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Nagy eszmék, apró kötelességek. 

Ha én az Úr és a Mester megmostam 
a ti lábaitokat, nektek is meg kell mos
notok egymás lábait. 

János XIII: 14. 

A költői képzeletnek minden olyan szelIemi terméke, mely 
az ember hitéletére valaha erős hatást gyakorolt, egy-egy mély 
igazságnak művészi ruhába öltöztetett képe. Az értelmetlenség 
azt amint van úgy elfogadja, ,a féltudás mosolyog rajta mint 
babonán, az értelmet pedig arra jndítja, hogy vizsgálat tárgyává 
legye. Igy az ige testtéléleiének (íncarnatio) hiHélele teljes 
hűséggel tükrözi vissza Jézus jellemének és szolgálatának hatását. 
Halandó élete árnyékként húzódik végig Jézus szol~álatán, 
amint a keresztény vallás történetének korszakain át a multé 
lesz. ÉleUörténetébe is a valóság talajában gyökerezó elemeknek 
betüszerinti leírása l az erkölcsileg és láthatólag isteninek össze~ 
cserélése j lelkiségének égi származására utalása még sötét 
bánatában is túlságosan · ~melkedettnek látszik arra, semhogy 
közönséges származását elfogadjuk. S lehetne Jézus életé ról 
szebben beszélni, mint éppen ennek a hittételnek a nyelvén? 
Hogy miként volt a legmennyeibb szellem a hús és vér kötött
ségeinek alárendelve; h9gy ez az lstennel rokon szellem, mely 
senki máson hasonló fénnyel nem ragyogott, miként merült 
önként a legmélyebb emberi szenvedések szakadékaiba s mu
landó élete' fárasztó útjain miként tett tanuságot szünet nélkül 
örökévalósághoz való kapcsolatairól. Egészen magában ~1Jó 
sajátsága volt lelki nagyságának az, hogy lehajolt - de ne 19y 
mondjuk - lehajlás nélkül a lélek szükségleteinek legjeJenték
telenebbjeihez leszállott. Alkalmi útjain a könyörületre indító 
szenvedést nemcsak, hogy meglátta, hanem egyenesen odament a 
szenvedöhöz s fenntartás nélkül éHe bele magát annak sorsába. 
Szent igazságait és dicsőséges. csodatételeit az emberi élet rejtett 
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utaira s eItakarni szokásos víszonylataira szórla szét. Szolg,. 
latol tett koldusnak és özvegynek. áldását szórla a gyermekre, 
gYÓQyitotta a lest és lélek betegségeit s térdre hajolt. hogy 
megmossa árulól'ának lábait. Személyén magasabb emberi termé
szet utólérhetet en derüje és méJtósága s benne világegyeternmel 
és aJkotójávai azonos elme lakott. Az emberi éleI legelhanya_ 
goltabb elemeivel szemben tetteiM) termékenyítő magatartás 
tükröződik, kisugározván, hogy nem azért jött. hogy neki szol
gáljanak. hanem azért, hogy 6 szolgáljon másoknak. Csodál· 
kozhatunk azon. ha isteni lényként tünik fel az emberek drága 
emlékezetében, ki önként veti le a dicsöség köntösét, hogy 
részt vehessen szenvedéseikben s visszautasítja az elismerés 
mosolyát. hogy felöJtse az önkéntes lelki teherviselés gyönyörü
ségét? Ez a felfogás azzal a nemes igazsággal áll szoros rokon
ságban, hogy nallY eszmékkel gazdagilott lélek a legalkalmasabb, 
apró kötelességek végzésére. LegemeJkedettebb életszemlélet 
leghübben világítja meg a legszerényebb életkörülményeket. 
Amint kisméretü életek nek csak kisméretü megpr6báltatások 
elhordozására van erejük, úgy csak akkor tudjuk mindennapi 
életünk igáját megadással hordozni, sorsunk megaláztatásait 
némán viselni, ha égi lelkület lakik mibennünk. 

Teremtett világában mínden feladat válJaiójának, magának 
Istennek kell közébünk leszállnia és közöttünk laknía, hog)' a 
lélek házában megfelelő rendet és tisztaságot tarthassunk. 

Ezt az alapigazságot szellemi múvelooésünkben is szemlél
het jük, s úgy találjuk, hogy legteljesebb értelmetlenség okta· 
tásához, legérettebb tudomány szükséges. Közönséges tévedés 
annak feltevése, hogy kevés tudás elegendő, még kevesebb 
tudás oktatásához. Hogy a mester, aki csupán egr. lépéssel áll 
tanítványa előtt, tanítványának olyan útmutatója ehet a tudo
mányban, mint bárki. Annak feltevése éppen tévedés, hogy 
értelmi közelség tanító és tanítvány között előnyös lehetne 
az út megmutatásában. Mintha a tanulás nehézségeire való 
élénk visszaemlékezés s az értelmi nyereség úlsága egyiknek 
érdeklődését a másiknak haladása iránt ~énkebbé tenné. A 
neveléstudomány tévedései közül ez a legsulyosabbak egyike. 
Nem tanulatlanságuk közössége hozza közel oktatót és okta
toHat egymáshoz. hanem kölcsönös rokonszenv. ÁtfoQ:ó tudo' 
má.ny s megértő rokonszenv képes csak betekinteni más ember 
lelkébe. hOIlY az értelmi működés folyamatának bonyolult SZ?ve
dékét lépésről-lépésre elemeire bontsa 8 távolabbi cél szüntelen 
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nemel6U·tarlásával a felfogás IokrÓJ.fokra haladásAt türelem. 
meJ fs meslerileg elősegítse. Aki maga is újabban sajátította 
el az ismeretet, szigoruan fog ragaszkodni a módszerhez, amelyen 
6 maQa jutott birtokába annak. Az ismeretmennyiség gazdag. 
sá"ának változatosságát, elmét termékenyitó erejét s az ismeret
nyújtáshoz szükséges taJálékonyságot mindig nélkülözni fogja 
az aki áttekintéssel nem bir, azzal szemben, aki az egész mezól 
átiekintette. Az oktató kitűzött tárgyának nemcsak belső tar
talmát hanem külsó arányait is keJl, hogy ismerje. A csillagász 
aki m~gfigyelte a nap foJt jait s a hold hegyeit, kevesel tud 
addig. amig meg nem ismerte ezeknek égi testek közt e]foglalt 
helyét s mozgásukban követett törvényét. A megtanitandó tárgy 
elemeire bontása, viszonyla~os értékének szemléltetése, a fenn
maradó résznek a maga valóságában látása, az okta lónak nél
külözhetetlen minósítései, melyeK nélkül minden oktató munka 
támadás a tanítvány értelmi adottsága ellen. Itt van a magya
rázata annak, hogy rendszerint a legműveltebb elmék legtürel
mesebbek, legvilágosabbak és legtermészetesebben haladók. 
S minthogy tárgya az egészhez arányítva komolyan van átgon
dolva s az elmét türelmetlenség nem zavarja, a részletekben 
is a művelt elmék legpontosabbak és legkidolgozottabbak. A 
részletek kevésbé vagy semmibe vétele a hiányos műveltséget 
jellemzi. Mikor az ismeret magvához tartozó részletek lazák és 
széthullók s az ismeretanyag tömörsége, áttekinthetósége és 
szilárdsága hiányzik, ismereteknek csak homokrakásáról lehet 
szó, mely az átfogó sugár t és összetartó erót nélkülözi. Az 
előnyökön felül miket magasabb műveltség az ismeretközlésben 
nyújt, nem szabad figyelmen kivül hagynunk azt a csodálatos, 
meghatározh.:l.tatlan hatást, mit magasabban álló elme az alantabb 
állóra mindig gyakorol. Azt az életet gazdagító eleven hatást, 
mely kiszélesíti és megérósíti az értelmi adottságokat so olyan 
erőt nyújt. amit más ismeretnyújtás utól nem ér. Az oktatás terén, 
melynek fontossága kellően méltányolva nincsen s mely mellett 
olyan könnyen elsiklunk, nincs az emberi bölcseségnek az a 
mennyisége, ami túlsok. vagy fölösleges lenne. Ha lehetőség 
volna rá, azl kellene tenni, hogy a gyermek oktatását Minden
tudás végezze. Minél átfogóbb az értelmi műveltség, annál 
tisztább az ismeret s minél aprólékosabban vannak a részletek 
kidolgozva, annál nagyobb az elme adottságához alkalmazható
sága s közlésre és befogadásra alkalmassága. A legmagasabb
rendü ismeretek nyújtásáoak a legszerényebb adottságokhoz 
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való ez az alkalmazhatósága, az emberi műveltség továbbadható· 
ságának kizárólagos dicsősége. 

Éppen igy megállapítható. hogy a legmélye~ben érzö, 
leggyöngédebb szív az, mely a társasélet legegyszerubb szolgá_ 
latait s a családi otthon boldogságának legapróbb részlelmunkáit 
legkészségesebben végzi el. Tévedés annak feltevése, hogy az 
apró kötelességeket közönséges elmék végzik el1eg~egfelel~bben. 
Ki ne tudná. hogy sok családi otthon keretében mIlyen vegzetes 
eredményekkel jár e szabály követése. Gyakori eset, hogya 
c3alád mindennapi bajait, gondjait és apró teendőit számító 
önzés, hiányos műveltség irányítja s a túlságos takarékoskodás 
folytán kárt szenved a lélek. Körömszakadtig véd jelentéktelen 
szokást s az ennél sokkal fontosabbat figyelemre sem méltatja. 
A kiméletet és engedékenységet nem ismerő, mindent uraló 
számítás vasfogójával, minden szembehelyezkedő akaratot vissza· 
szorft, minden életmegmozdulást sértővé tesz, szüntelen ellen
téteket teremt. Mikor azonban az otthont irányító eszmékben 
rokonszenv és jÓizlés egyesülve vannak - s ezek egymástól el 
sem választhatók - ott van a szívben a családi otthon szeretete, 
az erkölcsileg szépnek megérzése és megértése, milyen boldogí. 
tólag váltják fel egymást az élet látszóla~ jelentéktelen teendőit 
találják meg áldást hozó helyüket s tünnek el drága gyümölcsök 
hátrahagyásával az órák. Az indulatok fegyelmezésével egy
ségessé lesznek az akaratok, ártatJan öröm el nem vesz, jóizlés
bántást nem szenved, mert egyéni adottságát mindenkinek 
számba veszik. Mindennap bölcsesége gyümölcsöt terem s min
den alkonyat meghozza az Isten akaratában való megnyugvást 
és meglátja szeretetét. Csillagok ragyogásánál a lelkünkbe le
szálló gondolatok, angyalok zenéje mellett hozzák meg számunkra 
Isten béke~.sé.~ének örömét. ~em korlátolt zárkozoltság, hanem 
széles látkoru elme s mély erzésekkel telt szív teszik e képet 
valósággA. A mindent egymáshoz való arányában látó erkölcsi 
vilá~szemlélet" melynek íigyelmét üres dolgok igénybe nem 
ves2.1k, mélysegének és szépségének életerejébót arra is tud 
juttatni, ami \ta!óban nagy. Szóval Istennel rokonlélek munká· 
Járól van itt szó, ki nyított szemekkel tekint égre és földre s 
kinek áldó gondviselése végtelenségig terjed. Kinek művészete 
s~épség, ~uhái~ba ölt,özteti az egész vi,lágot s rajzoló irón jának 
fmom enntéaevel sZines vonalakat huz a virágszirmokra. Ar. 
ilyen nagy lélek leveti magáról önmaga nagyratarlásának úgy. 
szintén a megtisztelőnek és megalázónak üres fogalmait, ~elyek 
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dh'atos lclüJclcsséllgel eltorzítani akarják lsten örökkévaló értfk . 
elrendelésének rendjét I teljesen mcgszabadul a lekicsinylés 
tllcllcmdól, és abban a gondolatban élve, hogy ezt al \.i!á l1.o1 
jódli igazgatja, olyan feladatokat fedez fel és vállal magára 
meJyekt6J kisebb lelkek, magukat nagyobbra értékelvén. mint 
hozzájuk méltatlantól idegenkednek. Pe,dig az igazság az, hogy 
nincs olyan megaiázó cselekedet az eletben, amil magas és 
nemes cél szolgálata széppé ne tenne. Teendők, melyek legközön
ségesebbek. abban a percben amint szereteltel végezzük őket 
megszünnck lealázók lenni. Hány ezer szolgálat, ami különbe~ 
lealázónak van tekintve, lesz egyszerre szentté és elidegeníthe
tetlen kiváltságukká a szenvedő betegágya mellett? A beleg 
párnáínak felpuhítása, orvossága bevélelére rábirása, a lázas 
akarat kívánságainak elterelése vagy teljesítése, virrasztás órákon 
át, a lázas álomba merült mellett - szent kíváltságainkká 
lesznek abban a pillanatban, amint arra reménykedés vagy az 
élet visszaadása serkent. A való élet szüntelen teremt ehez 
hasonl6 alkalmakat, ha kevésbé parancsolóak is, mikor az igazán 
látó szem és szerető szív meglátja, hogya dolgok szokásos 
rendje felhorult s az emberi érzések magasabb törvényei, a 
megszokott rend feláldozását követelik s habozás és válogatás 
nélkül némán vállaljuk a nemes szolgálatot s teljesítjük a 
szívesség cselekedetét. Innen van az, hogy a szeretet legdúsabb 
és legmélyebb gyökerei, mint az élet fájának lombjai és virágai. 
a kevésbé kellemes cselekedetekben ágaznak el, nem olyanok 
ezek mint a szokás múvirágai, melyeken sem tél, sem nyár 
nem változtat, hanem élő virágbimbók, melyeket a ~er';l1~szet 
áldó szeretete ápol és állit össze s amelyek reggel klOyllják s 
este bezárják kelyheiket s úgy a déli nap hevében, mint az 
esti sze1l6 húsében érzékenyen remegnek. Hogy a legmélyebb 
érzések segitenek a legközönségesebb kötelességek elvégzésére, 
az a szeretet legemelkedettebb szeJlemének legsajátságosabb 
dicsősége. 

Hogy nagy eszmék segitenek apró kötelességek fontossá· 
gának felismerésére, azt még tiS2.tábban látjuk, ha az értelem 
és szeretet gondolatköréb61 figyelmünket m~gas.abbra. a val.lá .~os 
életre irányit juk. A mindennapi csalódások E;S bant6dások kőzot!, 
melyek senkinek életét el nem kerülik - a szorgalmas es 
munkás élelet éppen nem _ a lelki er~t a győ~elemhez 
cfak vall .ísilag kiegyensulyozott lélek nyen meg. Kl ne ';It 
volna figyelmes al ra, hogy egy parányi kis féreg a nap mele~ n, 
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milyen bámulatosan van felszerelve ahoz, hogy magát védelmezze 
s környezetél hacra ingerelje. A kihívással szemben sok esetben 
a legmélyebb érzés, a legszélesebb tudás s legnemesebb indulat 
sem elégséges védelem. Még az az ember is, aki bölcseségével 
természeti ösztöneit legyőzte s akit céljainak és eszméinek ereje 
embertársai fölé emelt, hordozhat legyőzhetetlen ellenséget 
önmaga természetében. S ez nemcsak nagy önismcrethíány, 
vagy erkölcsi érzés gyengesége esetéb~n lehetsége~. Az elért 
lelki nyugalom lehet csekély s a haJadas lehet keves abban az 
esetben is, mikor a hibát beláttuk. vagy csak mint nyomasztó 
érzetet hordozzuk s a lelkiismeret megépítette védő eródjeít. 
A kötelességteljesítés sokféle formája közül azzal az esettel 
állunk szemben, amikor akármilyen tiszta és erős legyen is, az 
erkölcsi meggyőződés magában nem elégséges és ismételten 
elbukik. Megvagyunk győződve, hogya kihívásnak engednünk 
nem szabad, ismételjük magunkban, hogy az céltalan: Szánkra 
parancsoljuk a hallgatást s haragos szót ki nem ejtünk. S 
mindezek után is zavarunk el nem tünt, csupán némává lett I 
győzelem nincs, csupán a legyőzetés maradt eltitkolva. Az akarat 
küzdelmében nincs olyan elem, mely az értelmi magatartást 
megváltoztatni tudná. Ezek a belső harcok megpróbáltatásaink 
vonalának irányából kiemelni nem tudnak. Bennük maradunk s 
nyomoruságaikkal harcolhatunk mindaddig, amig nélkülözzük a 
felemelő hitet, melynek segítségével attól elmenekülünk és arra 
magasabbról tekintünk. Hogy csekélységek ingerelnek, az izlés' 
telennek, sőt erkölcstelennek mutatkozhat j ámde mindaddig, 
amig magunk is lenn a porban vagyunk, bárhogy okoskodjunk, 
mégis bántanak. Nincs más segítségünk velük szemben, mint 
magasabb és pázsitosabb mezőre visszavonulás, mikor csak 
távolról látjuk a poros útat. Gondolatban ki kell vonulnunk az 
élet harcábóJ, ahonnan látjuk, hogy miként lesznek másod· 
rendüekké és semmisülnek meg az élet zaklatásai, mint elsimu16 
hullámok az örökkévalóság mélységében és Isten megmérhetetlen' 
ségében, Az elme, mely megtudja tenni ezt a zarándokútat, 
az li környezetétől elszakad s az akaratnak minden felesleges 
harcától s erőpazarlás nélkül nyeri meg békességét. Nem esik 
nehezére, hogy mindenkivel szemben megértő és nagylelkű 
legyen s önmaga fog csodálkozni azon, hogy miként lehetett 
kizavarni tiszta lelkinyugalmáb61. A gond és megpróbáltatás 
gyermekeinek milyen boldogság voJna sokszor az, ha a véirosJ 
élet MséQéböl és zajából, az üzleti éjet versenyéból és izgaJmából 
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eatYBZerre "vUelnének a helifYcs~cs hüvös uell6jébe · va az 
éjfél hoJdvilálioS ~ertjébel E~ez hasonl6 kitá", nyihk ~! a 
sziv számára. am1t malifas hll akkor nyújt minekünk mieO 
í'radtak 8 kimer~ltek vagyunk. Istenben hiv6 lélekn~k ne~ 
keH messze meDDle alpesi magaslatokért és csillagos eaekért 
mert aondoJatbaJ? pillanatok alatt éri el azokat s érzi mee 
egyszerre a termeszet magányát és Isten dicsőségét. 

Nemcsak önmagunk irányitása az, ahol lealáz6nak látszó 
kötelességek végzésére legerősebb segitségünk az emelkedett 
hU. Ez az igazság azokban a szolgálatokban is áll, melyeket 
mások számára az emberi jóság végez. E szolgálatok között a 
leQalaóreodübbeknek. a test szenvedéseinE'k viselésére az erót 
az igazságok között a legmagasabból, a halhatatlanság hitébői 
nyerjük. Gondolhatnók, hogy ennek éppen ellenkezője áll. Vél
hetn6k, hogy a test fájdalmaival és szenvedéseivel akkor békü~ 
1ünk meg a legkönnyebben, ha anyagelmélet és megsemmisülés 
hit~t valljuk. Ha elfogadjuk, hogya halál megsemmisülést jelent. 
A test hanyatlása azokban kelt legtöbb részvétet, kik abban 
látják minden vagyonukat, Hogy barátunk betegágyára vetett 
utolsó tekintetünk, mely örök elválásunk közeledését jelenti, 
leQer6sebb érzésünk. A megsemmisülés elve szerint minden 
elmuló életben erős lelki kapcsolatok elszakítását látjuk. Mint 
haj6törésnél egy szál deszkán maradoltaknak, oly nehéz a 
megválás. A jövő túlságos kihangsulyozása, mely a hivót sokszor 
a testi szükségletek megvetéséhez vezette, ('sak akkor látszana 
következetesnek, ha másol( szenvedéseit is hasonló részvétlen~ 
séggel nézn6k. A dolog azonban nem így áll. Mint minden 
esetben, úgy itt is áll, hogya legistenibb igazsál!ok teszik 
lehetövé a legegyszerübb kötelességek telíesítését. az emberi 
elmének legmagasabb gondolatai min6sítenek a Jegközönségeseb~ 
kötelességek végzésére. Aki úgy tekint felebarátjára, mint kl 
két elemb61 van összetéve, annak lelkéből nem megvetést vált 
ki a halhatatlan elem hanem a halandó elemnek megszentelését. 
Az imádkozó lélek,' mint Istennek szentelt helyet tekinti a 
templomot, melynek minden köve szent s így bejáró útja is 
azt követeli, hogy tisztelettel lépjünk rá. Lehatolás a lélekbe 
s ott valami láthatatlannak felfedezése az, ami a testi szenvedést 
megszeliditi s a keresztény embert még akkor is megnyugtatja 
mikor betegség pusztítását ~ halál kőzeledtét érzi. Sót mik~r 
azt látja,hogy 3Z ég örököse a lélektŐrékenyrámájá~ang.yötr6~lk 
és szenved s a szeQényes keret miként kinozza km\lyl lakÓját 
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s a sötét rabságból mikpnt tör fel a vHágosság szülöttjének 
hangos tiltakozása, lelkének nemes meghat6dottságában min
den rendelkezésre álló erejével siet szenvedő embertársának 
segitséiére. 

Tiszteljük és ápoljuk tehá~ a mély érzéseket, melyeket 
imádkozásra összegyülve. Isten SZine elébe hozunk. Nem csupán 
azért. mert szükség szerint megvigasztalnak s hetenkint elmélyedö 
pucekhez juttatnak, hanem mert természetük nél fogva élet
küzdelmünk szívébe hatolnak s lelki törekvéseinket leghúsége
sebben támogatják. Családi otthonunk szentségének és békéjének. 
lelkiéletünk komolyságának és rendjének, szívünkben a türelem 
és nagylelküség szellemének fennlarlására kisebb gondolatok 
nem alkalmasak, mint Isten méltóságának - és a jövö életnek 
eszméi. Úgy tudjuk megbecsülni életünkben a perceket, ha 
tekintetünket az örökkévalóság felé forditjuk, Ha felismerni tudjuk 
azt a dicsöséges alkotási, mil egymást felváltó korszakok fognak 
létesíteni, abban az esetben a bölcseségnek egyetlen porszemét 
sem veszlegettük el. A legközönségesebb kötelességek sem fognak 
megalázni, mert önlelkünk gazdagsága szenteli meg azokat. 
Keressólek lehál a fenn valókat, ahol a ti lelketek is lakozik 
Krisztussal Istenben. . 
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