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tott "keresztény világban" hiába volt nagyszámú templomjáró,
hiába voltak telve a templomok, igen kevesen áldoztak, gyóntak.
S amikor el is mentek gyónni - kötelezettségből -, sok volt
köztük a gyónásnak csak látszatát keltő "néma gyónó," mint
Fridvalszky azokat nevezi, akik a súlyosabb dolgokat elhallgat
ják, s így érvénytelenül gyónnak.

A beszédek teljesen a Szentírásra épülnek, hiányzanak belőlük

a hétköznapi életből vett példázatok, s az antikvitás idézése is.
Amikor exemplumokra van szüksége - például akkor, amikor
azt akarja igazolni, hogya gazdagság az embernek kárára van, a
balszerencse pedig hasznos a lélek számára - ószövetségi esete
ket hoz elő hosszú sorban ennek igazolására (Mennybemenetel
nyolcadába eső vasárnapon mondott beszéd, Szolnok, 1835).

Talán legmélyebb a legutolsó, töredékben maradt beszéde
1860 Hetvenedvasárnapjára. A beszéd így kezdődik: "Nagy szó!
Rettenetes mondás! pedig Üdvözítőnk szájából jött: »Sokan van
nak a hivatalosak, de kevesen a választottak.« Valóban úgy lát
szik, első tekintetre, hogy Urunk soha semmit sem mondott en
nél rettentőbbet: mert kicsoda az, aki meg ne borzadjon ennek
hallására ... n Itt szinte tapintható a betegséggel kűzdö és a jövő

vel félve szembenéző ember. Fridvalszky másfél évvel később

már be is fejezte földi pályafutását.
Mutatványként bemutom egy szentbeszédét. A címét én ad

tam, Lukácsy Sándor gyakorlatától bátorítva. A helyesírását mo
dernizáltam, ám a szólásmódját megtartottam.

A néma gyónók
"Ördögöt űz vala Jézus és az néma vala." (Lk 11,14)

Alkalmatlan bizonyára és siralmas fogyatkozás az emberben a né
maság. Nyilván ismertetik ezt azok, kiket Isten azzal meglátoga
tott, midőn másoktól megszólítatván felelni nem tudnak, keserves
könnyhullajtásokkal áztatják orcájokat és a néma barmok módjára
ordítván az egek felé emelik siralmas szemeiket. De ezen kívül is
könnyen észrevehetjük a némáknak szerencsétlen sorsokat, ha
megtekintjük környülállásokat, mert ki nem tudja, mely nehéz az
embernek csak egy-két nap is, főképpen az emberek között állha
tatosan hallgatásban lenni és ami szívén vagyon, legalább jóakarói
előtt ki nem mondani? Ami ha úgy vagyon, mennyivel nehezebb
örök hallgatásban lenni, szívünk titkát soha senkinek ki nem
beszélleni, szót szólani sem tudni? Már ha ehhez hozzátésszük azt,
hogy az ilyen megkötözött nyelvű emberek - lelkeket kivevén 
hasonlóbbak a szóllani nem tudó barmokhoz hogysem az embe-
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rekhez, ha ehhez hozzátesszük azt, hogy még nyomorúságoknak
közönséges orvosságátul is - t. i. a panaszolkodástul - örökre
megfosztatnak, mely nagy nyomorúságnak kell ismérnünk a né
maságot. Gondolhatjátok ebből, mely keserves állapotja volt lé
gyen a mai evangéliomi némának, minek előtte nyelvének kötele
fel nem oldoztatott; gondolhatjátok miképpen sírt, kesergett, si
ránkozott, gondolhatjátok bújában keserűségében gyakorta mi
ként ordított. De oh kimondhatatlan nagy szerencse találtatott: or
vosa érkezett, gyógyítója, doktora és ugyan nem akárki, hanem
önnön maga az ember, ki testbe öltözött Isten, a Krisztus Jézus, aki
is kiűzte belőle a néma ördögöt, ki annak nyelvét megkötötte. Kk
[kedves keresztény testvéreim] tagadhatatlan, hogya lelki néma
ság a testi némaságnál noha talán nem érzékenyebb, mindazonál
tal sokkal keservesebb és veszedelmesebb, tagadhatatlan az is,
hogy az emberek közőtt a testi némaságnál sokkal közönségesebb.
Mert oh hány apa, anya, gazda, gazdasszony, tiszt, tanácselöljáró
vagyon, aki midőn fel kellene nyitni száját és vagy a gonoszt fed
deni, vagy az ártatlant védelmezni, vagy a tudatlant oktatni, vagy
az okosbat a jó tanácsért megszóllítani, meg sem mozdítja nyelvét,
egyet sem szól és hallgat! Mind ezek valóságos némák lelkiképpen
és a sok vétkek, károk, veszedelmek miatt, melyek némaságokból
származnak, méltán siránkozhatnak a prófétával mondván: "Jaj
nekem, hogy hallgattam." De nincs most szándékom ezekről töb
bet szólIani, mert más siralmasabb némák tűnnek szemembe e je
len való böjti időben, a néma gyónókat értem Kk, mert oh mely
nagy számmal vagynak ezek, bizonyára húsz-harminc gyónók kö
zött alig találtatik tíz-tizenkettő, sőt talán öt-hat, aki néma nem
volna, aki mindent, vagy amint kellene, kimondana. Méltán kíván
hatunk, óhajthatunk tehát ezeknek is orvost, méltán kérhetjük sze
relmes Megváltónkat, hogy felnyissa szájokat, feloldozza nyelvek
nek kötelét; ki is tudom bizonyára, hogy örömest meghallgatja ké
résünket, csak magok az illyen lelki némák akadékot ne tegyenek
és vélünk együtt ezen kegyelemért könyörögjenek. Azonban, hogy
ezt cselekedjék, meg kell előbb ismérni némaságokat és azután
gyakorolni a közönséges orvosságokat. Én azért evégre ma nyil
ván kifejezem előttetek, kik legyenek ezek a lelki némák és egy
szersmind mindenik rendbeli némáknak mindjárt utánna vetem
az orvosságot. Figyelmezzetek!

1) Többnyire azt vélitek, gondolom, hogya néma gyónókon
csak azok értetődnek, kik a gyónásban valamely nagy vétket
tudva és egészen elhallgatnak, elrejtenek. De tudnotok kell azt,
hogy ezeken kívül meg két-három rendbeli gyónók is találtat
nak, kik a néma gyónók közé számláltatnak. Ilyenek a többi kö
zött azok, kik ámbár másutt többet is beszéllenek hogysem kel
lene, és felebarátjoknak fogyatkozásit minden környül álló dol
gokkal ki tudják beszélni, ámbár nem kellene: mindazonáltal a
gyóntató atya eleibe járulván egészen megnémulnak, és ha csak
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a lelki atyátul nem kérdeztetnek, egyet sem tudnak szóllani. Ha
csak ugyan attól nem segíttetnek, tulajdon vétküket annak rende
szerint meg nem tudják vallani. Hogy ezek méltán számláltatnak
a néma gyónók közé, oly nyilvánságos, hogy semmi erősítést

nem kíván. De vallyon mi az oka a némaságoknak? Majd csak
nem mindenkor a készületlenség. Tudniillik nem gondolkodnak
előre vétkeikről, nem vizsgálják meg jól lelkiesméreteket, hanem
alig mondanak el egy-két miatyánkot, legottan a gyóntatószék
hez járulnak és ott is nemhogy helyrehoznák elkövetett fogyat
kozásaikat, nemhogy elgondolnák szívek keserűségében az ő go
noszságokat. Már hogy ezek némaságokból kigyógyuljanak, jobb
orvosságot nem mondhatok nekik, mintha azt mondom, hogy
félretévén minden egyéb gondolatot és gondot, először is nagy
alázatossággal és buzgósággal kérjék a Szentléleknek hathatós
kegyelmét, hogyelméjek megvilágosodjon és lássák minden
fogyatkozásikat és szívek meginduljon és természet felett való
okokból illendőképpen megbánják ugyanazokat; azután pedig az
Anyaszentegyház parancsolati ellen rendről rendre menvén a
parancsolatokon és felszámolván ha nagy a vétek, melyet azok
ellen elkövettek, hányszor és minémű környülállással követték el
azok ellen a gonoszságot. Nem új rendelése ez az Istennek a
penitentiatartásnak dolgában, mert ezt az orvosságot ezen rend
belieknek némasága ellen már akkor rendelte s adta ki az Isten,
midőn Ezekiel prófétának és abban minden megtérni kívánó em
bernek imígyen szóllott: .Lukaszd által a falat oh ember,
mennybe, és lássad az utállatosságot" - mely intéssel nem
egyebet akart értésünkre adni az Isten, hanem hogy minekelőtte

az Istennel számot vessünk, előbb szóljunk magunkban, tekint
sük meg szívünknek minden rejtekit és szorgalmatossan gondol
juk el, mit vétettünk az Isten ellen. És vajha élnének ezen orvos
sággal az emberek, nem történnének a gyónásban annyi szent
ségtörések, amint gyakorta történnek ennek fogyatkozása miatt.

2) Másodszor a néma gyónók közé számlálandók azok is, kik
amaz evangyéliomi farizeust követvén a vétkek helyett jóságos
cselekedeteiket beszélik elől a gyóntató székben, vagy ha mon
danak is valamely vétket, annak szennyét másokra kenik. Midőn
példának okáért káromkodásokat a cselédeknek, esküvéseket a
hitetlen embereknek, fajtalan cselekedeteket a rossz személyek
nek, a jóra való restségeket a gonosz léleknek tulajdonítják. Ezek
is nemkülönben mint az első rendbeliek, méltán mondatnak né
máknak, mert ámbár nem hallgatnak teljességgel a gyóntató
székben mint amazok, nem azt gyónják meg mindazonáltal,
amit kellene, vagy legalább nem úgy mint kellene, nem külön
ben mint amazok. Mitől légyen ezeknek némasága, nem szükség
sokáig gondolkodnunk, hogy megtudjuk, mert tudjuk, hogy
mind jócselekedetünknek. egyebek előtt való emlegetése, mind
gonosz cselekedetünknek mások rosszaságával, gyalázásával
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való mentegetése a kevélységből származik. Mivel tehát ezek
rész szerint jóságos cselekedeteket emlegetik, rész szerint gonosz
cselekedeteket mások gyalázásával mentegetik, nyilvánvaló do
log, hogy leírt némaságok a kevélységből származik. Az már te
hát a kérdés, valyon mivel orvosolhatjuk meg némaságokat
avagy is miként űzzük ki belőlök a kevély ördögöt, ki okozza
ezen némaságokat, melyről is ha gondolkodunk, legottan
eszünkbe jut ama feljebb említett farizeusnak szerencsétlen esete:
Mindjárt eszünkbe jut, hogy midőn ez bizonyossá tétetett jósá
gos cselekedetiről, magát a templomban dicsírte, az Istentől

megvettetett. Midőn amaz alázatos és szívében megtörődött,

mellét verő publikánust kárhoztatta, önnön maga az Istentől ret
tenetes szentenciát vett, és a tőle megvetett publikánus után té
tetett. Így jár minden bizonnyal, valaki magát a gyónásban
dicsíri, így jár, valaki gonosz cselekedetit mások gonoszságával,
gyalázásával mentegeti, de nem is lehet különben, mert régen el
vagyon végezve és a Szentírásban is fel vagyon jegyezve, hogy
aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Ezt a büntetést, ezt a
megaláztatást, ezt a megvetést forgassák tehát eszekben ezek a
második rendbeli némák és ha teljességgel nem gyógyulhatatla
nok, meggyógyulnak.

3) Harmadszor néma nevet érdemelnek azok a gyónók is, kik
bűnöket kimondják ugyan, de oly homályos szókkal, hogya lel
kiatya vagy meg nem értheti, vagy bizonyára voltánál kisebbnek
érti. De talán nem is igen találtatnak ilyenek, vajha ne találtatná
nak! De úgy tetszik igenis sokan találtatnak. Kitetszik ez abból
amit közönségesen látunk és tudunk: Mert ugyanis ki tagadhat
ja, hogy teli van a világ megrögzött gonoszokkal, mert oh mely
sok részeges, oh mely sok parázna vagy fajtalan életű, oh mely
sok hamis vagy hiába való esküvő, oh mely sok káromkodó, át
kozódó, rágalmazó, tisztátalan beszédű, oh mely sok tolvaj, kár
tevő, igazságtalan, húzó-vonó, uzoráskodó találtatik a világon!
Már bizonyos, hogy ezeket feloldozni nem szabad, ha egyne
hányszor megintetvén, s az intésre jobbulásokat igirvén valóság
gal és tettében meg nem jobbulnak. Azonban mit látunk? Mit ta
pasztalunk? Azt, hogy több gyónások után is csak azok marad
nak, akik voltak és mégis többnyire feloldoztatnak, vagyis a
lelkiatyáktól a feloldozásra - ámbár különben legyen a dolog
- méltóknak tartatnak. Vajjon mitől vagyon ez a veszedelmes és
kárhozatos törvényrontás és siralomra méltó tapasztalás? Néha
megtörténik, hogya gyóntató atyáknak kárhozatos tudatlanságá
ból vagy irgalmatlan irgalmasságától származik, de bizonyára
többnyire attól viseltetik, hogya gyónók nem mondják ki jól szí
veknek titkát, nem mondják ki jól, hogy már azelőtt is gyóntak
efféle nagy vétkeket, nem mondják ki jól, hogya gonosz szokást
kiirtani, rossz társaságot elhagyni, a bűnre vivő alkalmatosságot
elkerülni a lelki atyától kirendelt orvossággal élni nem iparkod-
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tak, hanem mindenképp simítják, fedezik, palástolják a gonosz
ságban megrögzött akaratjokat és úgy tétetik magokat, mintha
ártatlan bárányok volnának, mintha a gonoszságban még tanu
latlanok és nem megátalkodottak volnának, és így a lelki atyákat
megcsalván kiveszik tőlök a feloldozást, de nagy szentségtörés
sel; mivel hogy az ilyen oldozás nem hogy mentene a kín túl, ha
nem még mélyebben belekeveri.

Mikor az ilyen szemfényvesztőknekgyóntató atyjokat a gyón
tatószékben szemlélem, úgy tetszik, mintha amaz ágyban fekvő

és fiainak áldást adni készülő, meghomályosodott szemű Izsák
pátriárkát szemlélném. Szerette ez nagyobbik fiát Ézsaut, és azt
holta után örökösivé akarta tenni. Azonban az anyjok inkább
szerette Jákobot, Ézsaunak testvérét, az atyai áldást és örökséget
ennek adatni ~ívánta. Mit cselekszik tehát, hogy ezt véghez vi
gye? Jákobot Ezsau ruháiba öltözteti és mivel Ezsau kezén-nya
kán igen szőrös volt, Jákob pedig sima, hogy ezen különbség ál
tal az atya reá ne esmérne, birkabőrrel szépen betakarja kezét,
nyakát, és így küldi Izsák eleibe, hogy az Ézsaunak szánt áldást
elvenné. Meg is nyeré amit kívána, mert Izsák szemei hiányossá
&a miatt nem látván, és Jákobot a szőrös kézről ~s nyakról
Ezsaunak gondolván reá adta Jákobra az atyai áldást. Igy cselek
szenek ezek a szemfényvesztők is a gyóntató atyával, hogya fel
oldozást tőle kicsalhassák: Ami távol vagyon tőlök, úgymint a jó
szándék, azt mesterségesen mutogatják, ami pedig megrögzött
bennek, a gonosz akarat, azt nagy csalárdsággal eltitkolják, elhall
gatják. Hova lehet ennél kárhozatosabb némaság! Bizonyos, hogy
ezzel nyűgöt, nem oldozást; átkot, nem áldást hoznak fejekre.

De lássuk már orvosságokat. Ezeknek némaságokat okozza
főképpen a hamis és esztelen vélekedés, melytől viseltetvén azt
itílik, hogy ha a véteknek minden száma, neme, környülálló dol
ga ki nem mondatik is, a gyónásban meg is bocsájtatik, ha a bű

nösnek nincs is igaz és erős szándéka, hogy magát megjobbítsa,
meg fel lesz oldozva, ha az absolutio, vagyis a feloldozó formu
la s szentencia reá mondatik. Hogy tehát megorvosolhassék né
maságok, szükség, hogy ezt a hamis és kárhozatos vélekedést le
tegyék és higgyék el, amilyen a gyónás, olyan a feloldozás.
Azaz, ha a gyónás hiányos, hiányos a feloldozás is. Hiányos pe
dig a gyónás mindannyiszor, amennyiszer a bűnös ki nem
mondja a bűnnek - ha halálos - nemét, számát és minden
egyéb súlyosabb környülállását, aminémű az ilyen halálos vétek
be való többször tudva, készakarva való visszaesés és megrög
zött szokás, ha ennek tökéletesen ellene nem mond, minden mó
don ellene nem törekszik.

4) Negyedszer és utolszor a néma gyónók közé valók azok is,
akik a gyónáshoz járulván a bocsánandó vétket szorgalmatosan
előlszámálják,de a nagyokat elhallgatják, követvén ezekben a fa
rizeusokat, kik a szúnyogoktól irtóztak - amint Krisztus Urunk
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szemekre veti -, de a tevéket minden irtózás nélküllenyelik. És
oh mely sokan vannak ezek is! Mert hányan vannak, kik nagy
szorgalmatossággal megvallják, hogy valamely aprólékos hazug
ságokat mondottak, hogya szentmise alatt bujdosó elmével vol
tak, hogya cselédek közt egy kevéssé felháborodtak, hogy hirte
lenségből ebleIkével, ebtől szakadttal szitkozódtak - de hogy
gyermekeiknek, cselédjeiknek káromkodásaikkal, parázna be
szédjeikkel, szomszédjaik megkárosításaikkal gonosz példát ad
tak, semmit nem gondolnak. Hogy ünnepnapokon tobzódnak,
hogy felebarátjaikkal haragot tartanak, hogy fajtalan, botránkoz
tató szókra, hamis esküvésekre fakadnak, ha nem kérdeztetnek,
csak könnyen elhallgatják! Hányan vannak, kik meggyónják,
hogyaregveli, etveli imádságot néha feledékenységből elmúlat
ták, az Istennek nevét hiába mondták, a gyónást, áldozást nem
igaz nagy buzgósággal gyakorolták -, de hogy átkozódtak, pör
lekedtek, rágalmaztak, eszekbe sem jut, hogy megvallják! Há
nyan vannak, kik megmondják, hogy valami kevéssel többet it
tak vagy ettek, hogy hiába való gondolatokban tartózkodtak,
hogy valami csekélységben felebarátjoknak kárt tettek, de hogy
sorsok felett cifrálkodtak, hogy mértéktelen vendégségeket tar
tottak, hogy másokat megrészegítettek, megitattak, hogy az
adósság megfizetéséről keveset gondoltak, pénzért hamis bi
zonyságot mondottak, a buja gondolatoknak helyt adtak, buja és
illetlen tréfákkal másokat megbotránkoztattak - megvallani
csak könnyen elmulatják, hányan elmulatják, hányan vannak
mondám ilyenek! Bizonyos pedig, hogy mindezek a feljebb emlí
tett negyedik rendbeli némákhoz számláltatnak.

Ezekben ezt a kárhozatos némaságot a kárhozatos tudatlan
ság okozza, mely miatt azt gondolják, hogy az említett vétkek
vagy teljességgel nem vétkek, vagy ha vétkek is, nem nagy vét
kek. Ezeknek orvossága tehát az, hogyaprédikációkra, tanítá
sokra szorgalmatosan eljárjanak, hogy minden vétket tökéletesen
kitanuljanak és a gyónás alkamatosságával megvalljanak. De en
nek az utolsó némaságnak gyakorta szégyen és félelem is az
oka, melyet a gonosz lélek, aki azelőtt a vétekre bíztatta a bű

nöst, azután ugyanazon bűnösben szerez és indít, melytől visel
tetvén magokban imigyen gondolkodnak és szepegnek a bűnö

sök: Jaj miként mondhassam ki fertelmes cselekedetimet? Jaj mit
mond, mit ítél felőlem a gyóntató atya, ha ezt kimondom; eddig
szentnek vélt, de bezzeg meglátja, ki vagyok, ha neki minden
vétkeimet megvallom. Jaj talán szégyenletemben mindjárt meg
halok, hátha még fel sem oldoz! Hátha úgy lepirongat, hogya
gyóntatószékből a nagy szégyen miatt ki sem tudok menni?
Nem, nem mondom ki bűnömet, inkább pokolra szánom maga
mat. Az ilyen gondolkodás osztán annyira megnémít némely
eket, hogy három-négy esztendők alatt sem vehetik rá magokat,
hogy kivallják gonoszságokat és így esztendőről esztendőre sza-
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porítják a szentségtörést, melyet mindannyiszor elkövetnek,
mennyiszer olly állapotban gyónnak vagy áldoznak. Már hogy
ezek meggyógyuljanak, tudják meg, hogya vétket meggyónni
nem szégyen, ámbár szégyen cselekedni; tudják meg, hogy a
gyóntató atya előtt semmi újságot nem mondanak, mert vagy hal
lott már aféle vétket, vagy bizonyára olvasott, mivelhogy minek
előtte minden véteknek nemét, állapotját, különbségét azvégre írt
könyvekből ki nem tanulja, meg nem engedtetik neki, hogy a
gyóntatást gyakorolja. Tudják meg, hogya gyóntató atya előtt be
csületükben semmi kárt nem vallanak, mert annak az illyen meg
gyónt vétkeket eszekből ki kell vetni, ha eszekbe jutnak. De te
gyük bár, hogy az illyen véteknek meggyónásából valami orca pi
rulást szenved, nem méltó-e inkább azt elszenvedni, hogysem a
lelkiesmeretnek furdalásit szüntelen érezni, vagy az utolsó
itíletkor az egész világ előtt gyalázatot vallani. Ami pedig a félel
met illeti, hogy azt meggyőzzék, vegyék észre, hogya lelkiatya
orvos, aki nem veszteket, hanem egészségeket keresi; azért, ha
mond is valamit, nem gyűlölségbó1, hanem szeretetből mondja,
ha a feloldozást elhalasztja, nem vesztekre, hanem idvességekre
halasztja. - Ezeket megértvén vizsgálja meg ki-ki, ha nincs-e
ezeknek a némáknak valamelyik neme közül, és ha közöttök érzi
magát, éljen ez elől adott orvosságokkal és meggyógyul.

Amen.

ÚJ KIADVÁNYAINK

John Powell: Feltétel nélküli szeretet
Ára: 1.200,- Ft

John Powell: Egé~zen ember, egészen élő

Ára. 1.200,- Ft

John Powell: A tartós szeretet titka
Ára: 1.200,- Ft

Elisabeth-Kübler Ross - David Kessler: Élet - leckék
Ára: 1.600,- Ft

HAMAROSAN MEGJELENIK
Terri Apter: A magabiztos gyermek

Ára: 1.600,- Ft

Megvásárolható vagy megrendelhetó a Vigilia Kiadóhivatalban:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444

Postacím: 1364 Budapest, pf. 48.
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