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,Non est eqnidem, quod me magis delectet, sed iiec est, quod lerreat magis, quam 
de gloria Virginia Mariae hftbere  sermonem." 

S. Bernardas Serm. 4. de Assnmt. 

„Vitam datam per Virginem 
Gentes redemptae plaadite." 

Hymnus ad Laades. 

A Szűz szerezte üdv fölött 
Szabad népek vigadjatok ! 



D. J. K. 

„Kicsoda az, ki elöjo, mint a felkelő  hajnal; szép, mind a hold, ékes, mint a nap 
rettenetes, mint a táboroknak elrendelt serege?" 

Sal. Éneke VI. 9. 

Szép látni a nemes verseny homokján a pályabér felé  ktizkö-
dőt; szép látni, miként kettőzteti igyekezetét a hajós a félelmes 
hullámokat verő tengeren; szép látni, miként újitja meg férfias 
küzdelmeit a borostyán és győzelem által tüzelt bajnok; szép 
látnunk a veríték gyöngyeit a szellem nehéz működései alatt a 
férfi  homlokon; de a czélnál méltó kezek által megkoszorúzott 
versenyzőt, a rég ohajtott nyugrévben vitorláit levonó tengerészt, 
a legyőzött ellenei fölött  nemesen és diadalmason széttekintő 
bajnokai, s az izzó csöppök helyett babérlevelekkel körített ha-
lantékokat tekinteni — ez szebb és kielégítőbb tünemény. 

Gyönyörű és lélekemelő, az emberek legnemesbbikét, ki va-
laha támadhatott, az Isten és ember Fiának Anyját, a Boldog-
ságos Szűz Máriát rendkívüli fogantatásától  fogva  magasztos és 
dicső életének mozzanatain fogékony  lélekkel és sziwel általki-
sérni; de e bámulandó Lényt az isteni különös kegyelem- és 
szerzett érdemeknek lehető legmagasabb fénypólczán  minden an-
gyalok és szentek királynéjaképen lelki szemeinkkel tündökleni 
látni, — diadalmaskodott erényeinek gyöngykoszorújában az em-
beri természetet annyira fölmagasztaltatni  és megdicsőülni szem-
lélhetni : — ez fölmagasztaló,  ez boldogító állapot. E fényes  ün-
nepen mi katholikusok a szent Szűz halálát és mennyei diadalát 
ünnepeljük, azon áhítatos véleménynek adván méltó kifejezést, 
hogy Isten Máriát, kit kezdettől fogva  leányává választott, kit 
szent Fiának édes anyjává és a Szentlélek szeplőtlen jegyesévé 
rendelt, ki mint szeplőtlen szűzvirág s a r j a d z é k ki Jesse 
tövéből ') s ki szűzi és isten-anyai föladatát  oly magasztosan 

1) Izai&s XI. 1. 
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teljosité: szűz és az ádámi bűnsulytól inentt testével együtt föl-
vette az örök hazába és ott a boldogoknak legboldogabb úrnő-
jévé, királynéjává tette őt. —• Méltó, isteni jutalom ! Az egek 
Urát hordozta méhében és szülte ő : az egek úrnőjévé kellett 
tehát lennie; égből esett harmat volt ő a tarlott föld  eltikkadt 
virányzatán: az egek örök Napjának kellett tehát fénysugarának 
szárnyain égbe emelnie őt. S ime! mily szép és megfelelő  itt a 
gondolat, melyet az alázatos hivő áhitatos érzéssel táplál, hogy 
t. i. az apostolok az elszenderült szűz Anyát nyughelyén keres-
vén, helyette csak liljomokat, virágfüzéreket  találtak ott. 

Mily magasztos és dús képe ragyog föl  Máriában a kegyel-
mi embernek: inkább kitűnik, ha összehasonlítjuk őt Éva anyánk-
kal. Ha az első nő engedetlenségében megaláztatott az emberi 
méltóság: a második Évában az emberi természetet mintegy fö-
lülmulólag felmagasztaltatott  az; s ha az első Éva miatt oly mé-
lyen sülyedheténk: Mária az, kiben a megváltás kegyelmi mun-
kája oly tuláradólag érvényesült. Nagy és fenséges  tehát az ün-
nep is, melyet Máriában történt ily fölmagasztaltatásunknak  szen-
telünk, lelkünk röppenése a mai gondolatoknál égbe száll s az 
angyalok örömeiben vesz részt. „Ama fölséges  ünnepélyek közt 
—mond idevonatkozólag a nagyhírű Bossuet Jákó — melyek az 
angyalokat és dicsőült lelkeket örvendeztetik, egyik legjelesebb 
az, melyet ma ülünk; s kétségkívül a szent Szűznek az ő Fia 
által neki szánt trónra való lépése s felmagasztaltatása  az örök-
k é v a l ó s á g l egszebb n a p j a i n a k egyike; ha mégis lehet 
a szünetlenül folyó  örökkévalóságból egyes napokat külön sza-
kítani." ') A Boldogságos Szűzrőli ezen tan szent vallásunk ma-
gasztos templomának egyik oszlopfejét,  egyik legkiválóbb diszit-
ményét képezi, melyen a vallásos lélek emelkedik, s melyet a 
szakavatott művész méltányol. Ha Máriában az emberre tekint: 
csodálni látszik annak oly túlragyogó fénybe  lett emeltetését; 
de ha Isten bölcseségére s mindenhatóságára gondol: Mária e 
felmagasztaltatásában  kiegészitő remek-darabját látja azon min-

1) Premier sermon pour la féte  de 1' Assompt. 
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denható vállalatnak, melyet közönségesen „megváltás munkájáé-
nak nevezünk. „Mit csodálkozunk — úgymond sz. Be rnád — 
ha Mária a földről  gyönyörtelve megy föl  mennyekbe? csodál-
juk inkább azt, hogy Jézus az ő mennyei bőségéből szegényen 
száll le a földre:  miután sokkal bámulatraméltóbb, hogy az Is-
ten Fia az angyaloknál kisebbé aláztassék, mint az, hogy az 
Isten Anyja az angyalok fölibe  magasztaltassák." 7) 

De nagy, mert más czimnél fogva  is kegyeletes emlékű di-
cső nap ez ránk m a g y a r o k r a nézve. Ugyanis sz. István apos-
toli királyunk 1038-ban épen ezen napon halván meg, végpil-
lanataiban az ország jelen volt nagyjai előtt a nehéz válságok-
nak elébe néző drága hont a Boldogságos Szűz különös oltal-
ma- és pártfogásába  ajánlotta. Innen-tul kiváló szövetség kap-
csolta országunkat, az úgynevezett „Mária-ország"-ot az Éghez; 
s e fenséges  viszony sükeréhez képest vallásos, háladatos és 
csüggedetlenül bizó lélek volt az, ki Máriát a „Magyaror-
szág védasszonya" vigasztaló szép czimmel ruházá föl.  Az 
e tényből fölbuzgott  nemzeti pietás egyes mozzanatait későbben 
érintendő, most csak a kezdetet jelzem arra nézve, hogy e szent 
nap jelentőségét annálinkább fölfoghassuk,  s hogy az ünnepélyes 
perczek befolyásának  annál szabadabb menetet engedjünk. 

Kettős ünnep ez tehát K. H! s azért az érzelmek is, me-
lyek szivünk húrjain átrezgenek, két tiszta forrásból  olvadnak 
össze: a kereszténynek vallásos érzelméből s a honfiúnak  buzgó 
szerelméből. Mily fölmagasztaló  állapot! Keleti eredetünkhöz méltó 
gyönyörű felfogással  azt gondoljuk — és ezt fogékony  szivünk is 
együttesen képes érzeni — hogy Máriának, ez égben viruló vi-
rágnak gyökerei hazánk szent talajában nyugszanak s azért e 
hon nem egyéb, mint a mennynek, az örök hazának előcsarnoka. 

K. H.! Mária tiszteletének alapja, régisége és a világegy-
házban való általánossága többé-kevésbbé mindenikünk előtt nyil-
vánságos levén, hogy e nagy napon a szűz Anyához annál mél-
tóbbak lehessünk: elmélkedjünk ma a hit és kegyelet szövétne-

1) S. Bern. Serm. 4. in Asaumt. 
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kénél azon üdvös hatásokról, melyeket Mária tisztelete az embe-
r i s é g r e s kü lönösen h a z á n k r a gyakoro l t s gyako-
rol. Valamint általában a halhatlan halandók legtöbbjének kopor-
sójánál kezd nyilatkozni és szendergő hamvai fölött  jut érvényre 
az elismerés szózata: ugy fejezzük  ki mi is a jelesek legkivá-
lasztottabbja, Mária iránt ezen elismerést akkor, midőn ő e föl-
det az örök dicsőség hónával váltván föl,  bennünket mintegy 
örökös utódaiul hagyott, hogy a nemesedés és emberi tökélete-
sedés általa fölmutatott  mintáit betölteni iparkodjunk. Azt mon-
dom tehát: 1-ör) Már ia t i s z t e l e t e nemes í t i az emberi-
séget, 2-or) Mária e r énye inek köve tése fölmagasz-
t a l j a s k ö z b e n j á r á s a r e n d e l t e t é s é h e z , I s t e nhe z e-
meli az embert . Míg szólnék, Mária pártfogolása  velem ! 

I. 

Az emberre, a teremtés e dicső remekére nézve leverő volt 
a gondolat, hogy egy asszony állhatatlansága és hiuságvágya ál-
tal kellett a megsemmisülés örvényébe sülyednie; az emberi szív-
re, melynek a nő testvéreül és élményéül alkottaték, elviselhe-
tetlennek látszott azon fájdalmas  érzelem, hogy épen e nő által 
esett ki eredeti ártatlansága- és méltóságából; s azért szelíd 
érzelmeit az állati érzékiség és szilajság vad burjánai nőtték be; 
s a bosszúnak, melyet az elvesztett édeni előnyökért kárpótlásul 
venni sietett, a gyöngébb alkatú nő lön leginkább kitéve. Az Ég 
maga is átkot mondott rá, megnehezíté a szülés fájdalmait;  a 
férj  pedig nem csak sietett érvényesíteni azon felhatalmazást: 
„férjed  h a t a l m a a l a t t léssz"1), hanem azt még túl is haj-
totta s a nőt, mely szive mellől vétetett, durva önkényének já-
tékává s érzéki szenvedélyeinek eszközévé alacsonyította. A nő 
nem lőn a gyöngéd szív tárgya és a szelíd érzelmek forrása,  ha-
nem—mintegy szónok szépen mondja—„hasonló a viruló gyen-
ge ághoz, mely rá-rácsapó holló-sereg alatt hajladozik; hasonló 

1) L Móz. 3, 16. 
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a roncsolt parthoz, melyet a fájdalom  rohanó árja meg-meg-
szaggatott". 

De kibékülhetett-e ez állapottal a sziv? belenyugodhatott-e 
azon gondolatba, hogy a romlás és enyészet, mint állandó ál-
lapot, önmagából az emberből forrásozzék  s abban találjon foly-
tonos táplálékot? Az eredményeket tekintve, a történelem „igen"-
nel válaszol; mert — fájdalom!  — az emberiség az ősbűn által 
sokkal mélyebben hanyatlott, hogysem onnan megint a kellő tá-
jékozódás és méltányosság színvonalára emelkedhetett volna. 

Azonban az Istenség, ki a romlásnak, mint minden jónak 
forrása,  még közvetett oka sem akart lenni, közbelépett s isteni 
kinyilatkoztatása által megmenté, sőt fölmagasztalá  az elhanyat-
lott nő becsületét, megmenté a sziv tökélyképességét, meg az 
embernek becsét. Mária megmentette Évát; s ha ez a bűn és 
kárhozat urát, az ember irigy ellenét, a bukkott angyalt ülteté a 
görnyedező emberiség fölötti  zsarnok trónra: asszony, a mi Nagy-
Asszonyunk hozta a Megszabadítótis, ki a sötétség angyalát és 
birodalmát megbuktatva, az üdv és világosság országát állitá kö-
zöttünk föl.  Évában vesztettünk, de Máriában dús kamattal nyer-
tük vissza veszteségünket; azért nevezi egyházunknak egy gyö-
nyörű éneke az ősbűnt „szerencsés h ibának" 1 ) . Valójában 
e hibát látta előre maga az Istenség, s azért eleve gondosko-
dott annak dicső jóvátételéről is. Évában az ember gyöngesége, 
mely egy fensőbb  isteni gyámolt föltételezzen  és igényeljen, volt 
megkísértetendő; Máriában pedig az emberi tökéletesség min-
tájának kellett fölragyognia. 

Azért mielőtt Isten Évát formálá,  már örök eszméi kö-
zö t t Mária alakja is megvolt. Mária szól ugyanis az öi'ök böl-
cseség szavaival a Példabeszédek könyvében: „Öröktől fog-
va r e n d e l t e t t e m e l , és r é g t ő l fogva,  mie lő t t a föld 
l e t t volna. Még nem vo l t ak a mélységek s én már 
fogan ta t t am  va la ; még a vizek fo r rá sa i  nem fakad-
tak vala föl,  a hegyek nehézkedése nem ál lapo-

1) Nagyszombati örömének. 
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dot t va la meg: én a ha lmoknak e lő t t e szü le t t em '). 
Mily háladatos érzelemnek forrása  ezen tudat a Gondviselés iránt! 

Az elkövetett bün után, midőn az észnek minden gondolata 
elhomályosult, midőn a sziv élete csak gyáva félelemben  és a 
megfosztottság,  csupaszság s elhagyatottság megsemmisítő érzeté-
ben nyilvánult, midőn az ember hasonló volt egy útfélen  kira-
bolt és levetkőztetett torzalakhoz, kinek még lútvány élete is 
veszélyben forog:  a Gondviselés Istene közbelép, s mielőtt még 
az asszonyt lesújtó ítéletet hangoztatná, megvigasztalja és meg-
menti őt az ördöghöz intézett e szavakban: „E l l enkezés t 
szerzek közö t t ed és az asszony közöt t , a te magod 
és az ő magva közöt t ; ez m e g r o n t j a fe jede t  és te 
sa rka u tán fogsz  l e se lkedn i" 2 ) . Ez isteni kegyelmes Ígé-
retben ugyanazon hang, mely büntetett, jutalmazott is; a nő is-
teni gyöngédséggel emeltetett föl  a porból; mintha csak a Te-
remtő- és ősbiróban az emberséges szelíd Jézus dicső alakját 
látnám, ki a farizeusok  által megkövezésre hurczolt nőt e sza-
vak közt emeli föl:  „Asszony! senki sem k á r h o z t a t h a -
tott-e t é g e d e t ? Én sem k á r h o z t a t l a k . Menj és töb-
bé ne vé tkezzél" 3 ) . Amaz isteni Ígéretben meg lőn mentve 
a nő, az ember ki kezdett önmagával békülni, Mária fenséges 
alakja idomulni kezd, a megváltás munkája kezdődik 

Isten kivizsgálhatatlan utjai szerint történt, hogy az embe-
riség nagy részénél ezen vigasztaló, ezen ujjá teremtő gondolat 
elmosódott s helyette az emberiség értelmi és szivvilága fölött 
az elfajultság  és vad nemtelenség vihara zúgott keresztül. — De 
az úgynevezett v á l a s z t o t t népné l meg lőn ezen eszme őriz-
ve, sőt időnkint érvényesült is az. Ha csak azon huzamos szol-
gálatokra s kiváló gyöngédségre gondolunk is, melylyel az ifjú 
Jákób Rákelt Lábántói megnyerte és haza költöztette: eléggé 
átlátandjuk, mennyire érvényesítette magát a választott népnél a nő 
böcsének és magasztos elhivatásának Istentől kölcsönzött eszméje. 
Az ős pátriárkák kiváló szerepű nejeikben, Mózes anyjában, egy 

1) Példabesz. 8, 23—5. — 2) I. Mózes, 3, 15. — 3) Jia.  8, 10—11. 



11 

alázatos, szelíd Ruthban, egy hős Deborában, egy bájos Eszter-
ben , Betulia hölgyében, a tiszta Susannában amaz őseszmé-
nek domborubb alakjai váltakoznak, melyet a legtökéletesebben 
Mária volt kifejezendő.  — Izaiás, a nagy próféta,  ez őseszmét 
bővebben körülirta; azt már ugy tüntetvén föl,  mint a közön-
séges nővilágon fölülemelkedett  alakot, mint a religió tisztelet 
mystikusabb tárgyát , midőn igy szól: „íme egy szűz méhé-
ben fogad  és fiat  szül, és a neve Emmanue lnek hi-
v a t t a t i k " '). Hogy itt Mária képe volt fölmutatva,  az világos 
az egyenes vonatkozásból, s bizonyos az új szövetség vonatkozó 
szavaiból. — Meglehet, hogy Izaiás kora és közönsége nem volt 
egészen képes ama gondolat azon magaslatára és jelentőségére 
emelkedni, hova később a kereszténységet a köszöntő főangyal 
ismétlése és értelmezése emelte; de hogy a Messiás népének ki-
váló jeles fogalmai  valának a nőről, hogy mennyire várták s 
magasztalták azon nőt, ki a nemzetek Várakozását szülni fogja: 
az világos az ó frigy  szent könyvei- főleg  az Énekek énekéből. 
Mily gyönyörű kép az például, hol Máriára alkalmazhatólag igy 
szól az ihletett iró: „Kicsoda az, ki e l ő jő , mint a fel-
kelő h a j n a l ; szép, mint a hold, ékes, mint a nap, 
r e t t ene t e s , mint a t á b o r o k n a k e l r e n d e l t serege?"1) 
és megint: „Mint a liliom a tövisek közt: úgy az én ked-
vesem Ádám leánya i közt"3) . Vagy más helyütt: „A te 
kene t e id i l l a t a u tán ha l adunk , a növendék lányok 
fölöt te  s z e r e t t e k tégede t" 4 ) . És a hol a zsoltáros igy 
énekel: „Kirá lyné ül a te j obbodon , a r a n y o z o t t ru-
hában, különféle  pompáva l övezve" 5). — 

Nem volt-e K. H.! Mária a mondottak után hasonló az 
előbb félhomályban  s majd szelid fényben  derengő hajnalhoz, 
mely a hosszú, kietlen éjszaka után fölbiborulván,  a megszaba-
dulás fényes  napjának közeledtét jelenté? Nem volt-e hasonló a 
nyomorultabb földrész  fölött  szétáramló északi-fényhez,  mely mig 
a bűn, tévely és ezernyi nyomorok sötct századaiban tájékozó-

1) Izaiás 7, 14. — 2) Sal. Éneke VI. 9. — 3) Ének, 2, 2. — 4) Ének, 1, 3—4. 
5) Zsolt. 44, 10. 
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lag virasztott, addig csalhatatlanul meggyőzhetett arról, hogy lé-
tezik az igazság és üdv egy dicső Napja, melynek ő csak visz-
fénye  vala? Mária, a megváltás múltba szálló ezen világ-sugára 
megmenté a kinyilatkoztatás népénél az értelmet a végeltévelye-
déstől, megmenté sőt nemesíté a szivnek az emberi méltóság és 
nemes önérzet alapját képező szelíd érzelmeit. 

Tovább megyek, s azt mondom, hogy a választott népnél 
ápolt ezen Mária-alak némi árnya, halvány sugára festekezett  az 
ó v i lág egyéb népe iné l is. Egy mélyebb pillantás a népek 
őstörténelmébe meggyőz arról, hogy valamennyi nép, mely a bá-
beli zavarnál az egész világra szétment, vallási intézményeire 
nézve az ős és a zsidók által föntartott  kinyilatkoztatásból me-
rített , illetőleg azon nyomokat mutatja, melyek az értelem és 
emlékezet tábláiról elmosódott őstan romjait jelzik. Innen van, 
hogy a nőnek a régiek vallásában sok helyütt oly hizelgő alak-
jával találkozunk. — Az értelemnek tetszett azon őseszme, hogy 
az emberi tökélyt nem fejezheti  ki csupán egyike azon nemeknek^ 
melyeknek egyesülésében az emberiség létének föltételét  tapasztal-
ták. A nőt, ha gyengébb és alárendeltebb nem (genus) volt is, 
főképen  a mivelt görögök és rómaiak megbecsülték s vallási tisz-
teletűk tárgyai közt legbecsesebbek a nőalakok. Az ész ugyanis 
beleoltott, vagy — mint mondják — veleszületett eszméinek fej-
lődése nyomán eszményeket, a tökély mintáit állította föl;  mint 
a főbb  istenekben a halhatatlanságét, a boldogságét; egyPallas-
ban az igazságét, Aphroditében a szépségét, Hestiában a tiszta-
ságét, egy Hebében az örök ifjúságét  s a t . Természetes azon-
ban, hogy a természet a meghomályosult értelem gyöngén vilá-
gító szövétneke mellett ez eszmények érzékitésében nagyon is 
hű maradt magához, hitének egy más világban határozódó tár-
gyait igen emberi módra fogta  föl,  és saját mennyországát, esz-
méinek hónát is összekuszálta, beszennyezte a tévely utján öreg-
bedve guruló földi  élet kicsapongásaival, vad iszapolásával. — 
Az őseszmének árnyalata azonban megmaradóit s a kinyilatkoz-
tatás női alakját itt-ott a pogány népeknél is diszes változatok-
ban látjuk árnyaltatni; mikor is tagadnunk nem lehet, ezen esz-
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mének, ezen noi alaknak, melyet a maga tökélyében Mária fe-
jezett ki, jótékony befolyását  arra, hogy a különben is vad ke-
délyek és szivek még inkább el ne szilajodjanak, s az ember in-
kább megbecsültessék. 

A mit eddig láttunk K. H.! az gyenge előképe volt a nagy 
átalakulálás magasztos tényeinek, melyeket a meg ígé r t Asz-
szony magva , asz.Szűz méhének i s t en i gyümölcse* 
J é z u s az ember i ség é r t e lmi és e rkö l c s i v i l á g á b a n 
eszközlö t t . Az üdvözítő Jézus mindenhatóságára s véghetetlen 
bölcsesége- és szerelmére volt szükség, hogy az emberiség szív-
ben és lélekben megváltassák, reformáltassék.  És ezen nagy, ezen 
isteni munkánál Mária az volt — hogy nagy dolgokban kis ha-
sonlattal éljek — mi az aether, mely az égő nap világító és 
melegítő sugarait velünk közli; az volt, mi a nyugoti langyos 
szellő, mely a bájos virányzat hímporát szárnyára vévén, a 
növényzet tenyészetét eszközli. Mária közvetítő volt Isten és em-
ber között, és eszményi központ, hol mind a kettő találkozott; 
Mária volt azon megdicsőített szeplőtlen alak, kiben és a ki ál-
tal az írás szavai teljesedésbe mehettek: „Az i rga lom és 
igazság m e g t a l á l t á k egymás t ; az igazságosság és 
békeség m e g c s ó k o l t á k egymást" '). 

Következetes, magasztos és isteni Szerzőjéhez méltó az a 
t a n , melyet a római világegyház Máriáról vall. E tan pedig 
azon hitben gyökerezik, mely szerint mi állhatatosan hiszszük, 
bármiként bölcselkedjenek is a vallástalanság felé  óriási léptek-
ben haladó világ hiu vagy bérencz apostolai, hogy az Ur-Jézus, 
a világ Megváltója nem csak a „századok l egnagyobb 
embere", kit más ker. felekezetű  atyánkfiai  egyéb tanárok- és 
prófétákkal  szeretnek párhuzamosítaninem csak félisten,  mint 
ama régi hitregetani Herculesek és Theseusok; — hanem Isten 
öröktől fogva  való Fia, igaz Isten és ember egyszersmind. Isten 
az emberi ész- és erőnek négyezer évi megpróbálása után Jé-
zus föllépésében  és alakjában nem állhatott elő földi  fejedelmek 

1) Zsolt. LXXXIV. 11.— 2) E.G. Az igazság lelke, egy zsinati egyházi beszédben. Ko-
lozsv. 1863. 8—9 11. 



14 

módjára félrendszabályokkal;  az ő müvei Jézusban és Jézus ál-
tal tökéletesek voltak. De Jézus mint ember ez isteni müveket 
nem teljesíthette volna; mint félisten  vagy valamely fensőbb  nem-
tő önmaga nem lett volna tökéletes; mert az Istenség egyszerű 
lény; ő az emberrel egyesülhetett, de megoszlania nem lehetett. 

E magasztos dolgot csak alkalmilag és észszerűen érintve, 
azt mondjuk: ha Jézus egyszersmind valóságos Isten, akkor az 
ő anyja Mária, istenanya; s mint ilyen kezdettől fogva  volt ki-
választva Ádám leányai közül, ki az angyal köszöntése szerint 
„mai asz ta l t e l j e s " levén, ilyen volt fogantatásában  is, nem 
lehetett egyéb asszonyok közönséges sorsára kárhoztatva, nem 
örökölhette Ádám bűnének súlyát; s azért a sz.-Lélektől fogant 
isteni Fiának születése alkalmával nem érzette az Évát sújtott 
átkot, a szülés fájdalmait,  nem életében a testi ingert, a vétkek-
be naponta behulló gyarlóságot, nem vétkezett soha; mit az ujabb 
kor Máriát mellőző, vagy épen sértő ker. profétacskáinak  szé-
gyenére és gyalázatára egy pogány Mahommed is elismert; s 
végre Mária nem érzette, mert bűnös nem volt, a bűnnek leg-
főbb  zsoldját, a halált s annak fájdalmait.  Áhítatos érzettel táp-
láljuk ugyanis és védjük a szent apostolok- és kortársaikról ránk 
maradt azon hagyományt, hogy Mária 63 éves korában szűz tes-
tével együtt fölvétetett  menyekbe, s ott minden szentek fölé  ma-
gasztaltatva, az örök boldogságnak Isten után legmagasabb trón-
ján valósulva látja életébeni jövendőlését: „boldognak mon-
danak engem minden nemzetségek ," ') s az emberi-
ségért sz. Fiánál a leghathatósabb pártfogó  és közbenjáró. 

Ez K. H! nekünk ker. katholikusoknak Máriáról való hi-
tünk, ez a Krisztus-Urunk által teremtett k e r e s z t é n y s é g Ma-
d o n n á j á n a k képe! E képben a szeplőtlen Szűz és tisztasá-
gos Anya oly csudálatos fönségben  egyesül, hogy Mária a leg-
ragyogóbb religiói alakká válik. Már Izaiás szólott — mint lát-
tuk— az ó frigyben  e fönséges  alakról, melyet a kereszténység 
ma isteni fényben  ragyogtat előttünk. — Azóta Mária ezen ma-

1) Luk. 1, 48 — 
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gasztos képe eszmény-tárgyává lön a vallásos kegyeletnek, esz-
ményképévé a szűz hajadonságnak, eszményképévé a ker. anyák-
nak s ideáljává a szép-művészet legihletettebb ecseteinek és vé-
sőinek. 

Valami fölemelő  tudat és érzelem, Máriában oly lényt tisz-
telnünk és magasztalnunk, ki közü lünk eme l t e t ék a men-
nyek k i r á l y n é j á v á ! Főképen ti érezhetitek ezt ker. hölgyek, 
áhítatos nők! kik inkább érzitek az ősanyánk által történt meg-
aláztatás súlyát. És annál nagyobb dicsősége és dísze Mária ne-
meteknek, minél lehetségesebb lett volna Isten mindenhatósága 
és bölcsesége előtt, más uton születni az Isten fiának,  ő, ki Ádá-
mot személyesen vezette és oktatta, ki majd az égő csipkebo-
korból, majd meny dörgő és villámterhes fellegekből  szólt Mózes-
hez, kinek a Jordán mellett és a Tábor hegyén szavait hallot-
tuk, a megváltás munkáját Mária közbevétele nélkül is eszkö-
zölhette volna. — ő azonban, hogy örök végzésének álljon, hogy 
a nőben megmutassa az emberi természet nemesedésének vég-
letét, hogy a nőnemet fölmagasztalja:  sz. Fia által az Istenség 
fénytengerében  uszó trónusát az idők teljében az Asszony szűz 
méhével váltatta föl,  asszonytól kivánt születtetni s e születés 
folytán  kivánt az Üdvözítő ember Fiának hivattatni. — Azóta a 
nőnem é le te u j ko r szako t számlál; a szilaj önkény lábai 
alól eredeti dicső helyére a férj  szive mellé emeltetve: ő van 
hivatva azon szívben, a származásilag keményebb természetű férfi 
kebelben a legnemesebb és nemesitőbb érzelmeket fölkelteni  és 
ápolni, ő van hivatva hathatóssá vált befolyása  által az ember-
nek vallási és társasmüveltségi becset kölcsönözni. Sz. Pál is tudta 
ezt, midőn azt mondja, hogy a hivő nő képes h i t e t l e n 
f é r j é t  a h i t n e k megnyern i és megszentölni . ') 

Azonkívül ugy hiszem, a nőnemet csak Mária óta lehetne 
valódilag szép -nemnek neveznünk. Az emberiség leggyönyö-
rűbb része, a h a j a d o n s á g az ó világban nem birt méltány-
lással, nem kellő értékkel. Az a fölfogás,  mely a görögök- és 

1) I. Kor. 7, 14. — 



rómaiaknál a vestaszűzek alakjában nyert kifejezést,  a szűz ha-
jadonság mai állapotához képest oly silány és érték nélküli, hogy 
inkább a sors csapását és megvettetés bizonyos nemét jelzi. Má-
ria szűz alakja e tekintetben óriásilag folyt  be az emberiség ne-
mesitésére. A szűz hajadonság azóta az emberi természet fény-
oldala- és virágzásának tekintetik. S valamint a külső természet-
ben a tavasz most fejtőző  bájvirágait mindenki becsüli, s átlátja, 
hogy egy bájban pompázó műkert virágtáblái nem azért művel-
tetnek, hogy azokat kíméletlen kezek köznapi ösztönből vagy sze-
szélyből leszaggassák, összekuszálják, hanem azért, hogy azok a 
kert állandó diszét képezzék: ugy az emberi nem kertjében vi-
rágzó hajadonság sem lehet amolyan állatiasb eljárás tárgya. Vi-
rágzanunk kell, mint künn a tavasz kies halmának, anélkül hogy 
a virány minden szálát valaki kellő józansággal akár leszaggatni, 
akár azok mindenikétől gyiimölcsözést várni, jogosítva érezhetné 
magát. Tépjétek le az emberiségnek Krisztus által földíszített 
alakjáról ezen diszt, e becses ragyogványt; borítsátok el e vi-
rányt az érzékiség rendetlenül rohanó áradatával: s azonnal vi-
szább viszitek az embert az állatok sorsa felé;  visszasülyesztitek 
a régi rabszolgaság állapotába, hol a nő az erősebb- és többet 
ígérőnek csekély értékű szerdéke volt. Ma a bűn és visszaélés 
finomabb  módon követtetik ugyan el, mint a hajdani érdesebb 
társadalomban; de azért vájjon megszünt-e az bűn és visszaélés ma-
radni? Ma az állati tényhez még a műveltebb és számító ész 
gonoszsága is járul: ez lehetne a különbség a hajdan és most 
között. — Azonban a Mária-eszménykép is hovatovább mindin-
kább hat és diadalmaskodik, s mi azon nagyszámú hölgyekben, 
kik valódilag müveitek kívánnak lenni; kik nemcsak esetlegesen 
szépek és divatosak, hanem lélekben és szívben is műveltek, val-
lásos érzelem- és szellemdúsak, — e hölgyekben, mondom, a Má-
ria-eszmény igaz tisztelőit kívánjuk látni. 

De Mária valamint a szüzeknek, ugy az anyáknak is 
min tá ja . Egy pillantás Mária anyai életére a legszelídebb és 
vonzóbb képet tünteti föl  előttünk. Nézzük a bethlehemi jászoly-
nál, az egyptomi futásban,  a 12 éves gyermek-Jézus keresésé-
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ben, a kánai menyegzőn vagy a kereszt alatt: oly alakot látunk 
mindenütt, mely lelkünket fölemeli,  s szivünket bizalom- és sze-
retettel árasztja el. — Anyák! férjesek  és özvegyek! az ókori 
szent iró igy kiált föl:  ..Hol van az erős l e l k ü l e t ü nő? 
Messze, a föld  végső h a t á r a i n á l az ő becse." ') S mi-
után a jeles házi nő kéjiét megkísértette rajzolni, egyszerre min-
dent ismételve és kimondva igy szól: „Az is tenfélő  asszony 
az, ak inek d i c s é r e t e ál landó." ') Máriára nézve pedig 
mit találunk irva? Még kevesebbet, a haldokló Jézusnak csak 
ezen Jánoshoz intézett igéit: „íme a te anyád." 3) Ah! K.H! 
nem lerajzolnom, csak érzenem lehet azon mély jelentőséget, mely 
eme párszócskában mindnyájunknak véghagyományilag szól. Rö-
viden tehát csak azt ismétlem az anyákra nézve: „íme Máriá-
ban a ti eszményképetek!" 

Mária a művésze tekben is változást és lendületet esz-
közlött. A keresztény tan a szépnek eszményét magasztositván, a 
szép iránti izlést is nemesítette; s azt tanúsította, hogy az ókori 
Phidiasok, Praxitelesek és a többi nem tekinthetők a netovábbi tökély 
mestereinek. Jupiter cs Minerva alakjai, vagy a Medici-féle  Yénus 
is nem versenyezhetnek a keresztény művészet Madonnáival 
sem felfogás-,  sem kivitelre nézve. Nem felfogásra  nézt; mert 
mig a mythologia alakjaiban valamely indulat, szenvedély, vagy 
a képzelem valamely más elvont fogalma  van érzékitve az ész 
és sziv összemunkáló harmonikus eredménye nélkül: addig Má-
ria alakja a róla adott tannak nyomán a legkitűnőbb ideált szol-
gáltatja a művész lelkének; aki tudja, hogy Jézus és Mária ké-
peiül embert kell rajzolnia, melyekre aztán szabadon ruházhatja 
át ihletett lelke az emberi- és isteninek — mi a művészet leg-
főbb  tárgya — magasztos vegyületét. Innen van, hogy a közép-
kor művészei túlemelkedtek a régieken még kivitelre nézve is, 
mert müvészetök tárgyától szivben és lélekben át voltak hatva. 
S ha Phidias hajdan Jupiterben imádatilag bámulta önmagát: ez 
sokkal primitívebb körülmény, mint ha ma a Jó Pásztor," az 

1) Prédik. 31, 10. — 2) U. o. 30, — 3) J&n. 19, 27. — 
2 
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„Inmaculata" vagy „Assumta" képei előtt a legbensőbb vallásos 
áthatottsággal állunk meg s a meny csarnokában érezzük ma-
gunkat. 

így minden állapot, nem és kor, mely az igaz, szép, nemes 
és jó iránt fogékony  volt, minden halandó, ki a jobb izlés anya-
gát önmagában hordotta, minden tökéletességre törekvő, ki a job-
bat kívánta valósítani az életben: azon eszményi alakon és ál-
tal, melyet Marit: fölmutatott,  szívben és lélekben emelkedni és 
nemesedni volt kénytelen, hacsak az erkölcsi befolyással  öntu-
datosan küzködni nem kívánt. 

Hát édes magyar nemzetünk hogyan fogta  föl  és mi-
képen méltányolta uj vallásának ezen kitűnő alakját s miképen 
épült azon ? 

Dicső királyunk sz. I s t ván , it oly méltán neveztek kora 
és a későbbi századok „apostolidnak, mert nemzetének kiváló 
fölfogásu  és ihlctségii profétája,  Dávidja volt, Máriában azon i s-
teni ö s s z e k ö t e t é s t fogta  föl,  azon bámulatos kapcsot látta, 
melybe az Ég és a föld  Krisztus megváltási munkája által jött. 
Azért a keresztényülő nemzet tekintete örömest csüngött az Is-
ten Anyjának alakján, lelke gyönyörködött az isteni bölcseség e 
remek munkáján; s szive, mely a szép iránt az ős pogányság-
ban sem volt fogékonytalan,  mely nővilágát a többi népektől el-
ütőleg az ős időkben is becsülte, s mely előtt a többnejűség is-
meretlen volt, édes-örömest hódolt az eszményi képnek, melyben 
a kereszténység az Isten Anyját bemutatta. Nemzetünk vallásos 
pietásával a vele született l ovag i a s ság erénye szövetkezett, s 
igy lőn Mária a magyar által, kinek Hadúr nemzeti istene volt, 
mintegy meghonosítva; igy az angyali Üdvözletben „Asszonyunk-
nak, születésekor „Kisasszonyának s menybemenetele után 
Nagy-Boldog-Asszonynak, „Magyarország Védnökéi -
nek, „Édes Anyánk"-nak és hazánk „Mária országáé-
nak nevezve a magyar vallásos kegyelet és lovagiasság által. 
Hogy nemzeti legendaszerű hagyományaink a Szűz-Anya képét 
dicső királyunkkal álmaiban is láttatják: az mindenesetre tanús-
kodik legalább az irók pietásáról ugy, mint szépen jellemzik apos-
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toii királyunk Mária iránti buzgóságát is. „Igen elfogulatlan  el-
mék magasztalják — úgymond egy tudós tanár, nemzeti hagyo-
mányaink egyik leghatalmasabb bajnoka — első királyunk ama 
szerencsés eszméjét, hogy e drága áron szerzett hazát a szep-
lőtlen szüzesség eszményének oltalmába ajánlá. Fönséges intelem 
rejlik e szép gondolatban, t. i. vajha a honfiak  és honleányok szep-
lőtlen tiszta érzelmei óvják meg romlástól s pusztulástól a hazát." ') 

Mindnyájan tudjuk nemzetünk évkönyveiből, — mert nem 
is szabad nem tudnunk, — hogy Istvánunk nemzetünket a pol-
gárisodás és üdvösség vallásának megnyerve, e napon, Nagy-
Boldog-Asszony napján koronáztatta meg magát; s 1038-ban 
ugyanez nap volt az, midőn kórágyán az ország jelen volt egy-
házi és világi nagyjai előtt vészszel fenyegetett  hazánkat a Bol-
dogságos Szűz oltalmába és pártfogásába  ajánlottíi. Dicső eleink, 
jeles szent királyaink versenyezve buzgólkodtak Mária tisztele-
tének emelésében. Magyarhon legszebb templomai Mária tiszte-
teletére emeltettek. A magyar győzelmi zászlókan, pénzeinken, 
győzni szokott fegyvereinken  Mária képe, Mária csodaerejü neve 
ragyogott. Szent Lászlón k félisteni,  daliás alakja mellett győ-
zelmeiben ott látta a magyar a Boldogságos Szűz alakját is. Midőn 
Arany János „Szent László" czimii legendájában az ősz tatár mondja: 

„Nem a székely, nem is Laczíi, kit Isten soká megtartson, 
Hanem az a László, László! a győzött le minketharezon;" 

a nép rámondja: „az Szent László, és a Szűz, a Boldogsá-
gos." 2) — IV. Béla és V. I s t ván diplomáiban a Szent Szűz 
„Magyarország P á t r o n á j a - és Nagy-Asszonyá"-nak 
neveztetik; s a magyar tisztelet és buzgalom századok óta is-
métli a lórettói litaniában a Boldogságos Szűz egyéb magaszta-
lásai közt az „Országunk Védasszonya" édes vigaszszal 
teljes czimet. Róber t Káro ly alatt meghatároztatott az an-
gyali Üdvözletnek napjában háromszor való climádkozása Mária 
tiszteletére. Nagy L a j o s a törökök fölötti  fényes  győzelmét 
Mária oltalmának tulajdonitja s a nagyhirü Mária-Czell-t emeli. 

1) Karcsanyéki. A nemzeti müvelödás alapja. Szeged 1861. 128. 1. — 2) Kisebb 
leült. II. k. 141—142. 11. — 

* 
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Hunyad i János és K a p i s t r a n Mária lobogója alatt és a 
„Jézus Mária'- nevében vivják halhatatlan győzelmüket. Igazsá-
gos M á t y á s u n k volt első, ki tiszteletére pénzt veretett a Szűz 
képével, s ..Magyarország Védasszonya" körirattal: a nagy király 
paizsán szintén e szavak valának láthatók: „Szentséges Szűz Má-
ria! esedezzél Mátyás királyért." Szobieszkyék lG83-ban 
Mária nevének védelme folytán  menték föl  Bécset s majd Bu-
dát a török másfél  százados rabigája alól, minek septenib. 12-én 
Mária névünnepén üli emlékét a magyar. Végre, hogy többet 
ne említsek, ezelőtt 12 évvel Kisasszony napján találók meg nem-
zetiségünk szent és legdrágább ereklyéjét, a magyar koronát. 

S most legyen szabad kérdenem K. II! nem emelé-e, nem 
kelle-e nemesítenie egy ily történelemnek, melyen Mária oltal-
ma és tisztelete főfonálként  vonul keresztül, a buzgó, a valódi 
magyarnak szivét? Nem kellett-e nemzetünk jellemével szükség-
képen összenőni a sz. Szűz tiszteletének ? Nem kelle-e állítanom 
— egy tudós honfival  — mikép „a nem-korcs magyar népnek 
oly lényeges jellemvonása a vallásosság, főleg  a Mária iránti 
tiszteletre nézve, hogy a hol nem vallásos többé, ott már nem 
is igazán magyar?" ') Nem kell-e állítanom, hogy a valódi ma-
gyar szépnem vallásos fejlődése-,  képzése- és jellemében Mária 
tisztelete volt, van és lesz a legragyagobb vonás ? Ah! ne czá-
foljatok,  ne kívánjatok megczáfolni  kedveseim! Ez erkölcsi jel-
lem eldobása és elhanyagolása által ne foszszuk  meg magunkat 
történelmünktől, jeleni legfőbb  értékünktől s jövőre az Ég azon 
oltalmától, melyben Mária által részesültünk. 

Engedjétek meg inkább, hogy még némit Mária gyakorlati 
tiszteletéről szoljak, jelzendő röviden, hogy a Mária-erények kö-
vetése felmagasztal  és Mária közbenjárása Istenhez emel 

II. 
Az Ur-Jézus azt parancsolja: „Legyetek töké le tesek , 

mint a t i mennyei A tyá tok töké le t e s " 2); másutt pedig 

1) Karcsanyéki. i. m. 129. 1. — 2) Máté 5, 48. — 
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azt mondja: „A ki engem akar köve tn i , vegye föl  a 
k e r e s z t j é t s kövessen engem," ') Csodálatos parancsok 
ezek, nemde K. H ? Nem elérlietlen tökély-minták mutattatnak-e 
itt föl  köve té sképen nekünk? Nem K. H! A mennyei Atya 
elérlietlen példája azért állíttatik előnkbe, hogy hozzá közelíteni 
a lehetőségig soha meg ne szűnjünk s lelkünket az isteni szik-
rát ős forrásához  visszavezetni (igyekezzünk; Jézus pedig a ma-
ga példájára azért hivatkozik, hogy benne ami isteni, azt imádjuk, 
ami pedig emberi, azt kövessük. Mindez Isten kegyelme mel-
lett nem lehetetlenség; de meg kell vallanunk, gyarló emberre 
nézve, igen nehéznek tűnik föl.  Emberi természetünknek, meg-
ingott erkölcsi állapotunknak megfelelőbben  jött, és sokkal biz-
tatóbban hangzott vissza lelkünkben a haldokló Jézus ama tes-
tamentalis pár szava: „Tani tvány! ime a t e A n y á d , " 2)azaz: 
ime a példa, melyet tisztelned, becsülnöd és védened kell; ime 
a tökéletes ember, kinek erényeit követned kell. 

A kereszténység fölfogta  az Üdvözítő utasításának szellemét, 
s az Isten Fiáról adott tanhoz is következetesen Máriá t , mint 
minden ember i t ö k é l e t e s s é g m i n t á j á t á l l i t á föl 
megfelelő  t i s z t e l e t és köve tés t á r g y á u l , ő az, ki 
ember létére minden angyalok és szentek fölé  magasztaltatott, 
mert erényeiben is minden halandót túlszárnyalt. Mg ugyanis az 
erkölcsi élet egyéb jeles bajnokai csak egyik-másik erényben 
tűntek ki: Mária minden erények tökéletes egyeteme gyanánt 
ragyog föl.  A mit a szentek, a mit a martyrok erényest fölmu-
tattak, azt Mária egyedül mutatta föl.  Ha Ábel az ártatlanság, 
Hénok a tisztaság, Noé az állhatatosság, Ábrahám az engedel-
messég, Jákób a hűség, Mózes a szelídség, Jób a béketűrés szép 
erényeit érzékitették: Mária mindezeket még ragyogóbb fényben 
egymaga mutatta föl. 

„A példa vonz''; s épen azért, ugy hiszem, nincs valódi 
ker. kebel, melyben a magasztos mária-erények hatástalanok ma-
radnának ; nincs nemes ízlés, mely a szépészet remekei előtt ér-

1) Márk. 8, 34. — 2) Ján, 19, 27. — 
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érzéketlenül haladhatna el.—Engedjétek meg azért K. H.! hogy 
Máriát néhány erényében részletesen is fölmutathassam. 

Azt mondják, az a l áza to s ság minden erények forrása. 
Valósult ez Máriában is, kinek alázatosságát épen ugy kell bá-
mulnunk, mint a tökéletességet és nagyságot, melyre alázatossá-
ga emelte. Keresztelő sz. János kiváló példáját adta az aláza-
tosságnak, midőn a zsidóknak, kik őt Messiásnak tartották, igy 
nyilatkozott: „Utánnam jő , a ki e rősebb ná l amná l , s 
k inek nem vagyok mél tó , hogy s a r u k ö t e l é t meg-
oldjam" '); de Mária e nagy szent erényét is fölülmulta,  mi-
dőn az üdvözlő angyal isteni küldetéséről meggyőződve azt mon-
dá: „Ime az Úr s zo lgá ló j a , legyen nekem a te igéd 
szer in t" 2 ) , ő a királyi vérből származott szűz, ő az Isten-
ember leendő édes anyja szolgálónak nevezé magát! — De a ki 
magát megalázza fölmagasztaltatik;  mert midőn az alázatosság 
minden becset és dicsőséget levetkezik, ugy látszik, az apostol-
ként, „mintha semmije sem volna és mégis minden-
nel b i r na"3). Mária, midőn a bámulandó alázatosság „szol-
gáló" szavát elrebegte: akkor volt egyszerre megjutalmazva és 
fölmagasztalva;  hisz „legyen" szavára az Istenség szállott trón-
járól alá az ő szűz méhébe. Egész életében gyakorolt alázatos-
sága pedig a mennyek királynéságával jutalmaztatott meg! — 
Mit szólnak e képnél azon férfiak,  főképen  pedig nők, kik eset-
legesen nemesebbnek nevezett vérből származván, e gondolatban 
az öröklött vagyon, fény  és pompa közt hiuságuknak és mellőző 
eljárásuknak örökös anyagát találják s az alsóbb osztályokra 
megvetéssel pillantanak? Pedig nincs szebb kép, mint egy urnő 
a nem számitó lebocsátkozás nemes tényeiben. 

Máriában kitűnő az engede lmesség erénye, mely a tör-
vények iránti tiszteletet, a társadalom fenmaradásának  ezen nél-
külözhetlen alapját biztosítja. Máriáról a szó legteljesebb értel-
mében ismételhetni, a mit isteni Fia mond: „Nem j ö t t e m a 
t ö r v é n y t fölbontani ,  hanem t e l j e s í t e n i " 4 ) . Isten ki-

1) Máté 3, 11. — 2) Luk. 1. 38. — 3) II. Kor. 6, 10. — 4) Máté 5, 17. — 
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választott edénye, Isten valóságos anyja volt ő ; és e méltóság 
és kiváltság öntudatában is páratlan készséggel sorakozott azon 
emberek sorába, kiket a fennálló  törvények köteleztek. Nézzük, 
miként siet nehézkes állapotában is August- csára szál • 
mazásának helyére, Bethlehembe, hogy rendes alattvaló 
gyanánt ott számba vétesse; miként siet ő a tisztaság dicső esz-
ménye szülése után 40 nap múlva a jeruzsálemi templomba, 
hogy ott más közönséges asszonyok módjára Mózes törvénye 
szerint megtisztuljon: s lelkünk elbámul az engedelmesség e re-
mek mintája fölött.  — S mit vélnek e képnél azon nők, kik a 
keresztény nő és honleány kötelességeiről megfeledkezve,  ebbeli 
nemes feladatuk  teljesítése helyett inkább a vérnek s a nemzeti 
alakunktól is már megfosztott  divat és fényűzés  telhetetlen daemo-
nának tömjéneznek ? Pedig a valódi szép az egyszerű — szól 
az izlés és a tudomány. 

Mária erénykoszorujában legtisztább liliomként tündöklik a 
szűz t i s z t a s á g erénye. A most feslő  virág szirmaiban, a lil-
jom kelyhében, a fűszál  hegyén rengő harmatcseppben, melyet a 
pirosló korány most szül, a ragyogó nap arany-sugáraiban inkább 
feltalálható  a föld  pora, mint Mária szűz erényében a homály. 
Az előbb ez érdemben mondottakhoz itt csak azt adom, hogy a 
földi  lét minden viszonyulásaiban vannak kivételek, s igy van az 
emberi természetben is. Az állatiasság iszapában még physikai 
elsülyedése előtt elmerült Sodomában is találtatott kivétel Lóth 
családjában. S ki merné tagadni, hogy anyagi, minden tekintet-
ben — mint mondják — reális czélokra törő korunkban is van-
nak kivételek, vannak az erkölcsinek és eszményinek, diZ Síz • ít 
valódi jónak és szépnek állandó barátjai? — Azonban nem lehet, 
nem szabad kivételesnek tekintenem azon állapotot, melynek ál-
talánosnak kell lennie: ha az Üdvözítő szerént „nem mindnyá-
j an fogják  is meg ezt az igét."') Nem mindnyájan, annyira 
hogy önmaguk gyarlóságukból indulva ki, nem csak a magokhoz 
hasonló emberiségnél, hanem még a legtisztább Szűznél is kétel-

1) Máté 19, 11. — 
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kednek azon tisztaságról, melynek a keresztény önmegtagadás és 
önuralom mindenha oly kitűnő bajnokait mutatta föl  a világ előtt 
s vette föl  Jézus a mennyország fensőbb  dicsőségébe; mert ő 
mondá: „boldogok a t i s z t a szivíiek, mert ők l á t j á k 
az Is tent ." ') Szép erénye, felmagasztaló  éke a tisztaság fő-
kép a szépnemnek, sőt oly szükséges is, hogy tőle a társadalom 
szilárdsága függ.  A világ-hóditó Rómának legfőkép  azért kellett 
elhanyatlania, mert a Lucretiák, Virginiák, Cornéliák sat. kebe-
léből eltűntek; Bizancznak a miatt kellett megdűlnie, mert ide-
gei az erkölcstelenség által ki voltak meritve. 

„Igy minden országnak támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 

Róma ledül s rabigába görbed." '-) 
Mária erényei közül megemlitem még a tű röd el met, az 

I s t en a k a r a t j á n való megnyugvást.Kényes föladat  időnk-
ben ez erény apostolává lenni, midőn ezen erényből még gúnyt 
űz a társadalom s visszautasítja az együgyűek s ügyefogyottak 
vállaira. Ellenzékiség, párt- és felekezeti  szellem, türelmetlenség, 
kellemetlen súrlódások, megsértés, guny, rágalom, párbajok, az 
önuralom hiánya, kétségbeesés, öngyilkosságok s többeffélék  szo-
rították ki a türelem erényét s a békülékenység szellemét a mo-
dern müveit társadalomból. Mária Simeon jövendőlésétől fogva 
keresztül az élet phasisain egész sz. Fiának kereszt-halálaig látta 
és tapasztalta a türelmetlenség, irigység, szeretetlenség és gyű-
lölség viperáinak marásait; de azért nagylelkűen tűrt. Jób a 
béketűrők királya és a kereszténység martyrjai csekélyebb mérvű 
türelmet tanúsítottak, mint a szűz Anya, midőn sz. Fiának ke-
resztjénél állva szivében a fájdalmak  kintengere hullámzott. — 
És mi? Mi vajmi keveset tudunk eltűrni zúgolódás nélkül 
akár a Gondviseléstől látogattassunk, akár embertársainkkal jöj-
jünk érdesebb érintkezésbe! Pedig az üdvösség Tanára többször 
ismétli tanitmányában, hogy „boldogok, a kik ü ldözés t 
szenvednek az igazságér t . " 3) 

1) Máté 5, 8. - 2) Berzsenyi. — 3) Máté 5, 10- U. — 



25 

De ki volna képes Mária erényeit egyenkint méltányolni 
és példaképen előállítani? A mindennapi élet körülményei elég 
alkalmat szolgáltatnának azokat megismerni és követni, ha jó-
akaratunkban s vallásos szellemünkben meg nem fogyatkoz-
tunk volna. Az anyagi élet szines és zamatosabbnak tetsző 
gyümölcsei megvesztegették ízlésünket, a mulandóság perczeinek 
élményeit versenyezve hajhászszuk; s természetes aztán, hogy ezen 
élni-törekvésben nincs időnk azon erényvirágokra is némi figyel-
met fordítani,  melyek unalmas idők után, mint az aloe, majd egy túlsó 
haza virányain kecsegtetnek egy ismeretlen (?) üdv gyümölcseivel. 

Azonban ez élet hű marad önmagához; és amiről a jóllét 
karjain, az élvezetek kábító ölében oly könnyen megfeledkezünk, 
megtanitnak. visszaemlékeztetnek arra az élet v i szontagsá-
gosabb percze i ; ha lelkünk a jobb időkben nem tudott oly 
nemes, oly háladatos lenni: megtanul az lenni a megpróbáltatás 
napjaiban, midőn tehetségei elhagyják s érzi, hogy közben já -
r ó r a , o l t a lomra , gyámol ra van szüksége. És itt megint 
Mária kegyes alakja tűnik föl  a még hinni és bizni képes lélek 
előtt. Valami vigasztaló és boldogító tudat az, hogy Máriában 
Istennél leghathatósabb közbenjárónk van! — Mosolyganak ezen 
azok, kik Istennek lélekben és igazságban való imádását kiváló 
elégültséggel szeretik ismételgetni; de Isten, ki az emberiséggel 
mindig ennek megfelelő  módon bánt, az üdv keresése- és meg-
szerzésében sem kiván az emberi természettől idegenebb eljárást. 
És ha e földön  annyi helye van a közbenjárásnak, párfogolásnak 
és védelemnek; ha nagyon megfelelő,  hogy kisszerű és nyomorult 
emberek mások közbejötte folytán  részesüljenek egy mindenki 
által és minden alakban meg nem közelíthető fejedelem  kegyel-
mében : bizonyára eszünk- és szivünkkel nagyon megegyező azon 
fensőbb  és magasz to s közve t í t é s , melyet a kegyes Szűz 
Anya, kiben a mi emberiségünk dicsőült meg, köztünk s azon 
örök Istenség közt elfoglalt,  „ki — mint az írás mondja — még-
it ö z e l i t h e t l e n fényességben  lakozik." ') Imádatos eljárás 

1) I. Tim. 6, 16. — 
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ez az isteni Véghetetlenség iránt, melylyel parányiságunkat még 
forró  imáink szárnyain is nehezebb közvetlenségbe állitanunk; 
kellő s igazságos tisztelet ez Mária iránt, melyet méltósága, eré-
nyei s irántunk való szeretete által kiérdemel; végre méltányos 
fölismerése  önmagunknak, kik, miután Istentől a bűn által távol 
estünk, s Krisztus isteni közbenjárása által vele kiengeszteltettünk: 
ezen állást szintén csak közbenjárás és pártfogás  által biztosit-
hatjuk magunknak. Innen mondja az apostol az Üdvözitőről, mit 
az ő sz. Anyjára nézve is ismételhetni, hogy „ha vé tkez tünk , 
van k ö z b e n j á r ó n k az A t y á n á l , ki a mi b ű n e i n k é r t 
engesztelő." ') 

Mióta az Üdvözítőnek János apostolhoz intézett ama fontos 
szavai a keresztről lehangzottak: „Tan í tvány! ime a te 
Anyád" s az írás utána megjegyzette, hogy a tanítvány Máriát 
anyjává fogadta:2)  az egész ker. világ versenyezve buzgott a 
János apostol helyettesítése folytán  Anyánkká ajánlott szűz Mária 
iránti tisztelet kifejezésében  és pártfogásaért  való áhítatos ese-
dezésben. — Máriának megbecsülhetetlen kincse volt isteni sz. 
Fiában, kiről azt mondja sz. Pál, hogy: „minden t ö k é l e t e s-
s é g ő benne lakott ,"3) s mégis ezen kincsét is visszaadta 
Istennek s megelégedett a János képében neki ajánlott emberi-
séggel; azon anyai szivébe, azon anyai szeretetébe fogadta  az 
embert, melyben azelőtt az Istent viselte! Bizonyára örök tiszte-
letre és hálára méltó ténye a szűz Anya alázatosságának és 
ember-szeretetének. 

A keresztény világ a szűz Anya ilyetén pár t fogói  ál lá-
sát kiváló buzgósággal vette igénybe, s tapasztalva azon szám-
talan jótétemények s az isteni kegyelem dús kiáradásait, melyek-
ben az emberiség Mária közbenjárása és pártfogása  folytán  ré-
szesült , kiváló buzgalommal és áhítatos kegyelettel kisérte is 
mindenha. Az Évában árvává lett emberiség édes Anyját s az 
ez édes névvel járó gyámolitásokat tekintette és tapasztalta, ter-
mészetesen, ha erre méltónak igyekezett magát tenni, Máriában 

1) I. Ján. 2, 1—2. — 2) Ján. 19, 27. — 3) Koloss. 1, 19. — 
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mindig. Igy egy áhitatos legenda beszéli, hogy egy fiu  buzgón 
könyörgött egy Mária-kép előtt, esedezvén hogy a B. Szűz mu-
tatná meg azt, hogy őneki — a fiúnak  — valóban anyja; mire a 
fiu  áhitatos merengései közt e szózatot hallotta: „előbb mutasd 
meg te, hogy fiam  vagy;" mit a vallásos lelkülettől áthatott ifjú 
aztán nem is mulasztott el. — Liguori szent Alfonz  soha sem 
nevezte a Boldogságos Szüzet másnak, mint anyjának; de azon 
igazságot is, miszerint ő va lóban a n y á n k igen elmésen állitja 
elénk, mondván: „Krisztus urunk születésének elbeszélésében azon 
kifejezéssel  él szent Lukács, miszerint Mária „szillé első szülött 
fiát."  Ha az evangelista első szülött fiának  nevezi Jézust, szük-
ségkép több fiának  is kellett lennie; — azonban hitünk egyik 
igazsága, hogy Máriának Jézuson kivül semmi egyéb t e s t i fia 
nem vala: igy tehát lelki gyermekeinek kell lennie, kik mi va-
gyunk. ') Szent Lukács ama szavait a szentiratok magyarázói 
más módon is megegyeztetik hitünkkel; s az egyház hitéhez alkal-
mazott ezen magyarázat bizonyára szebb ama szentirás-értelme-
zési szabadosságnál, mely a hány személy, annyiféle,  majd elmé-
leti, majd gyakorlati hitet szül ugyanazon-egy felekezetnél  is. 
Innen van, hogy protestáns atyánkfiainak  legnagyobb része oly 
közönséges és kicsinyes fogalommal  bir Máriáról; pedig a helvét 
hitvallás XI. részében ez áll: „Ugyanazon örök Istennek örök 
Fiáról hisszük és tanitjuk, hogy kizárólag a sz. Lélektől 
fogantatott  s a mindenkor szűz M á r i á t ó l született." És 
ha igy: miképen értsük azt, hogy prot. felebarátaink,  kik szintén 
ami Urunk Jézus nevében könyörögnek annak mennyei Atyjához, 
cultusukban annyira mellőzni képesek az általok is mindenkor 
szűznek vallott Máriát? Miképen értsük, hogy oly fukarok,  sőt 
bennünket is félre-ismerők  a Mária iránti tiszteletre nézve? 
De nem vitatkozom, hanem örömest irom alá egy hires prédikátor 
e szavait: „Egyes hitczikkekben különbözhetünk, az igazságot kü-
lönböző oldalról és különböző mértékben foghatjuk  föl;  de a 
szeretetben mindnyájunknak egynek kell lennünk, különben meg-

1) Alvinczi. Erkölcsi példák. Pest. 1858. 436. 1. — 
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szűntünk keresztyének lenni; mert a buzgóság, mely az embert 
embertársa ellen ingerli, amely visszavonást, hasonlást szül, lehet 
felekezeti  buzgóság; de bizonyára nem keresztyén vallásos buz-
góság ; azért ismétlem, a hasonlásoknak főoka  a vallástalanság."') 
Mily méltányos szavak, mily humanistikus tanitmány! Kár, hogy u-
gyanezen papi ember előbb Jézus szavainak különböző értelmezésé-
ről oktatván egyszerű híveit, homályosan, de mégis elég czélzatos ért-
hetőséggel eként prédikál: „Ki tudna ebből—t.i.az írás általa idézett 
szavaiból — okot keresni egyenetlenségre ? Ki más, mint az ember, 
akiben a szenvedély az eszet elvakítja, a szivet eltompítja; de 
aki az erkölcsi érzést még a szenvedély uralma alatt sem tagad-
hatja meg, hanem gya l áza to s t e t t é n e k nemes indokot 
színlel , bűne i t szent p a l á s t b a b o r í t j a ; kezébe veszi 
a ke resz te t , a l e g t i s z t á b b szere te t , legnemesebb 
ö n m e g t a g a d á s j e lvényé t , hogy a l a t t a anná l szaba-
dabban rabolhasson , gyi lkol jon . Tudom én azt aty.— 
folytatja  a hires egyházi szónok — hogy az emberi szennyes 
kezek még Jézus égi tisztaságú tudományát is beszennyezni 
törekedtek." 2) E szavak és hang megítélését legyen szabad 
méltánylástokra bíznom. 

Mikor is e kis szükségszerű kitérésért elnézésteket kérve, 
visszatérek szclid feladatunkhoz,  és ismétlem, hogy Mária anyai-
sága és hathatós pártfogolása  minden időben v i g a s z t a l á s a volt 
a t e s t i - l e l k i szükségekben szenvedő ember iségnek, 
s azért a háladatos vallási kegyelet rég óta ruházta föl  a szűz 
Anyát azon szép és nagyjelentőségű czimekkel, melyeket a lóret-
tói litánia így számlál elő: „B ii n ö s ö k ol talma, Szomorúak 
v igasz ta ló ja , Ke resz t ények segítsége." Érzette Mária 
tiszteletének jótékony hatásait a bűnös, a lesújtott, a viszon-
tagságok alatt görnyedező, a gyámol nélkül szűkölködő hivő se-
reg mindenkor, s azért ama Mária-czimekben a hála az igazság 
nyelvén szólott. 

Végre- a magyar hálás-kegyelet eme czimekhez régibb idők 
1) Minden ország, mely magában meghasonlik, elpusztul! N. P. egyházi beszéde. 
- Kolozsvárit. 1861. 15. 1. — 2) I. h, — 
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óta ezt todotta: „Édes hazánk Ol t a lmazó j a! Könyörög j 
é re t tünk!" Engedjétek meg K. H! még e czimhez képest némit 
szólanom. 

Nemcsak egyházi, hanem nemzet i ünnepé ly is ez K.H! 
a magyar katholicismus előtt. Ünnepünk magasztos tárgyához, 
mintegy dicső Istvánunktól véghagyományilag öröklött második 
alkotmányoszlophoz nemzeti mul tunk s z a k a d a t l a n kegye-
l e t e i fűződnek.  Érezte nemzetünk főképen  viszontagságokkal 
teljes életének aggasztóbb perczeiben Mária hathatós pártfogásá-
nak siikerét, s azért mindenkor kedves kötelmének és dicsőségé-
nek tartotta az Isten sz. Anyja iránti különösb tiszteletét és bi-
zalmát tanúsítani. Fényes bizonyságai ennek a honunkban Mária 
tiszteletének szentelt templomok; tanúsítják ezt a számos Mária-
ünnepek, melyeket a magyar katholicismus a nemzet életéből vett 
eseményekkel összeköttetésbe hozott, ezáltal mintegy nemzetiesí-
tett s mindig különösb előkészülettel, nagyobb buzgósággal és 
magasabb fénynyel  ült meg. — És mi akkor, a mélyebb vallá-
sos érzelem ama századaiban boldogabb és hatalmas nemzet valánk 
annyira, hogy ha nemzetünk amaz aranykorára visszamerengünk, 
lehetetlen, hogy keblünket fájdalmas  érzet ne borongja át azon 
különbség fölött,  mely eme mult s a sivárabb jelen közt létezik. 
Miután a visszavonás és egyenetlenség, mely ellen első sz. kirá-
lyunk végperczeiben is oly méltán intett, Mohácsnál minket elti-
port: mintegy kétségbeesve régibb dicsőségünk megtarthatása fölött, 
valamint nyakunk idegen igának, ugy lelkünk is idegen szellem-
nek állott szolgálatába! Azt gondoltuk a vallás-ujitás rohamaiban, 
hogy a múlttal szakithatunk; de ha ezt ma annyi viszontagságok, 
annyi veszély után még politikailag sem tartjuk, nem lehet lehet-
ségesnek tartanunk: miképen gondolhattuk és remélhettük azt a 
vallásra nézve, mely észt, szivet és lelkiismeretet inkább áthat, 
inkább kötelez, mint bármi egyéb, bár a legtökéletesebb emberi 
intézmény ? Mi azonban meghasonlottunk s a bekövetkezett ellen-
séges időkben ősibb vallásunk egyéb intézményei mellett Máriá-
nak, a nemzet Nagy-Asszonyának tisztelete is sokat szenvedett. 
Az előbbi állapotok összeroskadtak s a romok fölött  a vallástá-
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lan érzelmek, mint gyászos rémmadarak vijjogtak. Mindennek 
daczára a nemzet egyrésze hű maradott a jónak tapasztalt múlt-
hoz, megörzötte a jogfolytonosságot;  s most a protestáns testvé-
rek, ha egyébért nem is, elismerést szavazhatnak nekünk azért, 
hogy mindamellett, hogy velők az uj idők haladásában is egyenlő 
lépést vagyunk képesek tartani, csak bennünk és általunk tanul-
mányozhatják azon nemzeti multat, melylyel vallásilag szakítottak, 
mely pedig — ugy vagyunk meggyőződve — egy hajnalló nemzeti 
jobblétnek is alapjául kell hogy szolgáljon. 

Őseink vallása él tehát még a nemzedék egy részének szi-
vében; s ha egyéb biztosítékom nem volna: e méltó szép ünnep, 
e mária-tiszteleti buzgóság is kezességet nyújt nekem a jövőre 
nézve. — Mert azt hiszem, hogy ha a magyar szép-nemet 
kell a nemzet életerős törzsének tekintenem, melyből a nemze-
dékek időnkint gályákként sarjadznak ki és táplálkoznak; az 
áhítatos szép-nem pedig dusabb-érzelmüsége, a szép iránti élénk 
fogékonysága  és nemi gyöngédsége folytán  is Máriát mindig kény-
telen lesz, mint a nőnem dicsőségét tisztelni: azt hiszem, hogy akkor 
Mária valódi tiszteletének jótékony hatásaira nézve általában 
és különösön nálunk is mennél többet lehet és kell várnunk. 

Ennyi az K.H! amit Mária tiszteletének hatásairól és ered-
ményeiről ma itten elmondani jónak láttam. — A legnagyobb-
szerű, a legdicsőbb állás, melyre ember valaha emelkedhetett, a 
legnagyobb gondolat és eszme, mely az emberiség ügyére joté-
kony hatást gyakorolhatott: Máriában nyer kifejezést.  S ha 
most az Egek ezen ékességét, ha a fölmagasztalt  föld  e páratlan 
dicsőségét, ha az erénynek föltétlen  becsét, ha a világ-egyház 
századokon át gyakorlott eljárásait, ha édes hazánknak, jámbor 
őseinknek ránk is minden vész daczára áldásosán leszármazott 
állhatatos buzgóságát, nemzeti kegyeletét, ha saját testi-lelki ér-
dekeinket, szivünk legszebb érzelmét és vigasztalását, meg lelkünk 
örökéleti ragyogó eszményeit tekintjük, — ha, mondom, mind-
ezt kellő komolysággal tekintjük és megfontoljuk:  akkor lehetetlen 
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Mária igaz tiszteletében megfogyatkoznunk,  vagy ha megfogyat-
kozánk, nem gyarapodnunk! 

Ismétlem tehát magyar egyházunk egyik legszebb énekének 
érzelemdus szavaival: 

„Egek ékessége, 
Földnek dicsősége, 

Magyarok Asszonya, Királynéja! 
Hozzád buzgó sziwel, 
Köteles hivséggel 

Járulunk szentséges szűz Mária! 
Mig bennünk egy ér 
Mozdul s egy csép vér: 

Fogjuk jóvoltodat emlegetni 
S téged buzgó sziwel üdvözleni!" Ámen. 




