
ARS POETICA MUNDI
IRTA: ERÖSS ALFRÉD (RÓMA)

Isten dala nem egyébb, mint a Szentháromság örök liturgiája. Az Úr dalolja, a Szere
tet lakában játszódik s az Igében csendül ki. Ezért nevezi a kedvenc-tanítvány Meste
rét Logosnak. Mert kezdetben volt a Dal- és Istennél volt a Dal- és Isten volt a dall

Krisztus, az Istenfia, az Atya örökkévaló szerelmének dalos kifakadása. Azért
nevezik a szentek Dalnak, Virágnak, Képnek ... 6 tükrözi az Úr minden gyönyörű

ségét és minden lehető szépséget magában fogllal. 6 valóban a legszebb Dal - a ki
dalolhatatlan.

Csak isteni lehet méltó Istenhez. S a legméltóbb hozzá valóban az Isten. Ha tőle

magától jő a szeretet, a dicsőség, az ének, úgy a legnagyobb szeretet, a legméltóbb
dícséret, a legragyogóbb himnusz dala zeng. S mindez csak a Szentháromság csodála
tos titkában valósulhat meg. De Szeretet az Isten. S a szeretet ekicsordult». Az ő vég
telen jósága úgy akarta, hogy az Örök Dal mintájára egy új dal fakadjon, millió ritmus,
millió kicsi melódia, mely együtt daloljon, együtt örüljön, együtt muzsikáljon az égi
Igével. Igy lettünk mi. Igy lett a világ. - Ezért nevezik a világot is Isten szépséges
dalának, .pulcherrimum carmen Deie-nek (Szent Ágoston), mert a legszebb Dalt, az
istenigét tükrözi és dalolja halkan ... messziről, amennyiben a Teremtő képét és hason
latosságát (a szellemi lények), vagy csak nyomait (vestigia) őrzi még szívében, Már
maga a teremtés műve is dal, melynek legelső strófáját e sorok kezdik: legyen világos
ság! Ezért beszélnek az egyháztanítók Isten művészi tevékenységéről és «a teológia
költészetté válik, mihelyt az alkotó, a teremtő, tehát a költő Isten művére gondols
(Prohászka). A Bölcseség könyve már így nevezi: omnium Artifex (7, 21) és Szent
Atanáz, nyssai Szent Gergely, Szent Ágoston, Szent Tamás, mind a hárfás, a dalos, a
művész Teremtőről írnak. Ezeknek halvány visszfénye a szimbolikus kép, mellyel
Calderon a költő a Teremtő munkáját rajzolja:

Messzirőlhalk hárfaének száll a teremtett káoszra. A dal tőle jő, az Istenigétöl,
El Divino Orfeo. A Mindenható lábainál pihen még álomba szenderülten a hét nap,
köztük a teremtés koronája, a Humana Natura. Az Úr akkor dalba fog s Daldval sorra
fölkelti őket: Omnia per Ipsum facta sunt - és nála-nélkül semmi sem lett, ami lett.
A hetedik nap is a mélységes szunnyadásból fölkelt s fölcsendült a világmindenség éneke
- diadalmasan, fenségesen, elragadtatón ... Míg a legszebb ritmust, az egész terem
tés vezető szólamát, az emberéletet félrehangolta az örök pártütés szelleme, a sátán.

Az első bűn: az első diszharmónia a teremtés dalában. «Milton megelégszik
azzal, hogy egy sóhaj tör fel a földből, az első diszharmonikus akkord; Tertulián meg
akarván fejteni, hogy miért nem dőlt romba a világegyetem, egy szép okot talált - az
Isten hosszútűrése az». (Chateaubriand.)

A teremtés dala tovább hangzott. Csak mint elbugó vad utcai nóta - kisérte
azóta a bűn muzsikája. De a világmindenség tovább haladt kiszabott útján. A csilla
gok pályája, a virágok bomlása, a madarak röpte nem változott meg. Csak hiányzott
a kórusból egy hang, a legszebb ... S az Isten maga jött le érte, hogy magának vissza
váltsa, vagy ahogy szent Tamás mondja, hogy magához visszahívja (revocaretj.!

1 Compendium Theologiae, I, I. - A szentatyáknál már megtaláljuk e gondolat
menet művészien szép kifejtését : Alexandriai Kelemennél (P. G. 8, 56), Ssent Metád
.Convivium})-ában (P. G. 18, 88), Mazzianzi Ssent Gergelynél (P. G. 36, 324).

VIGILIA 101



102

1. A természet liturgiája
Az Isten dala kettős dal. Az egyik - a tökéletes, a teljes, az utolérhetetlen,
mely ott csendül a Szentháromság ölében: in sinu Patris. A másik a teremtett világ
éneke. Az örök Dalra a teremtés dala felel. Ő teremtette, ő hangolta, az ő gondviselő

Keze vezeti. A világnak tehát nem lehet más célja, mint isteni Mesterének, Alkotójá
nak és Urának hódolni, dalolni. Figyeljük meg, mint szólal meg ez a hang.

Az Isten dala élet.
Teremthette volna úgyis a világot, hogy minden testet, minden bimbót ő for

málna anyagból, hogy minden szólamra, minden kicsi zöngére ö csendítene rá a húron.
De végtelen bölcsesége úgy rendezte el, hogy a teremtés hangszerébe beleoltotta a
varázst. Ő íntenálta a dalt s az magától zeng rímekbe. ritmusokba tovább.

Törvény, harmónia, rend irányítja a teremtés életet. S a mindenség, a legkisebb
teremtmény is, az Úr dícséretét hirdeti azáltal, hogy ez örök végzés útjait követi.
Hogy eltörpül minden földi zeneszó a fönséges csönd előtt, melynek alakjában a csil
lagok dala hozzánk száll. Pedig az egek nem tesznek mást, mint járják az Úrtól ki
szabott utat: coeli enarrant gloriam Dei. (18. zsolt.) A tengerek sem tesznek egyebet,
mint betöltik az általa kimért medret s megcsókolják a partot, mely gátat vet minden
szilaj akarásnak; terminem posuisti quem non transgrediuntur. (103. zsolt.) Sohasem
felejtem el azt az ostiai alkonyt ... Csak úgy jöttek, jöttek a hullámrajok. Mintha a
végtelenből. az égből ömölne a tenger. Jön mindig, folyton, szakadatlanul a part felé.
A homokhabokon mégis megtörik. Sohase jut tovább. Titokzatos. A széttört fehér
habok néha pajkosan körülözönlenek, mi játszunk velük, de mindig visszahullnak.
Mintha az Úr azt mondotta volna; eddig, ne tovább. S az erdők, a rétek, a patakok
mind ezt az egyszerű dicséretet zengik. A sas az ő parancsa szerint rakja fészkét. (Jób.
39, 27·) A vizekben épülő korallszigetek, a mezőkön serkenő virágszemek, a hegyek
méhében alakuló kristályok, mind az örök rend, az örök szimmetria szerint növeked
nek. A legóriásibb naprendszereket s a legparányibb atomok körforgását is ez igazítja.

«Ime az ég és föld engedelmeskednek neked.•> (Kempis, III, 10.) És ez a legegy
szerűbb, legkedvesebb istendicséret. Mélyszemű költők látták meg legelőször ezt a
néma liturgiát, mely a természet ölében játszódik. MáI pogány Iróknál olvasható e
skeresztény emberhez illő gondolkodás» (Pázmány) s a legmodernebbeknél új ralelj ük.
Ez új költészet remekei közé tartozik a két Verhaeren-vers : .A fellegek miséjes és
.Zarándokolni indulnak a fáb. De utolérhetetlen szépséggel tárja fel előttünk ezt a
liturgiát a Naphimnusz és a Benedicite-zsoltár. Hogy eltörpül e dal mellett még Beetho
ven kísérete is. (Op. 48.) «Igaz - mondja mély meggyőződésselProhászka - Szent
Ferenc himnuszát és a Benedicitet nem énekelni, de hallgatni kell; azt mások éneklik 
lombok, fák, színek, fűvek, virágok, vizek, szelek, egek, földek, hegyek, völgyek ...»
Ime a természet liturgiája. Igy dicsérik Istent:

El fuogo con lenguas
El aire con plumas
El mar con arínas
La tierra con plantas. (Calderon.)

A tűz lánggal, a lég szellövel. a tenger hullámmal, a föld virággal, fával, fakadás
sal. S az ember - ő is azáltal, hogy ember marad, olyan, amilyennek Ura akarta és
teremtette őt; ember, akinek célja: Istent dicsérni, szolgálni, szeretni. «Comme toutes
les créatures, I'hornme a été fait pour glorifier Dieu; mais il ne peut glorifier qu'en
posant d'abord des actes conformes a sa nature.s (Marrnion.)

A jó Istennek elég volna a rejtett búzaszem dícsérete, az elhintett virágpor
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éneke, a selyem-madár gubóbafpjtott dala. De nekik nem elég. A virág nem volna virág,
ha nem feselne. A madár nem volna madár, ha nem repülne. S az ember nem volna
ember, ha a lelkében zsongó istentiszteletnek nem adna kifejezést - színt, formát,
muzsikát.

Vox Sponsae: a Jegyes éneke
Igy haladt lassan-lassan, párhuzamosan Isten dalával, mint az árnyék, a természet
liturgiája. Míg aztán a Megváltás szent órájában az Örök Dal leszállott közénk,
egyesült a teremtés dalával s most újból együtt cseng, mint egy dal csodálatos harmó
niában. «Le cantique infini qui se chante de toute éternité, a commencé d'étre chanté
sur la terre ... Par l'Incarnation, l'humanité est comme entrainée par le Verbe dans
cette oeuvre de glorification.» (Marmion.)

Krisztus belekapcsol minket is az isteni liturgiába és így lesz a miénk is isteni.
S miáltalunk az egész teremtés ez isteni liturgia részesévé válik.

A teremtmények dala a szépség, mellyel Teremtőjüket dicsőítik, - írja Szent
Ágoston a 148. zsoltárhoz írt magyarázatában. Az ég zengi: te alkottál, nem én.
A föld: te alkottál, nem én. De hogyan szólnak ők? Teáltalad, ó ember: mert a te
nyelved az ő szavuk.

C'est I'heure ou la nature, un mo ment recueillie,
Entre la nuit qui tombe ct le jour qui s'enfuít,
S'éléve au créateur du jour et de la nuit ...

Mais ce temple est sans voíx. Ou sont les saints concerts?
D'oú s'élevera I'hymne au roi de l'univers?
Tout se tait: mon coeur seul parle dans ce silence.
La uoi« de l'uniuers, c'est mon intelligence. (Lamartine.)

Bossuet e szentágostoni gondolatot így szövi tovább: Az érzéketlen természet
nem lát, de láttatja magát; nem szerethet, de szeretetre sarkal; s az Istent nem tudja
felismerni, de megismerteti velünk. Ha tökéletlenül is, dc a maga módja szerint dicsőíti

Urát, az égi Atyát. Hogy ez a dicsőítés teljes legyen, ahhoz az emberre mint közve
títöre szorul. Az ember hivatása, hogy igét, kifejezést, szívet, értelmet adjon a láthat6
világnak, hogy az általa szeresse a láthatatlan Teremtő szépségét, Ezért állította öt bele
Isten a világba, bogy testileg hozzátartozón lelkével felülemelkedjék rajta, hogy végig
szemlélve a mindenséget azt föláldozza, fölszentelje Istennek. De maga az ember is
közvetítőre szorul. Mert ha tud is szeretni, dalolni, de csak emberi módon, nem Isten
hez méltón. Örvendj ember, te odaadod szívedet a teremtett világnak, hogy azzal
szeresse Urát, s az Úr Jézus a saját szívét adja neked, hogy azzal szeresd azt, akit csak
maga szerethet méltón és igazán.

Krisztus a nagy Mediator, a eközvetítőe. E fenséges tanítást maga Szent Ágoston
is a nemzetek apostolától örökölte. Az ő leveleiben találkozunk mindenütt ezzel az
eszmével. : Mindenekelőtt arra kérlek tehát, tartassanak könyörgések, imádságok,
esedezések, hálaadások minden emberért ... Hiszen egy az Isten s egy a közvetítő

is az Isten és az emberek között: az ember Krisztus Jézus ... (L Tim. 2, I-5.) S az
ember kezébe adatott a hatalom, hogy az egész teremtést, mint annak királya a Kirá
lyok-Királyával kőzvetítse. «Áldott legyen Urunknak Jézus Krisztusnak Istene és
Atyja, aki megáldott minket Krisztusban minden mennyei, lelki áldással, amennyiben
kiválasztott minket általa a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek

legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiainak fogadtassunk
J ézus Krisztus által s így teljesedjék akaratának jóságos szándéka és magasztaltassék
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kegyelmének dicsősége, amellyel minket szeretetébe fogadott szeretett Fia által.
Ebben van számunkra a megváltás . . . Megismertette ugyanis velünk jószántából
akaratának titkát, melyet kinyilatkoztatott általa, azt, hogy meghozva az idők tel
jességét helyreállitson Krisztusban mindent, ami az égben és a földön van.s (Efez.
I, 3-10.)

Mikor karácsonyi gyertyáinkra csiholjuk a fényt, vajjon gondolunk-e a meg
foghatatlan misztériumra, amely előtt állunk? Égő gyertya, csillogó üveggömb, fehér
szalagon csüngő ajándék, angyalhajjal bepihézett fenyőág, s a karácsonyi legendák
csodavilága a Transtiberisen felbuggyanó olajforrástól az északi havasok kivirágzott
erdőzúgáig, mind ezt a kimondhatatlan titkot akarja sejttetni, melyet térdenállva
említ a liturgia: et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.

Karácsonyéj misztériuma egy egész új világot tár fel előttünk, a világmindenség
igazi értelmet, isteni elgondolását, költőien szép mélyebb valóságát, vagyis az uni
versum A rs-poéticdidt.

Isten legmélyebb gondolatait, eszméit, ember ki nem fürkészheti maga erejéből,

mert lelkébe nem lát, szívében nem olvas. oNekünk azonban kijelentette Isten az ő

Lelke által.s (I. Kor. 2, 10.) Ez isteni kinyilatkoztatás gyönyörű tartalmát a tudósok
megkísérelték szavakba foglalni s a költők képekbe igéz ni. A poéta-tudós szíri Szent
Efrém, nazzianzi Szent Gergely, vagy clairveauxi Szent Bernát, s velük és utánuk a
középkor legzseniálisabb gondolatvívői: Rupertus. Albertus, Bonaventura, Skotus,
Fckehart és Temesvári Pelbárt, - mind mélyebbre hatolnak ez eszme-titokba. A mo
dern teológiában különösképp Scheeben, Solovjov, Prohászka, fejtik tovább e taní
tást.> E fenséges tan idevonatkozó részeit e három pontban foglalhatj uk össze röviden:

Az egyedüli méltó (condigna) istendícséretre csak Isten maga képes.
A Mindenható nagyszerű világterve szerint ő maga akart beleállani a teremtésbe,
hogy azt magához ölelve Isten dalává eszményítse, S mivel a teremtett világ
központja, mikrokozmosza az ember, ki test-lélek voltánál fogva magában egye
síti a természet szépségének ezer változatát, végtelen színskáláját a hamúport ól
az égi sugárig, ezért őt választotta testvérnek, társnak a világba jövő Szerétet.

Istennek ez a hozzánk való leereszkedése úgy történt, hogy az Atyával
egylényegű (consubstantialis Patri) isteni Személy: az Ige a Szűzanyától föl
vette az emberi lényeget (consubstantialis Matri), s az Ige testté lőn és miköz
tünk lakozék. - Igy fölcsendült a földön az egyedül méltó istendicséret Krisztus
ajkán, mert aki dalolja, maga Isten. S az istendicsérő Krisztus lelke az, amire az
Alkotó «először gondolt», akiért a világot életre hívta s akinek dalában kedve
telik: in laudes et satisfactiones Filii sui.

Mivel azonban Krisztus a mi testvérünk, a mi vérünk, mi közülünk való,
így mi is részesei (consortes) vagyunk az ö dicsérő dalának, s minél inkább eggyé
leszünk vele kegyelemben és szeretetben, minél közelebb férközünk Szívéhez az
Eukarisztiában, annál inkább eg,,'esülünk vele: dalával, dícséretével, énekével.
imájával, papi áldozatával. - A Krisztussal daloló, áldozó, dicsérő ember
közösség pedig a vele szentségileg egyesült s alatta mint egy Fő alatt küzdö
Anyaszentegyház, a Corpus Christi Mysticum,
E három pontba röviden összeszőve a karácsonyi titok gazdag valóságát már

sejtjük, már látjuk, mint utal bennünket e titok egy másik titokra, az Ekklézsia, a

1 Scheeben: Mysterien des Christentums. § 59-64. (v. ö. Dogmatik. § 208.).
Solooioo: Előadások az Istenemberségről; Prohászka: Dominus Jesus, Elmélkedések,
Elő Vizek Forrása. - A legújabb irodalomból itt mindenekelőttSchütz Antal írásaira
utalunk: Klasszikus ferences theológia (32-38), Krisztus (246 sk.) , Isten a történe
lemben (177 sk.).
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Krisztus-Egyház titkára. Kedves szimboluma e gondolatnak a mi betlehemeseink
miníatür templomkája, meIJyel házról-házra járva hirdetik a boldog hirt: Krisztus
Jézus született, örvendezzünk.

Az Egyház már maga azáltal, hogy van: felülmúlhatatlan istendicséret, mert
Isten szerétetének remeke, kegyelemműve és egonddab, szerető gonddal életrehivott
alkotása. De a Mindenható, ki mintegy önnöntestéből. a megtestesült igének Szívéböl
formálta új Évaként magának az Egyházat: j egyesét.! dalt is adott ajkára, zengő

éneket, szent liturgiát. Ez a legszebb név tehát, mely az Anyaszentegyház imáját,
liturgiáját illeti - Vox Sponsae: a Jegyes éneke. Hiszen nem egyéb ez, mint Krisztus
misztikus Testének éneke a földön, «oratio corporis Christi», ahogy Szent Agoston
nevezi.

Ha már Szent Ágostont idéztük. idetűzzük az ő zsoltármagyarázatának egyik
leggyönyörűbb passzusát, melyben oly szépen jut kifejezésre az egész gondolatkör,
amelyről tárgyalunk. «Nagyobbat Isten az embernek nem adhatott, mint azt, hogy az
Igét, aki által mindeneket alkotott, Főül rendelte nekik s őket ragjaivá képesítette.
hogy az Isten Fia ember fiává legyen, eg)! Isten az Atyával s egyiorma ember az embe
rekkel, s hogy mikor Istenhez szólunk könyörögve az Isten Fiához szálljon imánk, s
mikor az ő Testeként imádkozunk, velünk imádkozzon a Fő. Mert egy a mi Megvál
tónk az Úr J ézus Krisztus, az Isten Fia, ki imádkozik értünk, imádkozik bennünk, és
akit imádunk.

Miérettünk imádkozik mint a mi papunk,
mibennünk imádkozik mint Fő (a testben),
s mi imádjuk őt mint Istenünk'.•
A Krisztussal imádkozó Egyház, ez tehát a jegyesi ének: vox Sponsae. Benne

összecsendül az emberi és az isteni elem. Oly szép, oly magasztos, mint a Szentháromság
liturgiája, mert ezt is az Ige zengi s a Lélek szele ihleti, s ugyanakkor mégis ember
szóval él, emberkézben kulcsolódik össze, mert mi is együtt zengjük, együtt daloljuk
Istenünkkel. A mi liturgiánk tehát a természet liturgiáján felépülő isteni liturgia (igy
nevezi már Aranyszájú Szent János) s a mennyei liturgiának elödala.s

Tudjuk, mikor Jézust rokonai a sátoros ünnepekre hivták Judeába, ő igy felelt
nekik: Vos ascendite ad diem festum hunc; ego autem non ascendam ad diem festum
istum. (Já. 7, 8.) Az Üdvözlő e válasszal nem akarja elvetni az Oszövetség törvényeit,
hisz ő maga mondotta: nem jöttem a törvényt föloldani, de betölteni. Szavai itt is két
mélyértelmű tanítást rejtenek magukban, mint az Aquinói Szent Tamás magyarázatá
ból is kitűnik.

Az els8 igy szól: Az Oszövetség liturgiája igaz. De ahogy ti végzítek, lélektelenül,
úgy nem tetszhet Istennek. «Ez a nép szájával tisztel engem, szive pedig távol vagyon
tölem.s (Mát. 15, 8.) Nem tetszhetik azért sem, mert ti a világ szellemével telitetten
vesztek benne részt s ahol belecseng az ördög diszharm6niája, az már nem az én dalom.
Ti csak menjetek: vos, qui gloriam mundi quaeritis, ascendite ad diem festum hunc,
id est ad festa laetitiae temporalis. (Sz. T.) .Solemnitates vestras odivit anima mea.s
(Izaj. I, 14.)

A mdsodik tanitds ez: Az Oszövetség istentisztelete bár nemcsak igaz, de egyedü
lien igaz a megváltás-előtti életrendben. tehát bizonyos értelemben a természet rend-

1 V. ö. Tromp : De nativitate Ecclesiae ex Corde Jesu in cruce, Róma, 1932.
Maga az Egyház igy dalolja ezt Jézus Szíve-ünnepén : Ex Corde scisso Ecclesia, Christo
iugata, nascitur. (Az L Vesp. himnusza.)

2 Innen könnyen következtethetünk a liturgia és misztika viszonyára. Mint
a mennyei liturgia előíze a lelket a misztika légkörébe emeli; innen a gazdag liturgikus
«élmény» a misztikusok életében: Ssent Gertrud, Szent Teréz.
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jében. Lényegében azonban mégis csak előfutárja (típusa) annak az örök liturgiának,
melynek zenéje Adám vétkével elhalkult s melyet én most ismét meg akarok indítani:
a kegyelem dalát, mely az utolsó napon beleolvad a dicsőség dalába. Azért nem megyek
veletek; egy új ünnepre készülök, - ad diem festum solemnitatis aeternae. (Sz. T.)

Krisztus tehát jóváhagyta a természet rendjében a természet liturgiáját. S nem
csak szavai, tanítása, de egész élete azt mutatja, hogy erre építette fel a kegyelem
rendjében az isteni liturgiát: a maga dalát.

Mert hisz halkan, halkan, szordinósan tovább csendült az első bűn után Isten
dala a földön. Ne higyjük azt, hogya megváltás-előttiszázadokban (ordo praeterna
turalis) teljesen hiányzott a supernaturális elem. Mikor Adám elvette Éva kezéből az
almát, talán egy pillanatra elnémult a teremtés éneke és kellett, ami legalább ideig
lenesen ismét lendületbe hozza: ez volt az őskinyilatkoztatás. Ennek a drága-kincsét
minden nép magával hordozza s megcsillan a kínai, egyiptomi, asszír, babilón, görög
vallások s az ind mitoszok fátyolán keresztül. Nem csoda, hogy ök is meg-meghallják
a természet zugásában Isten melódiáit, az sísmeretlen istenét», akit elvesztettek és
még nem tudtak megtalálni.

4Az elmult éjjel a sötétséget uraló csöndben egyedül álltam és az örök dallamok
dalosának hangját hallgattam ...• (Tagore.)

A mennyország liturgiája
Ott minden szépség teljes lesz. Szem nem látta, fül nem hallotta... Az Apoka
lipszis egy-egy fejezete ad bepillantást csupán, mint egy sűrű fátylon keresztül.
Ott nem lesz többé diszharmónia. Csak a kárhozat ismeri azt: ubi umbra mortis et
nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat. (Jób. 10, 22.) A mennyország ezzel szem
ben a szépség, a rend napsugaras hazája.•Pax coelestis Civitatis, ordinatissima et con
cordissima societas fruendi Deo et invicem in Deo; - a mennyei Ország békéje Isten
nek és egymásnak Istenben való legigazibb és legbensőségesebb élvezése.s (Szent
Agoston.) Igy egyesül egyetlen Dallá, benne; minden melódia.

Bár értelmünk és szívünk elgondolni nem képes azt a gyönyörűséget, mely ott
a lelket várja: elleshetünk már itt is egy-egy vonást a világ szépségéből, melyet ott
fokozott mértékben viszont fogunk lelni. Mert hiszen ez az új világrend, ha nem is
épül fel a természet erejéből, de nem is annak ellenére (nec contra naturam. Sz. T.),
hanem mint a kegyelem, úgy a dicsőség is túlszárnyalja azt. S ki tudja, hogy nem fog-e
ép mindaz, ami a földön az istentisztelet szolgálatában állott - ott föléledni újra? 
s hogy nem teszünk-e minden virágot, melybe imáinkat lehelj ük, halhatatlanná? Mert
a liturgikus imádság halhatatlan, hisz Jézus Szíve is beledobban.

Ahogy mi most őrizzük a szentek relikviáit: az olvasót, melynek szemeit pör
gette, a kelyhet, mellyel misézett, úgy fogjuk újratalálni szent Erzsébet rózsáit, elaján
dékozott tejeskalácsát, fülbevalóját, piros almáját ... Mindezek a mennyország «drága
gyöngyeivét válnak. Sőt a legendás elgondolás szerint maga szent Erzsébet nézi, amint
szegényei e gyöngyöket az égbe viszik s a költő e szavakat adja ajkukra : Wir müssen
sie nun zurückgeben, aber nicht dir, denn sie sind Tropfen der Herrlichkeit, die wir
nicht trinken, Leuchten der Ewigkeit, das wir nicht schauen dürfen. (Weinrich.)

A költői képzelet e színes rajzai halvány képet adnak nekünk arról a minden
képnél, minden szépségnél szebb és nagyobb valóságról, mely reánk vár a mennyben.
Ez a valóság a mi reményünk, ami után nemcsak vágyódunk várakozó hittel, hanem
már örömmel magunkénak vallunk, mert a mi reményünk nemcsak epedés, hanem
öröm, bizalom a szeretetben, megnyugvás az igéretben s a jövendő örök diadalnak
boldog tudata.
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A feltámadás a mi hitünk alapja (I. Kor. 15, 14.) Krisztus a mi föltámadásunk
primiciája, benne, a megtestesült Igében támad fel az utolsó napon a boldogok serege s
benne szépül meg a teremtett világ, melynek útait rótta, virágait szemlélte, gyümöl
cseit kóstolta, forrásaiból merített. A világmindenség Ars poétikdja tetőfokát leli e
megdicsőülésben. A lélek, a szellem úgymond megistenül (deificatio) s az anyagi világ
dtszellemül (clarificatio). A sglorificatio mundis, a világ megdicsőülése ez. Minden,
minden egy istendicséretté kulcsolódik össze. Mert hiszen az egész világ az Isten terem
tése, s ha az emberhez képest a többi teremtményeket «csak úgy menés közben hozta
létre», de azok is mind az ő gondolatainak megtestesülései. Itt a földön ez az isteni
gondolat (idea divina) rejlik és sohasem tárul fel teljesen előttünk. Ott a megdicsőülés

ben a teremtményekbe oltott isten-eszme előtűnik, mintegy kipattan a burok alól s a
boldogok megvilágosult szeme gyönyörködhetik benne.

Mindez pedig azért történik, hogy minden annál könnyebben irányuljon az örök
fényforrás felé és benne egyesüljön. S amily mértékben tűnik elő a dolgokból a bennük
lakó isteni gondolat, oly mértékben halványodnak el maguk a dolgok, ha meg is őrzik

lényegüket (species; Sz. T.) Igy mindjobban beleolvad minden az Előképbe, az égi
Igébe, az örök Dalba s ott összecsendül a mennyország harmonikus, egységes liturgiája,
melynek «temploma. is maga az Isten. (Apok. 21, 22.)

* * *
Mindenki költő.

Ez a Reményik-mondat is realitássá válik ott ahol lélekben a kegyelem kibontja
az istenszeretet s az istendicsőítés szárnyait. A lélek száll, újjong s dalba önti gazdag
ságát, háláját, örömét. Mint a Krisztus-foganó Szűzanyaaz angyali üdvözlet után dalo
san siet hegy-Iankán keresztül Juda városába. Magnificat anima meum Dominum!

Az Ószövetség előképe volt az újnak. Szűz Mária valóságos megszemélyesítöje,
eleven képe az egész Egyháznak és minden hívő szívnek. Nemcsak Mária az Énekek
Énekének arája, hanem az egész Egyház s minden istenszerelmes lélek az Isten jegyese.
A kegyelem vonzási körében mindenki költő, mindenki dalol, mindenki szeret. Mária
élete: istendicséret, iatentisztelet, istenszeretet. Az Egyház élete sem egyéb. És ilyen
dallá kellene hangolódnia minden életnek e földön.

Minden lélek már önönmagában istendicséret. Mert oly szép, oly gazdag, olyan
ékes, - hogy Alkotójának fenségéről önkéntelenül is bizonyságot tesz. De milyen
máskép hangzik ez az istendícséret, ha a lélek hite, a lélek vallomása, a lélek tanuság
tétele is belecsendül, ha természetes szépségét még a kegyelem kenete, a Szentlélek
ajándékainak illata tetézi.

I stenszeretet nyilatkozik meg a lélek minden tettében, mely Istenhez-való for
dulását jelzi. Minden lélekben legalább egyszer kifejezésre jut a benne rejlő jóság s
így elárulja isteni eredetét. elárulja, hogy van benne valami mennyei. De mennyivel
erősebb, hatásosabb lesz ez a gesztus, ha mögötte igazi istenszeretet tüze ég, tűz, melyet
a Szeritlélek gyujtott s amely tisztít, melegít, hevít, elragad.

Ó, ha a lélekben az istenszeretet tüze ég, az istendícséret himnusza száll, hallgat
hat-e ott a szív, lehetnek-e ott némák az ajkak, bénák a karok? Nem sodródik-e egyet
len lángcsóvává össze a szív tüze, az értelem fénye, a tudás és szeretet, a hit és az
erény ... Lángcsóvává, melynek örökszép virága, örökmécs világa ott lobog reszketve
az oltárok előtt. Szél éri-e, vagy vagy lélek lehe hajtja? Ó, a Szentlélek rendezi ezt a
fönséges liturgiát, s ahol a Lélek szele jár, ott hajlanak a lelkek, mint az erdők, zúg a
zsolozsma mint a fenyvesek, ég-lobog minden s egyetlen dallá, istentiszteletté fonódik
össze: ez a teremtés hódolata a Teremtő előtt.
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