó. Legyen erőm parancsot adni a nyelvnek, ha a múlt hibáit akar-
ja hánytorgatni. További módszer: nyílt, őszinte egyenességgel ismerjük el, elmélkedjük végig gyak-
ran saját hibáinkat is. Nem kell félnünk! – Végül igen üdvös erre gondolni: „Mindaz, amit kartok,
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt 7,12). Nekem is jó, ha elfedi a múlt hibáit
a feledés fátyola, más is örül annak, ha nem akarok hibák hánytorgatásával élni!

2. A jót örök emlékben tartja.
Saját jó tetteidet Isten tartja örök emlékezetben és jutalomra készen. Magad -másét ne felejtsd!

Különösen ne – jó uradét!… Az ő áldozatos munkáját, igénytelenségét. Betegséged alatt veled szem-
ben tanúsított nagy jóságát! – Gyermekeidét … Ők is sok jót adnak a ház asszonyának. Szorgalmu-
kat, áldozatosságukat jutalmazd te is. Ezt a kötelességet tartsd emlékezetedben! – Szomszédaid, jó
akaróid segítő kezét!… Vannak ilyenek! Bajban sokszor segítettek! Emlékezzél reájuk. Légy hozzá-
juk  te  is  jó.  A tégedet megsegítőket, esetleg anyagiakban támogatókat, mindig emlékezetedben
őrizd! De ne csak személyüket, hanem anyagi adományaikat, kölcsöneiket is!! Nincs csúnyább, mint
az ilyenben feledékeny ember! A jót emlékben kell tartani!

Bef.: Mindez pedig azért jó, mert sohasem lesz a rossznak „kipakolója”, de mindig élénken szóló
„hangszórója” lesz a jónak. Ez az igazi „angyal”, mert jó hírt terjeszt szerteszét!…

8. beszéd: A néma nyelv és a süket fül

Bev.: A nyelvet a szóra, a fület a hang felfogására teremtette az Úr. Belső gondolatokat öltöztet
hangrezgésbe az ember, hogy kitárja lelkének tartalmát. Körülhullámzó hangrezgéseket fog fel a fül,
hogy csodás átalakítással mások gondolatait tudja elsajátítani. Tehát a nyelv és fül a legnagyobb lelki
műveletek Úr áldotta eszközei. – Milyenek legyenek tehát?

1. Nyelvünk a jó hirdetése után néma mások megítélésében.
A némaság nem égi ajándék. De égi kincs az olyan hallgatás, amelyet magam parancsolok ma-

gamnak. – „Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek!” (Mt 7,1). Ez az evangéliumi szó igen komoly fi-
gyelmeztető. – Kik és hogyan esnek ebbe a hibába? Először a házról házra szaladgáló „látogatók”,
akiknek más dolguk sincs, mint másról szólnak pletykálkodva. A mód is úgy kezdődik, hogy először
csak kérdések, majd célzások, később lotyogások folynak. – Másodszor a „hírharangok” zavarják
egymás békéjét. Hisz szomorú közmondás: modd el a hírt egynek közülük és már kidoboltad a város-
ban. Ennek a módja ez: „csak neked mondom el”, és ő ismét: „csak neked mondom el”, és így to-
vább… – De egymás közt is néma legyen a hegyes és bántóan éles nyelv! Mily könnyű egy-egy „fi-
nom” megjegyzéssel úgy sérteni, hogy a lélek mélyére hatol. Ez pedig az „egymást szerető asszony-
nép” között nem valami ritka jelenség. – Ha hibát akarsz megjavítani, akkor mondd meg annak, akit il-
let. De annak is titkon, szépen, szeretettel. Sohasem nyíltan és szeretetlenül. – Különben is: nem ítél-
kezésre, hanem szolgálatra hívott az Úr. Az ítélkezés jogát és kötelességét Magának tartotta fenn!

2. Legyen azután fülünk süket a hízelgésre, a megszólás vagy rágalom hallgatására.
Értékes közlés, zenei akkord, dallamos ének, esetleges erőteljes zörej a fül felfogottja. De a legér-

tékesebb az, ha olyan valami jut hozzánk, ami emel! – De ne hallgass: hízelgőre. Róka koma példája
jusson eszedbe! Igazság az: aki szemedbe csak jókat suttog, az mögötted rosszat terjeszt. – Ne hall-
gass: megszólókra. Semmi közöd mások hibáihoz. Javítsa ő maga. Te – magadéval törődj. Az nem ki-
sebbíti a tiedet, ha másokról ugyanazt tudod. Sőt! Erősít a bűnben. – Ne hallgass: rágalmat! Idézd
magad elé Rossini dallamát a rágalomról. Jeligéje: aljas suttogás és csendes tovahömpölygés öl! Ilyen
lehet: „jóakaró figyelmeztet” vagy „a névtelen levél”. Óvakodj az otthonod gyilkosaitól! – Süket fülbe
nem fognak suttogni!

Bef.: Így Isten áldása lesz a nyelv és fül, mert csak lelket tár és lelkiek befogadására nyiladozik.
Jelszó: cipzár – a szájra és dugók – a fülbe! Csak a lefetyelő lotyog, és a „nagy fül” hegyezve fülel!…

9. beszéd: A dolgos kéz

Bev.: A kéz a világ felé nyúló élő eszköz, hogy a világ javait megszerezze, átalakítsa és értékesít-
se. Végponton a tenyér és az újjak pihennek. Berendezésük messze nyúló és kiterjeszthető. Magunk-



281

nak szerez és másoknak szór! Ezt a tételt parancsolólag néma beszéddel kiáltja felénk a kar és kéz. –
Már gyermekkortól kezdve dolgosnak kell lennie a kéznek és magával kell vinnie mindenkinek a jövő
életbe ezt a szent eszközt – kettős feladattal.

1. Dolgosnak kell lenniük az anyagiakban.
Leánykezek mit szorgoskodhatnak? – ez a kérdés. A felelet ez: kinek milyen hivatást adott az Is-

ten. Lehet ez a munka: az otthon házi munkája, főzés, takarítás, gondos házvezetés. Lehet ez a munka:
külső földmunka. Kapálás, marokszedés, gyümölcsgondozás, háziállatok kezelése. Lehet ez a munka:
idegen helyen végzett szolgálat. Ekkor a mások háza lesz lelkem gondjának tárgya. Lehet ez: gyári,
irodai munka. Ez már a kereső és dolgozó leány feladata. Lehet ez: tanulás. Ez a tehetősebb szellemi
erőfeszítése. – De ágazzék bármilyen területre, a kötelesség mindig kettős: teljes munkát és egyéni
felelősséggel végzett munkát kell nekünk végeznünk. – Az első azt követeli, hogy kötelességünket
teljes egészében és ne csak látszat szerint teljesítsük, a másik azt követeli, hogy minden végzett mun-
káért egyénileg is vállaljuk a felelősséget. – A munka – bármilyen a formája – sohasem szégyellhető.
Minden egyesre szükség van. Épp azért a kérges tenyér épp olyan tiszteletreméltó, mint a szellemien
képzett agyvelő. – Közmondás szava, amely szerint a „munka nemesít”, így szélesítendő: „minden
munka becsületet és tiszteletet szerez”.

2. De dolgosnak kell lennünk – a lelkiekben is.
Általánosan hangzó tétel, de igen sok részletre bontható. – A lelkiek követelődzése azt akarja,

hogy ne legyünk a föld, a gyár, az iroda, a könyv rabszolgái, hanem ők legyenek a mi testi-lelki éle-
tünknek szolgálói! Tételszerűen így hangzanék ez a megállapítás: legyen minden alázatos eszköz a lé-
lekember szolgálatában. – A dolgos kéz tehát nyitogassa a lélek zárt kapuit, ablakait is, hogy azokon
az ismeret, a tudás, a szép, a jó, a vallásos szent is bekopogtasson. Ez valósában azt jelenti, hogy ol-
vasgasson, hallgasson, készítsen, tegyen olyan dolgokat is, amelyek a tudást gyarapítják, a szépérzéket
fejlesztik, a vallás-erkölcsös életet szolgálják. – De a dolgos kéz – ha mások élete felett irányítóan pa-
rancsol- segítse alárendeltjeit ilyen szellemi gazdagodás lehetőségéhez! Nem szabad lelkileg sem ki-
zsarolni a munkást. A lelki felüdülés nélkülözhetetlen az ember életében. – Jól tudom én, hogy első-
sorban a kenyér fontos. De „nemcsak kenyérből él az ember, hanem minden igéből, mely az Isten szá-
jából jő” (5Móz. 8,3)… Ezt a lelki táplálékot is szerezze és nyújtsa a dolgos kéz!

Bef.: Test és lélek az ember együttese. Az anyagi és lelki egybecsendülés az új élet egyik alapfel-
tétele. Mind a kettőt szolgálnia kell a dolgos kéznek. Bízhattok abban, hogy drága otthonotok tiszta-
ságán, gazdagabb gyarapodásán és lelki nemesedésén kiverődik – a dolgos kéz.

10. beszéd: A mindenben Istent kereső és szolgáló lelkület

Bev.: Végül is az élet célja: a jó Isten. Még a mi alanyi hazatérésünk is a jó Isten tárgyi dicséretét
hirdeti. Nem különös tehát, ha lelki törekvéseinknek állandó alapcsengése: mindent Isten nagyobb di-
csőségére! Ez ugyan a bölcs és szent Jézustársaság alaphangja, de miért ne tanulná el a nemes rendtől,
az Úr katonáitól ezt az Úr egyszerű csatarendje is? – Erre a nagy lelki átértékelésre a következők sze-
rint kell nevelődnünk.

1. A földieket Istenhez vezető lépcsőzetté tesszük.
Az ember hajlamos arra, hogy a földieket külön kezelje a lelkiektől és különösen az örök értékű is-

teniektől. Szinte hangosan kiáltanak az emberek mondván: a vallásos és mindig Istent kereső törekvés
a túlzók életformája. Pedig nem így van. Alapigazságban ez áll: az életben nincs teljes széttagoltság és
megosztás, hanem egyetemleges egybefogás és összefonódás. Tény az, hogy a földi ember látszólago-
san elsőrendű feladata a földiek szolgálata, megszerzése. De tény az is, hogy ezt a munkát lehet úgy
végezni, ahogyan az Evangélium tiltja: lakmározzál lelkem!… Ámde lehet úgy teljesíteni, hogy a föl-
diek megszerzése, megfinomítása eszközzé, létrafokká, lépcsőzetté válik az Isten felé törtető élet-
úton. – Valamiképpen úgy kell elgondolni a tökéletesedés életútját, hogy az nem távolságok bejárá-
sa, hanem emelkedő magasságba törés. A síkban – a távgyalogló jár, a magasságok felé – az ég an-
gyala szárnyal. – Ez a magasbatörés nem fantaszta elgondolás, hanem valóságos életszíntáj emelés.

Minden vagyoni gazdagodásom, vagy alázkodó elszegényedésem, minden lelki gyarapodásom,
vagy bánkódást hozó elesésem olyan anyagi, vagy lelki lehetőséghez juttat, amelynek magaslatáról
még tovább török előre! De ez az előre: ad montem sanctum Dei! – Így lesz a föld az anyagi élet, vagy
a lelki gazdagság; – lépcsőfok, amely a tovább emelkedés alapjává válik. Így haladok – sok beszéd és
jámbor sóhajok helyett- tárgyilag a földön át az örök értékek felé.
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2. Az égieket pedig az örök élet élettartalmává nemesítjük.
Ha már a földiek is az ég felé törés eszközei, akkor az égiek egyenesen a lélek tartalmi igényei!

Mik ezek? Lényegben: Úr kegyelme! De ez is lehet cselekvésre indító és állandóan megszentelő, azaz
az isteni természetben részesítő. – A segítő kegyelem finom lélekindítás a jó cselekvések felé. Adako-
zásra, megbocsátásra, szeretetgyakorlásra hangol az Úr! Hallgassam és kövessem! De a lényeges – a
megszentelő kegyelem. Ez az isteni természetben való részesedés. Arra tesz alkalmassá, hogy minden
pillanatban örök érvényű cselekvést, jótettet végezhessünk. Azért olyan életet éljünk, hogy a termé-
szetfeletti kegyelem állandó hordozói legyünk. – Eszközben: ima, szentségek vétele, szentmiseáldo-
zatban való részvétel, szentelmények használata. Olyan szent égi csatornák ezek, amelyeken át az Úr
kegyelme ereszkedik a lélekbe és a jócselekedetek végzésére segít, sürget, indít bennünket. – Jól van
ez így, ha értjük a lényeget és használjuk az eszközöket! Eredmény: földi gyűjtés – örök életre!

Bef.: Így az anyagiakért is dolgos életünk Istenhez közelít. Lelkiekért és szellemiekért hozott áldo-
zatainkat pedig örök értékké, örök életünk tartalmává változtatjuk. Az eredmény az lesz: minden élet-
rezdülésünk az örök Nap felé sugárzik és sugároztatja a reánkbízottakat is. Úgy legyen.

* *

Előkészítő gondolatok
(Fiatalasszony-gyűléseken mondottakból)

– A fiatalasszony legyen takarékos és beosztó (beosztás: a mindennapi megélhetés, a leghaszno-
sabb, a szórakozás; szükség esetén miről kell lemondani?)

– A fiatalasszony legyen jó háziasszony. Tartsa tisztán a lakását. Fordítson gondot a főzésre,
mégha van is főző-mindenese. Legyen esztétikus önmagára.

– A fiatalasszony legyen hasonló a „hangvillához”. Csendben, észrevétlenül, de mindig az asszony
adja meg az alaphangot. A feleségnek kell „hangolni”, mert a férfi és a nő lelke hasonló a hárfához. A
két hangszert pedig egymáshoz kell hangolni.

– Az asszony ne várja, hogy ő kapjon. Mindig ő adjon önmagából. Aki leánykorában
lelkiértékeket gyűjtött, az ne gondolja, hogy házasságkötéskor az értékgyűjtést már befejezte. Ez egy
életen át tart és csak így tudja az asszony a férfi lelkét a magáéhoz alakítani.

– Hogyan alakíthatja át a fiatalasszony a férje lelkét a sajátjához? Először is bocsássa meg az asz-
szony a férj hibáit. Ha pedig újra látja a hibákat, ne lássa meg. Ha pedig kénytelen meglátni, akkor
hallgasson róla. Ezeket a hibákat a férje előtt ne sorolja fel. Fáradtan, ingerült hangulatban nem lehet
célt érni. Meg kell várni a léleknyitás perceit.

– Nagyon nehéz esetekben is át tudja-e alakítani a férj lelkét a fiatalasszony? Erre egyetlen a fele-
let: igen, ha az asszony lelke hasonlóvá lesz a napfényhez. A liliom is milyen gyönyörű illatos virágot
hoz a napfényhez, pedig milyen csúf gyökere van és milyen piszkos földből veszi táplálékát…

– A fiatalasszony küzdjön a megszokás ellen. Ne legyen mindig minden egyforma. Az étrend le-
gyen változatos. Virág kerüljön a terített asztalra. A háztartási pénzt nagyon gondosan ossza be. De a
legszükségesebb kiadásokon túl kulturális igények kielégítésére is jusson sor (színház, hangverseny,
film…). A fiatalasszony a hazatérő férjét lélekben várja állva. Fáradtságában figyelemmel, kedvesség-
gel vegye körül.

– Az Úr Jézus azt mondta, ahol az Ő nevében összejönnek, ott Ő is jelen lesz. Ilyenek legyenek a
fiatalasszonyok összejövetelei is, ahonnan az asszonyok menyasszonyi lelkülettel térjenek haza, hogy
otthon a férj is, a gyermek is megérezze. Az asszony ne legyen üvegházi virág, ne igényeljen kényes
bánásmódot. Legyen vadvirág a természet színéből: erős, ellenálló.

– A házaséletben az a kör, amellyel a férfi az asszonyt körülveszi, lassan bővülni kezd. Ez termé-
szetes következmény. De a bűvkört a fiatalasszonynak továbbra is meg kell tartania. Hogyan lehet?
Láthatatlanul, fennszóval nem hirdetve. Mert ne gondolják a fiatalasszonyok, hogy férjük nem figyeli
őket! Esetleges eltávolodás, durvább hang se tévessze meg a fiatalasszonyt. Mindig csak helyesen cse-
lekedjék, egy idő múlva úgyis észreveszi a férj, és tetszeni fog.

– A férfi a pénzkereső pályán mindig magából ad, – gondolat, munka energia; természetszerű,
hogyha hazajön, a saját környezetéből kíván elvenni. Ilyenkor mindig a fiatalasszony adjon önmagá-
ból. A fiatalasszony legyen istenfélő, Istent tisztelő. Kerülje ki a perpatvart; olyan az, mint a jégeső,
virágjában öli meg a gyümölcsöt.



283

– Felnőttek között nehéz a bocsánatkérés, – de tettekkel is elmondhatjuk a bocsánatkérés szavait.
Ezért a fiatalasszony találja meg azokat az utakat, melyeken kiengesztelheti férjét, ha valamivel meg-
bántotta. Ha pedig a férj bántotta meg az asszonyt, akkor ne veszekedéssel mérgesítsék tovább a hely-
zetet. Az asszony arcán lássék meg, hogy lelkében bántották meg. A férj meg fogja érezni, hogy az
asszony lelke könnyezik. És akkor ő fogja keresni a kibékülés útját.

– Minden fiatalasszony a bibliai Márta szorgalmával éljen a háztartás és a család körül. De ne fe-
lejtse el, hogy minden igyekezet ellenére a jó Isten különös kegyelmétől függ a házasság boldog szent-
séges élete. Ezért Márta szorgoskodása mellett Mária hitével is éljen és ezzel a lelkülettel kérje az Is-
ten segítő kegyelmét.

Hogyan változnak az élet örömei áldozatos életté? (1.rész) A fiatal leány élete központ. A le-
ánynak hoznak tiszteletet, becsülést, rajongást, – melynek külső megnyilvánulásai a virágtól kezdve
apró emléktárgyi minden kedveskedés. Egy leány tehát mind lélekben, mind külsőleg mindig kap. De
amint menyasszony lesz, az élet ablakának redőnyei lehúzódnak. Ez a boldog mátkaság ideje alatt
rendszerint észrevétlenül történik, és az esküvői szertartás ünnepélyes percei alatt elhangzik a holto-
miglan szóló eskü.

Hogyan változnak az élet örömei áldozatos életté? (2.rész) Amíg egy fiatal leány középpontja
lehet a társaságnak, addig a fiatalasszony soha. Mert egy asszony mást nem fogadhat el más férfitól,
csak udvarias tiszteletet, egyéb figyelmességet visszautasít. De minthogy a természet a fiatalság jogá-
nál fogva az első és feltűnő akar lenni, -tehát az átmenet, amíg ezek az érzések elmúlnak-, áldozatos.
Sőt az is lehet, hogy a lehúzott életredőnyön rések maradtak és ezen keresztül a fiatalasszony esetleg
azt is látja, hogy a férjen kívül más is számításba jöhetett volna. De akkor ezeket a réseket még ideje-
korán be kell tömni, mert az, aki egy életútra lépett és egy életirányt kezdett, amellett áldozatok árán is
ki kell tartani – holtomiglan, holtáiglan.

Hogyan változnak az élet örömei áldozatos életté? (3.rész) Ha az életredőny réseit a fiatalasz-
szony be is  tömte,  újabb áldozatokat  kíván a  családi  élet.  És ez a  gyermekvárás,  később a gyermek-
táplálás, majd a gyermekeknél előforduló betegségek kigyógyítása. A családi életnek ezek az áldozatai
meggátolják a szórakozási programokat, legyen az színház, mozi, vacsora stb. És a legkisebb eseteknél
is az asszonynak kell lemondania a legszerényebb szórakozást nyújtó alkalmakról is. Ez megint áldo-
zat. Tehát amíg egy leány kap, – az asszony mindig ad önmagából.

Hogyan változnak az élet örömei áldozatos életté? (4.rész) Ha a fiatalasszonynak a háztartásá-
ban áldozatos dolgot kell tennie, azt ne úgy csinálja, mint a szolgáló, aki pénzért dolgozik, hanem lé-
lekből tegye, s a gondolat ezáltal megnemesedve felemeli a munkát. Pl. a férjnek vagy a gyermekek-
nek teszi kedvessé a szobát az asszony a kitakarítással vagy felmosással stb. Tehát akkor, amikor az
élet örömei átváltoznak a házasság áldozatos életévé, az asszonyok ne hozzanak elégedetlenséget,
rossz kedvet, békétlenséget, hanem a gondolatoknak nemes értelme tegye könnyűvé ezeknek az áldo-
zatoknak elviselését. A lemondásokat pótolják a családban történő események, összejövetelek, apró
örömök.

–  Az idő érték. A házasságban a nő elfoglaltsága által – gyermekek, tanítás, főzés, férj stb. – ebből
az értékből veszít. Azonban ez látszólagos veszteség, melyért az örökkévalóságban a jó Isten megju-
talmazza. A sok áldozat, lemondás pedig újjászületik a gyermekben. A gyermek adja az élet igazi ér-
telmét és tartalmát, mert benne látják a szülők tiszta mécslángjuknak újjáéledését. De legyenek objek-
tívek és lássák meg gyermekeikben saját hibáik feléledését is. Ha ezt meglátják a szülők, akkor tudnak
csak elindulni a nevelés igazi útjára, amely a meleg tiszta otthonon keresztül szebb jövőt mutat.

– Képletesen gondolkozva, háromféle embertípust lehet megkülönböztetni: 1)síkság embere: a sík-
ságon ecetfa, akácfa terem. De esetleg ezt is kivágatják; 2) domb és a völgy embere: a dombon már
bükkfa terem, de még messze a fenyő, a hegytető; 3)magasság embere: a magaslaton fenyő terem,
tiszta a levegő, havas tetők, napsütés. – A fiatalasszony igyekezzék lelki értékekben a magaslaton állni
és azt a tiszta morális szellemet terjeszteni a családban, amit a szülői házból, iskolából hozott magával.

– A házasélet hétköznapjain (amikor a házastársak rájönnek, hogy az egyik is úgy köhög, mint a
másik stb.) a fiatalasszony mindig adjon valamit a lelkéből. Először is a reggelt, amely a nap legmoz-
galmasabb része, azt tudja a fiatalasszony áthidalni. A férjhez, indulás előtt, legyen néhány kedves
szava, délben ne panasszal, kellemetlenségek elmondásával fogadja férjét, a hivatali kellemetlensége-
ket ne piszkálja az asszony, inkább nyugodt beszélgetéssel feledtesse. De a gyerekek se produkálják
magukat esetleges szavalatokkal stb. Mindig kerülje az asszony az apró kellemetlenkedéseket, -mert
egy kellemes kirándulást is tönkretehet egy kicsi kavics, ami a cipőnkbe szorul. Így van az életben is.
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Fiatalasszonyok! Névtelen levelet olvasás nélkül tűzbe kell dobni!!
– A lélek számára nincs vakáció. Az ember belső életében nem történhetik lazulás, szerteesés. Egy

katolikus fiatalasszony mind külső megjelenésében, mind otthonában mindig sugározza ki magasabb
életfelfogását. A fiatalasszony legyen öltözködésében mindig ízlésesen divatos és különösen a nyári
délelőtti és strandöltözetére fordítson gondot. Mert a lélek számára nincs vakáció! A fiatalasszony la-
kásában mindig legyen valami vallásra emlékeztető jel, amely felemelő érzést kel. Pl. kereszt, amelyet
házasságkötéskor kaptak vagy Prohászka naptár stb. Az asszony számára nap mindig keresztvetéssel
kezdődjék. Ezzel figyelmezteti környezetét, hogy Isten nevében kezdjük a napot. A fiatalasszony le-
gyen vallásos, – de jókedvűen vallásos. A templomból jókedvűen térjen haza. Ez kellemesen hat a
férjre. Ellenkező esetben annál rosszabbul. A házasság szentsége áldozatos élet, de sok nehézségen
könnyebben keresztül lehet jutni szép szóval, türelemmel, szelídséggel, mert nem szabad elfelejteni,
hogy nem lehet aratni mindjárt vetés után… ……….

* * *
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