
A megalázás és felmagasztalás napja. 

J:ín XII . 19 . • A rMi~eu !l() k mond,inak uH'gokhan : laIJátok..e, ti !l('l1l1uit nt,.., 
hlI~~nállok ~ Ime, lllind e \"']('1( );, ;, \'c ti ';tch. 

Egy nap a Jézus életében, melyen erezhcltc, hogy nincs lObbi! 
egycdIlI, melyen a gyözclrncs vezér mosolyát vehette \"0103 ajkaira s 
annak tekintetével nczhclctt volna végig lsidóországnak az Ilnncprc 
Jcruzs.1!crnbc fclgylllt csaknem három millió népWrncgén. Egy nap, 
melyen önkénytclcnll1 is amaz érzésnek kellett bclopózniaJézusszivébe, 
hogy Illirom évi Onfeláldozó, önzetlen, dc egyszersmind kUzdclcm- ~ 
szenvedesteljes élete nem voll hiitbavaló; az elhintett mag, az idójá. 
rásnak bármily viszontagságai mcllcll is, kikell, növekedni kezdett, 
hogy teremjen némcly k(1szcr annyit, másik százannyit. Egy nap a 
Jézus életében, melyen láthatjuk, hogy mcgszabaduh'a az ember a 
lid~rcznyomástól, szétt~pve szeméröl a sötétség köteléket, odaáll tes
testől, lelkestől az igaz Ugy szolgálatába, az igazságnak diadalra veze
tésére. Egy nap, - a világosságnak napja, melyen méltó az ember 
önmagához és Istenéhez, követi saját szivét és saját eszet, féJreállva a 
hatalom, vagyon az önérdek szolgálatából. Egy nap, minő nem \'olt 
több Jézus eletében I Ez a hozsánnak napja l Ennek szentelUnk mi ma 
emlékünnepet I S mintha zord, komor idő után napfény ragyogna rflnk, 
mintha üditő gyöngyharmatban mosdan;'lnk; Illegujulunk, fellelkesUiUnk 
e napnak emlékén és IstenUnket örömkOnyekkeJ imádva, diadatmálllorral 
kliltjuk mi is; .Hozsánna t Áldott, a ki Jött az Urnak nevében I-

Hozsannák napja l A nap felkelt már Izrael egén, s talán vidá
m·bban mosolyog ma a tavaszi égboltozaton, mint azelőtt; az olajfák 
brg;t .. langy szellő hajtogatja hódolatra a zöldelő ágakat és a tiszU: 
tavaamak még szeplőtlen virágai étJes illatárral töltik be a Jemzsal~ 
lelé vezetO utal. Mindenütt örom, csak az Idvezitő szemében van fAJo 
kOnY; egy lájó köny, nem ",agáért, hanem a szent városért. Órill5 
néptömeg hömpölyg a szenl varus utcdln; remcgtuel, kétséggPJ tJDIIk 
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oldalon, leszIlIt várakozással, titkos örömmel a másikon; a sziv iU 
elszorul, amoU meg kitágul, jtl SÖI~ köpenyt ölt magára, lIliIIt a rémes 
éjszaka, amoU meg igaz és tInatlan Orömet, mint a vadASl'! fCgy'o"crt':t 
ncm sejlő, attól nem remegő daloló madárka. Ilonnan, r"iért ezek?!... 
MinO alak, mcly szerénységében oly méllós.~gteljesen közelg 81 olajfák 
hegyének oldal.'!n a szent város felé? I... Minő hang az a tflvOlban, 
mcly H Illcsszeségböl morajló mcnydörgés folyton fokozódó, erősbödö 

hangj!wal k1)7.clit felénk, hogy lcsujtsa itt IlH:l1ykövét 7 1... Jézus kOzelg, 
ar. :'tCslllcster fia; hozsanna hangzik, il nép tldvrivalgása a lelki király 
logad:\sMa; diadalmenet van Dfivid vIirosában s még a koldus is kap 
egy virágot, kap egy zöld galyaI, mil od:! dobhat az idvezítő utjára. 
HOZSOIll/O, hozsánlla! áldatt, II ki jljlt az /Ifi/ak nevében!~ hangzik 
minden felől. Csak a farizeusok dUglák össze rémlllten fejeikel, csak 
ők néznek stOmyll meglepetéssel egymhra, mini, a kiket nem várt, 

kínos eset ébreszt fl'1 álmaikból ; és esalódva, egymást mei,.fogva, szem
rcl1anyflssal illetve lllondják : Id/jci/ok-e, fi semmit nem lIasznál/ok ... 
m;m{ e vi/dg követi öM. Jézus t!s a farizeusok! A szerénység fc1ma
gasztalástmak, és a kevélység, a bUszkeség rncgalázásának képei II 

hozs.'mnák napján. E nap tellát II megalrízásnak és felmagasztalásllak 
III/pja. Ez legyen a mi elmélkcdésOnk tMgya . 

• • • 
E nap a megalázás napja. Megalázás napja a kevélység, bUsz

keség, fenntlt'jAzás, a lelki vilagosstJg és szabadság ellenségei sZ.'1Il1Ma, 
mely<!ket zsidóországban a papság, a farizeusok és sadduceusok kép
viseltek. Hajnal derült az emberiség életegére, mikor hirdetni kezdé a 
naUirelh; proféta eszméit; nj forrás !lyilt meg a szomjuhozó emberiség 
el6tt • szerelet és testvériség szözatára; de megkondul! egyszersmind 
a balilharang is a régi rendszer s ennek hivei felett. Jól tudták ezt II 

veze«lk; érezték, hogy közel 111M IIZ idő, Illikor elkövetkezik a haláltusa 
II dölyire, a bllszkeségre, a hatalomra Ü uralkodásra. S mert mindezt 
)éZU&nllk tulajdonítonAk, mindent eIktlvettek ellene. A farizeusok Jézus 
el1en tlmadnak az okoskodAs fegyvereivel, II főpap a vallás hatalmáva! 
6 a aaddueeu&ok a lenizés, mewetés és kigunyo!ás cszközclvel. 
.Szdrm(UhQtik~ valami jó Nd.ldrrrlxíl?- HAnyszor hangzott CI mM 
e Ufdés. mely arra vol1 IIdnva, hogy Jézust már csak származásá~rt 
IS klCUnyo1la. Fl!'lhangzottak a kiwrt~k, • ClIeIs:zövéflyek SZilvai, h~ 
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a mester fc[c1e!eil>en valalIIi olyat találjanak, melyér! ól bcvádolhalják. 
prof~ ta, messiás, király vagy-e, szabad-e s7.olnbatnapon dolgozoi (:so 

kclt-c a csaszárnak adót fizetni? mind, mind oly kérdés \'olt, mely_ 
lyel Jézust törbe ejteni véllék. ~ern sikcrllh. És a nagy me~lert jó ideig 
ellenségei kevésbe vették. dc nllkor azt lá tták, hogy elvclvel a népcl 
tótllk elfordítja, hatalmukat, befolyásukat napról-napra csökkenti , vagyo_ 
nukat kevesbíti : készen volt a tcrv . hogy egy ClIlbl'fl1l'k cl kell I'(!sz/lie 
a nép miaIf. Álarczol, állást változtat tak, meri mosl mar ncrn önma
gukért , hanem a /lépert akarják eltenni JéZUSI láb alól. Kczdódölt a 
cselszövés ezer neme, mit csak kigondolhat a dölyf és fé ltékenység 
ellensége elpuszt itás.ira. Kezükben a fondorlat minden szála, csak szo
rosabbra kell azl huzni - ugy gondolák - s az idvezitö mcnthetet
lenul veszve van. Es most, és most következik a diadalmenet; virágos 
ut Jézus elött, a hozs:\nnák napja, mikor ezer, meg ezer torokból tór 
ki a szózal : Aldott, a ki j ött az urnak lIevében!U A nép ncm veze
töit , hanem a már elkárhoztatott , megvetett és lenézett idvezi tőt akarja 
látn i és hallani, ót követi az utczán, hozzája tolong a templomba. 
Kellett-e enn~l nagyobb esapás a fondorkodók számára, keHett-e 
nagyobb megalázás a n~p feletti dölyf, uralom és halalo ll1 rneg
rendit~s~re?! A farizcusok jól (Irzik a csapás sulyát, mely rájuk 
nehezült: ~/áfjátok-c fi semmit nem haszIlaIfok, mind a vilag köW'1i 
ötef! · - szólanak egymás közt. A gonoszságnak, a meghiusulI tervek 
feletti kétségbeesésnek voltak ezek a szavai. Nem volt más hátra már, 
mint vagy meghódolni, vagy megtenni az utolsó lépést. Mit tettek? .. 
Ne előzzük meg a történetei. Elég nekünk m~ , hogy volt egy nap 
jézus életében, melyen a nép elót1 megalázva, csaknem porba tiporva 
Allt a gonoszság. 

Tanuság ez az emberiség számára. A iúndorlaltól, a titkos csel
sZövényektöl az igaz Ilgynek egy bajnoka sem ment; mig őszerényen, 
becsIllcttel kllzd, munkAI: addig a MIIérben sötét hálót fon számára 
az érdek, az önhaszonlesés. a féltékeny hatalom- és uralomvágy. Mig 
nyiltan, őszintén szól és tesz a nemes kebel: addig susogva. orozva, 
az éj leple alatt végzi munkáját a gonoszság. Nem éreztetek sona 
Ilyet éltetekben, nem sajgott a méltatlanság feleli szivetek és nem I 
omlott artatlalllll mel(lépclt becslllf'felek miatt litkO!ó3n fájó kOnyetek ? ... 
Ha nem, nem is tartoztatok akkor soha az igaz és nemcI küzdök. 
hanem azok kOzé. klkre rég kimondta Jézus az lte/etet: ~qj ,,;Ickk. 



115 

ha IIZ nlll/,'rd (~~ak jrll II/OII'/UII,II.. ff'''i/df'~'!~ De h" 'lo:'I.c;.~~rU" 
• 

h('c~Ukll'tck ~rlc1~\.Ien lajl szil'l'kk 11 \'ilag rfIgaluM cs ornlon kOuyc!ck 
31 l'mht'fck !tlnuksi\ga miatt: akkur i' j(~k ... Is igaz.lk kOZt: lanUI,!ok és 
SlcnvcII6Idck, kn1.Uclmcilckben kt'I,;Cghc ne l't\.sctck. hanem clnlékcz_ 
zelek il h\lJ.S.~nn!tk napjára ; tart~lllJk ki il jlihan mindvégig, merI hM 
Isll'n sc nem siet, sc nem kesik, II1I!)(i~ clí'rkclik. t:s 1'1 log t'rkcwi a 
kdlll nltihl'II, ho.o" tlll'gnyis..'l.l lll. clIlherek ~lcnlcl. I11cgfordil~1 slivél 
és IIICWtl.'\"a a dlcnségci lckct. Elég l,cld:,1 lI1ulal crrc IlellleS,lk ,I Wrlc
I1C,,"I1I, 11!tIlCIll Sirját t'IClilnk, lapaszl:II:,rIlUk ls . 

• • • 
E flOp (I jdmogllsz/lIliís III/pja, RClucltc :w:tgy cs.:.k rClI1élhcllc-c 

J,IWS, 1H'!oO' rdl CI fog klln:lkcwi il ,liad:llU1cnct? Nem I Hiszen, ha 
nap-lilii) III~n szegl'nycbbek Il'Sllink a 1l1~!! e füldöil !öltendő idöhen, 
de g;tld~gllbh<1k l<1paszl<1la tb<1n : ugy J':/II$ CSitkUIO'<11l sok tap.lsllal<1t1al 
g<1ztlagtldlmlo.lU rövid három cd l1lunk;\lkodfls.l <1lall. O l1l<1ga eID' Acs 
li<1, kinek ellellei voltak s.ljat rnkonai: tani tl':lnyai egyszeru haitIszok ':5 
1'~IH~ledök. Hatalmas roknni (\i<Sll'kül1etl's sehol sincs, mely sorOlllpóbll 
I':ph~tell \"oln<1 crdek':hen. Vagyona $éIl11I1i, lI1e1yet tisztelhet ck 1'011111, 

r:lllgr(ll, nlely előtt llIeghajol1ak volna, nem szólhatott senlmit. ts IHni
tasai 1 ... Tanita:;;li idegenek voltak II slegclly ':5 !ndallilll előtt, cllen
s/.em·esck ;1 f:jri zcnsok LOS gyilltllctesck il saddut'cnsok elölt, erkölcsi 
1'1\"('1 1)(."<Iig <1lig mej..",alóSithatúk, ső t iclforgatók az akkori kor[).ll1 akM 
zsidúon;.l~g()t, akar a római birodalmat tekin t jUk. Mikép r('mclhe1tc 
volna teh:lt, hOlO' Jeruz..<; ... \le1l1b~ \'nlll hevonul.i!.'.l diad:llmcnet lesz?! 
Nem 1 cl ilyet nem relllélt; jnbl):tn iS!lI('rte az embereket, minthOg)' cm'" 
SZ:1I11110U volna. 6, II kit illltnzlek ':s S1.(lntclen kiS<!rtellek, ki cl" lia!, 
nal' ul:111 kivetettek a tört és h:llllt; il, a kit kigllllyoltak, ha moso1n:oll, 
lencllek, ha szomorkodntt, CSlJiohllk, hil jllt tdt "s itn:ldkozoll, tlrs.~
rol t;l k, ha klmondtll amny ig:tzs:lgait: (I cSo1k :m.,,\! \"0/1 meg)(Yt'llt"kll'l." 
IUlIO' 1'''1(11( ki k"U taMania cswlci, elv"i mellett s majd cs.1k al1l:1 
nehlmy tani t Y~ny logia 'ov~hb [olytatnia lllegkl'ldcH illU nkM, kiket 
mlJgAhO~ ölelt, kchl~n ncvl'"lt. 

es méJ.:is elközelgetett a hoz&~lIn,1k nal'jll r Az ist"ni hö!cs ~karat "$ Inthkedl'1l foly'~1I az anuyis10r kl"~lIf"lt l.lIIl ..... r nnn('pcltt~ lett; ~l 
lI1d1UOttTll'"k p~Mi~ra Mit a nép. l:'t.1I akart;[ "t s hallan; II kij.,'1lOlyolm,1k 
alU ..... II mllgawto$ igal., .. 1g"kal. Onnl'l'dtté leli Jézus h"hM 1."s.1k ('I!)' 
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napra is, s ez unncpeltetésben a szerénység, az alázatosság volt felma_ 
gasztalva. Avagy azl mondjátok, hogy a. fari zeusok ren~czték a diadal. 
mcneiet tOrbeejtés végett? Hogy megkIsértés volt a dIadal napja; ezt 
értem és elhiszcm; de, hogy a farizeusok rendeziék volna: azt nem I 
Hiszen épen ők mondják nagy rémülettel: ,,/áljatok-e, ti senlfnit nem 
haszna/tok, mind e világ követi 6tet ~. 

A szerénység és igazság, a munka és ki tartás a mai napon felma_ 

gasztalva I Lehcl hát remény, van hát isteni igazság e földön is I Erre 
tekintsetek ti, kik szentül és igazán, nemesen, de elnyomva éltek. Kiket 
megfép a rágalom, oldöz a hatalom, kik orczáioknak kellős veritékével 
sóztok meg minden falalot ; kiktől áruba kérték a becsületel és lelke
teknek minden szcnt érzeimét : a mai napon Jézusra nézzetek s remél· 
jetek; lesz egy viragvasamapja a ti élleteknek is. Kik keseregtek a 
sok csalódás felett , s nem biztok az emberben és talán már Istenben 
sem, kiket IIldöz a sors és világ, kik mély lemondással s irtok hitetek, 
reményetek omladékain; emeljétek fel ma fe jeiteket, nézzetek, nézzelek 
a ködös, de csendesen kéklő távolba, ott közelget számotokra a 
hozsánnák napja ! 

Hozsánnák napja! Te a megalázásnak és fel magasztalásnak napja 
vagy. Melyik vár reánk? Attól függ, Jézus mellett á ltunk--e vagy a 
farizeusok csoponjAban? Hol á llotok ? Önmagatokról jól tudjátok. Foly, 
IOIY az idő a ktnelg az: Ur napja; van és tesz itélet e fö ldön, e fG/dj 
tUbea la. Bokiog az, ki szerénységében felmagasztalta tik; de jaj .mnak, 
Iti ~l)'légtbeA megaládatik. Ámen. 
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