
PROHÁSZKA OTTOKÁR

NAPLÓRÉSZLETEK 1892-BÖL

Fél évszázada is elmúlt, hogya Szent István Társulat - Schütz Antal szerkesztésében - megjelentet
te Prohászka Ottokár műveinek első és utolsó összkiadását. A huszonöt kötet példányai ma már az
antikváriumokban sem igen lelhetők fel. A kutatómunka azonban ez alatt az idő alatt sem szünetelt.
Lelkes kutatók gyűjtötték a Prohászka-kéziratokat, leveleket, történeteket, szellemes dedikáció
kat , zseniális improvizációkat, amelyek nyomán a magyar kereszténységn,ek e mestere lelép arról a
..diadalmas" piedesztálrál, amit a kortársak emeltek neki, és emberközelbe kerii./.
Ebből a mélyen emberi méretből sokat elleshet az, aki átlapozza a leveles anyagot. Kiiztudomású,

hogy Prohászka püspök lelkipásztorkodásának nem jelentéktelen részét levelezés formájában vé
gezte. Minden levelet megválaszolt..Egy megközelitő adat alapján kb. 15-20 ezerre tehető levelei
nek száma, többségük elveszett vagy elkallódott. A már összegyűjtött levelek százaiból azonban a
lelki vezetés módszereitől a gazdasági ügyek szakértelméig rendkívül széles emberi skála mutatko
zik meg.

A levélnél intimebb, árulkodóbb műfaj a napló. A kéziratos anyag kutatása közben bukkantunk
rá a székesfehérvári Prohászka Múzeumban nyolcfűzet - 1000-1500 oldalnyi - olyan naplórészlet
re, amelyről Schütz Antal nem tudhatott; e fűzetek kiadják az 1890-1919 közti időszak hézagait.
Efeljegyzésekben a személyes mondanivalón túl találkozunk kispapoknak mondott prédikációkkal
s olyan meditációkkal, amelyek hangjára majd az Elmélkedések-ben ismerünk rá.

A Vigilia szivesen vállalkozott arra, hogy ismételten helyet adjon Prohászka Ottokár kiadatlan
hagyatékának , hogy ezzel is törleszteni próbáljuk az egykori fehérvári püspökkel szemben fennálló
adósságunkat.

Vass Péter

1892. március 4. Tekintsd Krisztust egész szenvedésén át, fogsága első pillanatától haláláig: rnin
denütt mint a bárány, hallgatva tűr. Jézus sok helyzetben megfordul, melyek megnehezítik hall
gatását. Szembeötlő igazságtalansággal bánnak vele, alávaló és alaptalan vádakkal illetik, ke
gyetlenül kínozzák: s mégis mindezt eltűri szótlanu!. (De hát nem préselt-e ki ajkairól a fájdalom
panaszt? Krisztus szenvedésének legékesszólóbb kommentárja a hallgatás - hogy mit szenved,
rnit érez, hogy fáj neki, azt mind elmondja nekünk a hallgatás.) Pedig annyi az érdek és ok, mely
rniatt szóljon: atyja dicsősége, tanának igazolása - a botrány megakad -, a veszély, hogy min
dent elveszt, amit szerzett - a főpap sürgetése, Pilátus fölszólitása, Heródes kérdései -, s Jézus
hallgat. Nem vétett volna beszédében, épülésre szolgált volna, nagy csővel beszélhetett volna;
rniért nem teszi? Tán már elkeseredett, elvesztette ruganyosságát, lelke erőtlenné vált? Nem!

Ékesszóló az ő hallgatása! Ajkáról, a néma, szelíd, mozdulatlan ajkakról folyik az emberiség
oktatása. Hallgat az ige rnint szó, nem hallgat mint tett! Azért hallgat, hogy hallgatni tanítson.
S egy lélek, mely Krisztust utánozza, hallgatni fog, hogy benne is ténnyé váljék a hit s az erény,
hallgatni fog türelemmel alázatánál fogva, mely megérteti vele, hogy nehezebbet is érdemelt, a
szenvedés után való vágynál fogva, mely nem veszi oly nagyba a bajt, hogy azt szóvá tegye; az Is
ten akarata iránt való hódolatnál fogva; a félelemnél fogva, hogy kincsét elveszti; mert a türel
mesen elviselt kereszt nagy kincs.

Május 4. Ma reggel, midőn a miseruhát letettem, keresztülnyilallt rajtam a gondolat, hogy az Úr
Jézus belőlem mint márványtömbbőlfarag magának síremléket -, kifarag alakokat, virágokat,
indákat, képzelmes leveleket... gyönyörű gondolatokat. .. azok rnind egymásba nőnek, nyíl
nak ... ó, remekmű! S rnennyi remekmű díszíti a sírokat ... Krisztus sírját mi díszíti? Az áldo
zásban hevülő lélek ... s pedig csupa élet. .. komoly, nem szomorú, csendes, de életteljes ... s
milyen teljes! Nincs itt poshadás ... itt élet és szellem van. Ó, hogyan ékíti fől, hogyan dolgozza
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föl Krisztus a lelkeket ... emlékei a szentek. Gyönyörű szobrok ... nem templomok. Jézus, édes
szerelmem, nőj ki bennem!

Június 15. Mélyen átérzem Krisztus engesztelő szerepét, összetörődöttségét, kínját, borzalmát a
bűn miatt. Pusztítás most körülöttünk a Duna -, rothadás és enyészet van a kalásztenger s a kék
búzavirág helyén... kiáltanám: Uram, irgalmazz de nem tehetem, azt kiáltom: Uram,

. sújts ... iszonyú gondolat: Uram, égess, sújts, vágj csak azután kegyelmezz. Mert mi az örök
enyészet?! S miért takamád azt tőlünk? Hogy kívánhatnánk, hogy ne büntess ideiglenesen?! Ó,
rémíts meg minket szívünk-lelkünk mélyéig; hadd reszkessünk és vergődjünk! Édes Jézusom,
lelkem Istene büntess engem és másokat, de úgy, hogy félni s borzadni tanuljunk. Nagy Kegy!

Június 16. A mi nagy, áldozatos betegünk az Úr Jézus sátorában, köztünk fekszik. Sebeit mi gon
dozzuk, olajat s bort öntünk beléjük; csendben vagyunk körülötte, mert szenved. Nagyon nehéz
a szíve, tudja, hogy mennyi a bűn mindenfelé, éles dárdák szegeződnek reá, átfúrják. Íme a mi ál
dozatos nagy szenvedőnk. Ó, Istenem! Csak a szemek gyöngyét, mely oly habos, hullámos, réte
ges, azt ajánlhatjuk föl neki, minden egyéb gyöngy üveges, törékeny!

Ha az egész világ az Istenháza, ha ő mindent eltölt, mindenütt jelen van, de a gyöngy e
gyöngyházban az eucharistia!

Augusztus 12. Szent Klárának, a testben élő angyalnak -, a testen áttetsző, kedves, tiszta arának
névnapján kezdtem meg szent gyakorlatairnat. Lüktet bennem, dübörög a gőz, mint mikor a
propellert általában próbálgatják, tele vagyok tettvággyal, tele lelkesüléssel. Kivált pedig tenni
akarnék; hatni magarnon kívül. Látom az óriási szükséget, s okvetlenül ezt kérdem önmagam
felől: "hic autem quid"? Mondják, nem való nekem; én is úgy vettem többször észre, hogy ne
kem inkább cella való, de az agitáció nem. De nem is agitálni akarok én, hanem dolgozni a nép
szellemi és anyagi javán, s azt agitáció nélkül is lehet.

Ma tehát "in die dara" elvonultam, s oly jól érzem magam, ha magányomat nem tördeli más,
mint az óra ketyegése s egy-egy apró kis hangyának szorgalma. Nagy nyugalmat önt belém az
Úr! Jelenleg nem akarok mást, mint úgy diszponálni magamat, hogy rögtön meghalhassak.
Mert ez utóbbi hónapokban azt vettem észre, hogy nehézséget találtam ezen és hasonló gondola
tokban: ha most már meghalnék, ... mikor még oly keveset tettem, ... be nehezemre esnék stb.
Most evvel szakitani akarok: semmi nehézségem ne legyen, rögtön meghalni, ha az Úr akarja, ez
a jó. Kell az az indiferentia, melyről ma P. Tim. azt mondta, hogy készség a nehéz dolgokra.

Én, Uram, szeretlek és szolgállak! Semmit sem akarok mást, csak amit te; amit akarsz, úgy le
gyen! De minél többet tenni, tűrni, dolgozni, fáradni, áldozni, szenvedni. Ez az! Ne felejtsd el so
ha: minél többet. .. áldozni is, ... amit az Úr kívánna! S azért minél szentebb életet, ezt bizony
nyal kívánja. Hol lehet nagyobb ellenkezést s következtében nagyobb áldozatokat hozni? P. Na
dig legtöbbet hoz; én semmit; mert nekem minden kedvemre megy! Tehát, ne felejtsd el: minél
többet áldozni! Van áldozatod Esztergomban? emberekkel. .. körülményekkel ... sikertelensé
gekkel ... avval a kopár nagy Ázsiával szemben, melyben élsz?!

Az "én"-ben ellentétben látja magát a természet az Istennel. Az "én" a hatalom, uralom, jog
alanya, ... az Isten képe! Ez az a rengő, lengő szikra, mely a tűzből kipattan ... Laudet; reverea
tur, serviat. .. mintha ez kevés volna; mintha csak része volna annak a rengetegnek, annak az
emberi életnek körülöttünk; pedig dehogy része, ... ez az egész! Vedd ki ezt ... mi az emberi élet
célja? mi tartalma, mi értéke? Hová tűnik idealizmusa, - hova bújik erénye, mi lesz abból, ami
szent, nemes, örök benne ... ó, mindaz a sürgő-forgó kerék csak arra való, hogy azt a sima fona
lat fonja s aztán tündöklő, ragyogó virágokká szője az élet szőnyegén. Istenem, hová téved a vi
lág? A célt fejtegeti, ... s mely a kerekek zakatolásától elfelejti az eszmét -, mely a gondok ter
hes, ködös, olajfüstös levegőjében nem gondol arra az illatos, harmatos párázatra, mely a völ
gyet, ligetet takarja, s a hegyek kékségét ihleti! S azért lett szegény, - pedig sürög-forog, félti ide
jét, nem akad ideje fölnézni a végtelenbe. Dolgozik, erőlködik, semmiért!!! Pihend ki magadat
l'Seszmélj... gondolj célodra ! Közvetlen célodra, mellyel bearanyozzad életedet, s örök célodra,
mclv örömmel töltsön el!

i.ste. Egy nap már letűnt, s én azt hajtogatom : Istennek élek, halok, neki egyedül szolgálok.
l.audo, revereor, servio ... szigorú kötelmek; ha az egész világ enged s nem teszi, mit csináljak



én mást, minthogy még buzgóbban szolgálok s hozzá még nagy belső vigasszal s örömmel. Nem
hagyom lelki világomat, mely derült az Isten mindenek fölött való szeretetétől, elboritani. Csak
lehetne azt úgy elválasztani, hogy itt nálam legyen, belső, igéretes világomban az lsten kertje,
kinn pedig vízmosás, kopár törmelék: de nem lehet. Azt sem akarnám, hogy az a belső édesség s
teljesség közönyössé s elzárkózottá tegyen a szegény emberek iránt; jaj, hisz az tökéletlen Isten
szeretet volna. Hanem úgy kell tennem : hogy be-be-betolongjak, mint a Hallstadt-i gleccser ör
vényébe, kék, ékes, kristály örvényébe a víz, azután pedig titkosságomban kizúgjak a WaIdbach
Strubban; senki se mehet utánam, se felülről, se alulról. Tehát mi lesz? Buzgón és lelkesen szol- .
gálok az Úrnak, minden töprengésem, tipegésem, vajúdásom, érzelgésem, gondolatpitymallá
som az övé ... s mindig jobban az övé - kizárólagosabban, rohamosabban ! Gott sich verrnáh
len, Glücklicher Wiihlen, Gott sich verbinden, seliges Finden! Lass dich nicht irren, Blendend
verwissen! Alles vergeht, Gottes besteht! ... Még az toporkál agyamban: kinn tedd ezt mind, az
emberekért. " nem jobb benn"! Mikor el nem érhetjük őket!

Augusztus 13. Könnyes szemmel írok, mert szívem vágya egyrészt, tenni, türni Istenért, s min
den, ami most kezem ügyébe esik, kevés, kicsiny. Hát legalább magamba térve bánkódom és sí
rok bűneim fölött, felajánlom magamat az Úr Jézusnak ismételten; tegyen velem, amit akar.
Legalább ezt akarom hevesen, mélységes izzással ; be jól esik, hogy e falajánlásomban mondha
tom: Istenem, szeretnék úgy érezni, hogy semmim se legyen kívüled, s ne éljek másért, mint
érted!

A saját bűneimről tartott elmélkedésben jobban fölismertem azt a fokozást, mely az embert
beláthatatlan nyomorának örvényébe mélyeszti. Quid sum ego? quid est Deus!

Hiába, én mindent bearanyozva látok; még Szent Tamás szegény kunyhói is fénylenek nekem;
s ha azon a tarlón Ipoly-Damásd fölött fölsietek, mintha repülnék ~, ott látom azt a vén keresztet
s a kígyózó, vízmosásos utat, a kifáradt, partot döntő patakot, ... s nekem ez mind aranyos,
mind illatos, mind gyengéd, s aztán megyek tovább a szent szeretet édes lejtőjére, Márianosztrá
ra. Tudom én, hogy mindenütt sok a baj, a kereszt s az áldozat, de nekem ez mind illatos. Mind
azonáltal úgy vagyok, hogy ha az Úr mondaná: hagyd ott azt az aranyos, verőfényes világodat
- mindjárt megtenném.

Augusztus 13. du. A tisztítótűzről elmélkedtem; mennyit mulasztottam; itt ebben a szent ház
ban gyengéd képekben lebbennek el emlékeim hangulatomról, melyet a Collegiumból való visz
szatérternkor, éppen 16év előtt lelkemben hordoztam. Az ifjú gyengéd, bánatos, Istenszerető lel
külete volt az. Jól tudom, irtóztam a bocsánatos bűntől, de nem azért írom ezt a múlt idő alakjá
ban, mintha most nem irtóznám, ó, dehogynem, dehogynem; hanem azért, mert a tavasz színei
gyengédebbek s elevenebbek a nyáréinál. Hála az Úrnak!

Mit tegyek, az most a kérdes. Hogyan érjem azt el, hogy lelkem gyengédséget a bocsánatos
bűn iránt megőrizzem?Kedves, édes lelkem, te, az örök dicsőség jelöltje, te, az Ur Jézus szívének
arája -r , te halhatatlan, gyönyörű teremtés, ó, ne fürödjél a porban, csattogtasd s terjeszd ki szár
nyaidat a nap fényében, s repülj ... mikor látsz, érintsz valamit, ami piszkos s poros, ó, azt csak
úgy legyintsd meg, s menj, repülj tovább! Tehát szemeidet s szívedet a testi szépségtől vond el, s
ha látsz valamit, csak úgy lásd nyílrepültében ; ó, lelkem, galambom, szép gerlicém, repülj, repülj
vágyaid végtelenjébe, repülj ! Meg ne akadj, fönn ne akadj, különösen ne a szép arcokon; ne fog
jon meg igéző tekintet, ne bók, ne ezüsthangú édes szó, ... csak repülj égszülöttje; ne is hadd
magad megakasztani érdekek, versengések, ambíciók, sikerek, észvívmányok, elismerések által.
melyeket másokban észreveszesz... te csak repülj, s ne nézz semerre!

Azután mindent pontosan és szorosan venni: megszólást, szeretetlenséget, kritikát, lelkigya
korlatokat, gyóntatást. .. repülj, kedvesem, menj föl, fonják koszorúdat. Ó, édes érzelmek, bár
rohamosságtokkal elragadnátok lelkemet tettekre, szent, pontos, buzgalmas életre.

Augusztus 14. reggel. Ma a halálról elmélkedtem s ismét erősen fölvetődött bennem a készség
meghalni, amikor az Istennek tetszik; ez a készség zálogát képezi jóakaratomnak, melynél fogva
csak Istennek élek; ha ma tetszik, ma halok meg - ha holnap, hát holnap. Mintha csak arra ké
szítene elő az Úr, hogy nemsokára meghalok. S óh, mily édes öntudat jár e készséges fölajánlás
nyomában; öntudat, mely boldogít, mely biztosít, hogy ekképp életem valóban Istené. Másrészt
pedig telik a vágy: minél többet tenni Istenért! íme, mintha csak két ellentétes sarok közt izzana
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lelkem, pedig szépen egybefolyik a két indulat; mert midőn minél többet akarok tenni s tűrni Is
tenért, nem találok nagyobbat és többet, mint éppen ezt: meghalni, amikor, ahol Ő akarja: igy
bizonyítom életemmel s halálommal, hogy Ő az Úr s én semmi!

Augusztus /4. de. Krisztus országáról! Krisztus már nem Úr, tényleg csak jogilag; a világ el
fordul tőle s más gondolatok uralma alatt áll. Reánk nézve fontos, hogy mi Krisztuséi legyünk.
S hogyan közelítsem meg őt s az ő példáját? De a világ üres és hideg; mi lesz vele? Föl kell azt
rázni és praktikus kereszténységet kezdeni, kimutatván, hogy erkölcse nincs: vegye tehát Krisz
tustól; szegényedik, gazdagodjék Krisztus által; tönkremegy eszméiben : keresse azokat Krisz
tusnál. Gondolom, hogy másképp lehetetlen meghódítani a világot. A vallásnak minden hajtása
praktikus, e hajtások elfonnyadnak vallás nélkül: e hajtásoknál kell megfogni az ügyet. Nevelde,
tanítás, iskola, gazdaság, szegény-ügy, munkások, kórházak, sajtó, társadalom: csak ezt értik
manapság: ez a nyelv járja most. - Mint papoknak, legnagyobb tekintélyük a jezsuitáknak van,
gondolom, hogy közvetlenül a lelkiekben nincs az a püspök, aki a jezsuitával fölvehetné a kesz
tyűt; de ők elzárkózottak, s azokban, miket fönn felsoroltam, nemigen működhetnek ... Én te
hát keresem a kereszténységnek jelenleg elfogadható s elfogadásra számítható "kurzusát". Mol
nár apáttal beszélnék, hogy mit kellene tenni, hogyan lehetne az embereket angazsírozni; minő
táncot járnának?Az az önsúly, mely a lelket lenyomja, a gazdasági tönk, a nehéz élet, s úgy lát
szik, hogy a kereszténységnek ez oldalról kellene fúrnia. Ha ezt a keresztény elvek által emelhet
nénk, legalább kőnnyíthetnénk, ha az emberek azt belátnák, hogy ez segít, hogy ez a jó barát, ke
zet fognának vele. Úgy látszik, hogy legnagyobb kilátása a sikerre egy keresztény szociális prog
ramnak és lapnak volna; az egyházat magában, általános, régi alakjában feltűntetni, nem segit.
- Az egyletek mind ezt inaugurálják, ezt az irányt. - Beszélek több plébánossal aparasztegylet
érdekében. Valóban csodák kellenének megmentésünkre!

Imádkozom buzgón, mély bensőséggel s lelkesen; vonjam bele gondolataimba a germanikuso-
kat elsősorban és a Szent Imre egyletet, ... buzgó világiak megragadása által. .

Augusztus 15. du. Jézus iránt a leggyengébb s legbensőbb szeretettel viseltetni; tőle akarom venni.
minden gondolatomat és érzelmemet; iránta úgy érdeklődöm, mint mélyen tisztelt, sőt imádott,
de egyaránt szeretett barátom iránt. Azért tisztán, derülten óvom meg az ő képét lelkemben, sze
retetreméltó, kellemdús vonásait, édességét s bensőségét, mellyel elárasztja a szeretőket. Istenem,
nincs a világon semmi, ami a kopárságot, a haldoklást, az enyészetet bearanyozhatná: csak a
szeretet; szeretet pedig csak az emberek közt lehet. Érted, én lelkem, hogy mit tanulsz az emberi
szeretetből? Ugye azt, hogyan kell szeretned Jézust az emberben. Nincs kétség benne, hogy az
Úr Jézus, ha majd láthatólag megjelenik köztünk, elragad, szerelemre hevit, mely szerelem éde
sebb, tüzesebb, lágyabb, szenvedélyesebb lesz minden egyéb szer~tetnél; mert a Megváltó iránt
való szerelmünk. - Lám, mivel az Ur Jézust evvel az embereket átölelő szeretettel kell szeretni, s
mivel a mi szerelmünk mindig emberi marad: azért kell Krisztus Urunk iránt szívünknek úgy vi
seltetnie, hogy kivirágozzék benne ez az édes, ez a gyengéd, ez a hódító érzelem; azért kell szi
vünknek megfigyelnieaz Úr Jézus iránt is mindazt a gyengédséget, azért kell kedveskednie neki
virágokkal, ajándékokkal, azért kell örömmel meglepni őt némi kis hódolatokkal, azért kell ne
vét szopogatni, mint gyermek a cukrot, s édes mámorban elandalogni a reá való emlékezetben;
azért kell a virágokban szent sebeit csókolni, a harmatban könnyeit siratni, az erdő suttogásában
nevére bólintani, s ó, ha lehetne vele és róla álmodni, vajon nem természetes volna-e ez?! Az
eucharistia marad mindvégig a mi verőfényes vagy derült csillagéjes tartózkodásunk ; néha
olyan, mint egy pálmakert. ... néha olyan, mint télen az ég kék színe, midőn halványságából
csillagok kezdenek föltűnni!

Érzem én, hogy mily nehéz ily gyengédnek maradni, s gondolom, hogy a fő baj a gyóntatás s a
sok bűn, mit az ember hall; de másrészt tudom, hogy gyengéd maradnék én ott is, ha gyengéd lé
lek gyónik nagy bűnöket, mert szerelmerngyógyírjával akarnám behegeszteni sebeit; a fő baj te
hát nem annyira a gyóntatás, mint a lelkek durvasága és nyersesége, melytől vesz saját lelkünk
lágysága. Folyton kell tehát lelkünket melengetni, nevelni, öntözni, védeni, kenetekkel s illatpá
rázattal gondozgatni. Kiváltképp a penitencia fogja megtartani épségben és gyengédségben lel
kemet: ettől szétfolyik, megolvad, ellankad, szegényke: azért fölteszem, hogy este nagyon mér
tékletes leszek, hogy pénteken és szombaton böjtölök, s hogy csütörtök éjjel megtartom a
Szentségimádásomat.
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Augusztus 15. este. Csodálatos meditáció ez, mely a két!zászlóról szól. - Az a nyugtalan, roha
mos előretörtetés, az a hercehurca, az a hajsza, melyben az emberek izzadnak s fáradnak s nem
tudják, miért ; századunk szignatúrája. Azután átlag a gazdagságra irányul, éspedig úgy, hogya
fölkavart hullámok, a szenvedély, a pénzvágy örvényei az egész emberiséget hullámzásba, bi
zonytalan ingásba, félelmes sejtelmekbe hozzák. Tehát az a mohóság, az a féktelen kapkodás, az
a bizonytalan meg-megrendülés ... ez dominálja a világot. Annak következtében homályban él
nek, nincs idejük eszmélni; sötétségben, lelki borúban ténferegnek. Ez a gyors tempó, ez az ide
ges élet, ezek a gondok, küzdelmek, sötét sejtelmek elveszik a békét.

Krisztus Urunk az ellenkezőt nyújtja. Nyugodt, derült; az ember a maga természet szabta kor
látoltságában örül az életnek s a napsugárnak; nem nyúlkál az elérhetetlen után s szíve békéjé
ben várja Istenét. . . Benson tűnik fel lelkem előtt, vagy a kedves testvérek háza. .. Pax serena
requies! De evvel a pax-szal rosszul járunk; oda érünk, ahol vagyunk: a nembánomság átkába.
Csodálatos kontraszt! Csendes, édes békében élni, a szenvedély számadásait, apuskaszurony
szúrásait kerülni, nem mohón, nem levegő titán kapkodva s mégis buzgón s lelkesen. Örülni az
Istennek, a napsugárnak és virágnak, a hópehelynek s a szent szegénység s az önmegvetés erélyé
vel vértezni a szív örömeit ... Ez a béke, ez a nyugodt derű, ez a szelíd megnyugasztalt tekintet a
természetfölötti rendé ... s ennek nem szabad szárnkivettetniesoha. A világ elégedetlensége, bé
kétlensége, megzavarodása nyilvánvaló, lázasan s idegesen rángatózik s félrebeszél. Ó, ki fogja a
félrevezetett, fölkavart szívekbe a békét teremteni. Az a nagy kérdés: a sziv rengetegében és vul
kánjai közt, abban a forró és tomboló káoszban van-e ott az élet lelke, mely alakokat s rendet te
remt? Vagy nem kellene-e ezeket inkább azokban az áldásos, de csendes hatalmakban keresni?
Mi vezeti az emberiséget a boldogságra? A törtetés vagy a megnyugvás?! Belső élet s nem
nyugtalanság.

Augusztus 16. reggel. Saivern folyton reszket, hullámzik, mint a villanymutató a villanysodrony
közelében: óh, kicsapongásom, szívem vágya és lelkesülése. Ez az én kicsapongásom, s ha ki
csap, föl az égre, egészen ... azt ugyancsak nem bánom. Nem tudom, hogy mit tartsak magam
ról; oly otthonosan legyintett meg az Úr Jézus példájába, hogy midőn 5000 ember szíve szenve
délye viharban tört ki, ő a csendes tó fölött kiemelkedőhegyre ment s ott megtiyugodott: az a si
ma tükör, abban látta, hogy mit tartson a fölpezsdülő sokaság érzelmeiről, az az éji csönd ékes
szólóbb lett, mint az a zsivaj és lárma, azok a néma, homályosodó bokrok, azok az árnyékban
már szendergőfüvek s virágok ... fölemelték reá bóbitájukat s suttogtak neki édesen és nyugasz
talólag. Úgy vagyok én; szétomianék sokszor, ha a Vaskapun állok s nézek az esteledő tájra;
irigylern azt a magányos madárkát, mely a lombos lejtőn estimára hangolja zöngéit; itt szeretnék
én meghalni; nem az emberek közt ... sehol sem találom azt, amit itt. S mégsem akarok maradni
ebben a csendben, ó, az megölne; az embereken akarok segíteni; a csendben csak szívemet kívá
nom fölemelni az Úr Jézus Szent Szívéhez! Édes Jézusom, tudom, hogy értesz engem; ó, nem ér
zelgősség, hanem tiszta, tettre pattanó vágy beszél belőlem; mély alázattal imádlak téged; te
vagy a szívek ura és kormányzója, szívünk a legcsodálatosabb labirint, csak te ismered ki maga
dat benne; tenger, hol hullámok keringenek, lejtenek, ütköznek, de irányt nem látni. Az öntudat
is egészen elmosódik a szív aspirációiban, benne fölmegy s mint a szuggesztiós idegbajos, csak az
ő érzelmeinek él-, a szív alakítja, festi, színezi az egész felfogást, a szívtől önmagunkat distingu
álni vajmi nehéz. Nagy katasztrófák -, éles villámok, melyek bevilágítanak legmélyebb alapjai
ba, képesek csak fölébreszteni s velünk megértetni : - óh, ez az én szívem varázsa volt. Azért vaj
mi igaz, hogy a szív csal, ámít, hiteget, csapodár és csalfa ... s kiismerni magát, az már
tökéletesség.

Augusztus 16. du.Az Úr Istentől el nem távolodhatunk ; az ő keresztje s az ahhoz való ragasz
kodása útbaigazítanak minden ügyeinkben. Terhes az Úr Jézus szíve, kivált mikor már közele
dik szenvedése; ez a bevonulás is Jeruzsálembe a kereszt jele alatt történt, az veti rá árnyékát,
vagy tán fátyolozott fényét. Nem értik a keresztet, én sem; az ember általában nem is fogja ezt
természetéből kiérteni; azonban nőjünk hozzá, simuljunk hozzá, mint a folyondár, a gyengéd
hajlongó, tekerődző,mosolygó kelyhű folyondár a durva, nyers, de erős támaszhoz ; s megértjük
a kegyelemben, miképp kell örvendenünk megvetésnek, gúnynak, üldözésnek, mily kincs rejlik
ezekben-, kincs, mely abban áll, hogya szív önmagába tér S édessé válik neki az Úr Jézus. - Ne
feledkezzem meg soha Jézus imádandó érzelmeiről,melyekkel a kereszt s a szenvedés iránt visel-
tetett! Ó, az a Szent Szív, mily mély s mily telides-teli volt! .


