
Pilátus házánál. 
M~I'\ ;>:),\,II I~I . • ,'!Ikul' I',b\.". (I 1o"""'\"J!o'",i ~.,,\kh(' ul! \'01"". ~"ld,' l i 
h,,~d .tI ,; (""''''11'''. "~ I 1.'· I1I"IU ",Iki, N,' """.01 ""'K,,'la( "t ;K;'~ ",,,tl<"'II(' 1; 

""t,,'1\ho •. IIwrl ,'n _ok,,1 ~ •• 'lIv( .. ltNn lilii 41 "'u"',,,,,, .1 ",inU". 

A nap~ugár. IUl'ly :UII'cl, Idkel cbrl'sztölcg raJ.(Y~ a fOldrt' ; a 
kekl,' cgbolt, tlll'l)' t'll'ndc, szeliLI flI.m\lal1:l! kCld Illosolytlgnl; al 
dl'i.lt'l " nft\úl)' l'ih'!.J.(. a \'i~1.alért' vandor m:ltltmicrcJ.( ndvü1.ih'\ s1.ó1.lI la ; 
,I h.'nm.'szCI hckój!mak sl.ctttircscl, .. békCs,'iégl'l lehér lobogó I.;)'anánl 
lurdt,tll tHÍI'idg s III Ihk iUahl s1.crc l1 y ibolya. milu!, mind OrOm!'! 
hinlc1l1t'k II kif:\radt, l k l1lé~ II ts;\lódások utan .... s k01.U1t is rcménykl'dö 
f,' I,1i I'lI1hcrnck. Mily ~1.Cp lennI' S lal:\1I Ic!.:kcmclÖ is, fdcdl'c most a 
llIullak :IAAooalnulit, len!I\'e a jelen nyomaszt\') gondjait, küV\!lni szarnyra 
kdt ~mcn)·";nkel , \':'If.:yód:\s:linklll és clm\!rt\lw :\hr:\nd \'i lagnnkb.1, :'Ilma
U\llm boldo);:lbh jtwl\röl, festeni ábrtllld k~pcinkben nelll ismcrllfljakal, 
hlll c f,)ldlckn~1 .slchb a rÓM, liSll:ihb (I p.llak s zengObbek a d:llok" . 
Mil)' sz~p ICIlIl\! Icr:izni IAhunkról .. fOld por:i l, !cli"dni a sok \'cr!lékel, 
doldalll II sok kötdckt't, ludrek c ~'1rlck t: hCl kötnek, az An mell ui, 
menni II knZlklmck cS fá jdalmak c hón;\b(~I, c ritk{1II tiszll' OrOml)k 
ki'>rl'böl Olla, hol II 1t'll'k szárnYCs.ll1ogásai ~z('hb hangOl adnak a li\ld l 
lell .... ll .... l, hlll lálhatJuk a \ ilttgl'!:yctcmnck sz:'lmtalllll napjal.:' fok ról
fokra 1\)k,'Ictc:;cdO Icnp.:~knck :lIna seTI'gcl, I11cl)' II föld bilszke. kC\'cly 
ID·erml'k .... hI!n kgink.\hh fclchr\!szlh\!tné scmmisl'gcnek l!rzo.!tcl. Mily 
:;tt'11 lenne, I1Il"11ni. menni, 100cI1Iclkedni s Itltttn It uagy l1Iind<,nscg<'l' 
m\nl c!-:)' ICl11dmCI\'c! 11\1\'1\, lcol1lolni az IS1<,nuck n 'gctkn hnlahulI, 
11I11C'l'1!!>:>I"g..:, Sl<,rclc!c l!s jl\t\,'1!:a elött és im:\dni Öl, II minI l11o.'g 11 1.'111 
ImMtuk ~oha. 

Oh 11111)' ucp k nIIl'. 111":1111;. lulCllIclkcdni li Orn'mklni ! ... Ck 
IICI11 mdlchlnk s n<'1I1 t\l'\cndl'lhctflnk. Ta\'a~z chTl'do.'sscJ, rCIll t'n)l'k 
t.\nhuh,hal Id,ölllek nllllkl'\ !mdi emlt'kcluk, ~ II kcrCs;l!tl\u}'Sl'~ ('nM 
k~l1li'k I"l ido k(lrc slcII\cMs<'khcl \'l'lc\ minkl"!, n kgn,1R)'nhh,:1 
JCItI~azahh clllhetlll.'k J o.'~lIsn;lk Slcll\cdl\~clh<' l. Ilisz emlo.'kl'l('I Un ~ 
cili" IIIc~uJIII most a n;l~ kllHk1cm ill~s~:lkll, mdyhcu J~wsn;lk . 
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...,. elleneinek et kellcn buknia. ott lilljuk mi már jézu •• E 
JI k utj.6n. Tavasz ~"()Il akkor is, virig nyih. ~k CIiIOi" Ir 7 ;:' 
Cw .. :mane kertben; az _idvezilönek kOnye hulh a virtc U, . .,' IL: 
ve(lI~ke vegyült a patak vizébe. A nnnl kGzelebb jutunk. nau II Tg 

emlt!knapjólhoz, inkább l!s inkább kell nekünk Jézust k69dliDnIt -." ... 
ved~ben. Alapi~:énk szavai Pilátus hllzához visznek, hol lOtJ "* • 
vallatás. Állapodjunk meg e háznAI kissé s lássuk a wIdAft'o ..... 
emlékezzlInk meg az egyetlen YédárÖf . 

• • • 
Pilátus házánál, a vádaskodók közt nöt, gyOngid érzelmek ~ 

viselőjtt, ne keressetek. Szent könY\'ünk lanusága szerint, soha el)' nft 
is ncm emeli: fel szavát Jézus cllcn. S ha talán a nagy feslŐ 1n!I
örökítésc szerint a vádolók csoportjában mégis akadtok egy~ n&e : 
azok csak azért vannak ott, hogy hUséges SZivOkltel a végsöig kil&Jt
sanak a legnagyobb \'eszélybcn is a melle/t, kil szerelelt1kkel kOrGl. 
V\!tlek, kit elhagytak most még tanítványai is, Csak alért vannak on, 
hogy lalhas~k még egyszer a szenvedések és keservekben kimerOli 
idvezi tőt s vele t'>rczve, szivIlkhöz kapjanak fá jdalmukban, látva. 
tövis koronál a kicsulolt nagy mester hOmlokán. Némelyik gyennekél 
vine el, hogy Jézusnak bár csak tdintctéböt áldást nyerhessen még 
egyszer kisdede fejére és szent fogadást tegyen, hogy gyermekét neki 
neveli, az 6 szellemében és példája szerint. Nincs egy nő, ki vádolná 
J.!ZUSl. oe \'annak mások sokan. Mily sátáni az arcu a főpapnak, 
mily gyIllölség van a farizeus és mt'gVctés a yrduczeus tekintetébcn 
s al ingadozó, félrevezetell, vagy talán a magát épen óiruba bocs.itott 
rn!plomcg mily lanatlkuson kivánla vesztét egy embemek, ~ egy ember
nek, a ki tisZta, ártatlan és szeplőtelen. A hozsánndk hangjál tuthar
sogja a a feszifsd meg szava, Es sietnek a vezetők, siettetik az 
elvesztést, a szomoru véget. A kOzelgő IInnep miatt ? Nem I hanem 
önmagukért s a felbőszi tett néptOmeg miatt, hogy v~zzen{'k Jézussal, 
111i{'lőtt a tömeg magához térne s It'aillapulva komolyan kezdene gon
dolkOzni és talán épen vezerei ellen fordulni , Ily alakok állanak \'ádolók 
gyanánt Pilátus házánál, a mig Ó vallatja JéZUSI. Es e nép \'e~t~t 
kivánja az idvezilÖnek. 

Miért? A minden szent CSlmét, nemC!i közdl'lmel. magll.5llOS 
I6rekvbt megölö emberi, viiAgi érddért. A d~ mbnak nem 
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k~IlC. hogy éjjeli alnl1lib.1n . sokat 5lcnvedelt erette; - éjjeli álmaiban, 
"ukor 1l1l1ld:1I ~röm, dc lIund('1I szenvedés is fokozottabb mértékben 
vcsz erőt 1111 rajtunk. Avagy la];\n ugy áll az ($('t, hogy Jézusnak a 
palotában \'aló első rnegpillanttisakor c nőnek lelke egész öszlOnszc. 
rllleg. a mini az gyakran türténik 11 nÖknél, azt sugá, hogy ez ember 
igaz, Cl ember flrtatlan, s ö ezén azonnal felemelé szavfll , hogy 
megmentse az Igazat, 1ll~btSzilbadits..1 3z artatlanl és kiragadja férjét 
8m3 \'C$lcdclcmböl, hogy pálczát törjön az ártatlan felett? Mikép álli 

a dolog? Nem tudjuk afiai. Dc bárhogyan is Mit, blmni is ösztOnözte, 
hogy szól emcljen Jézus érdekében, Pilátus ncjc ugy cselekedett ez 
alkalommal, mint az önzetlen és jóindulatu nők szoktak. Akadt tehal 
Jézusnak egy \'I,'dője. És a ,,&lőnck hatás.1 is volt férjére, mert csak ö 
hozzá izent. De Pilátus nem tudá Jézust mcgszabaditani. 

Es képzeljétek el mi törteni volna, ha a helytartó neje a tövissel 

koszoruzou idvczitö oldalán kilép a rl(~ptömeg cic és szavakból fonl 
OSIorral végig sujl a hamis vádlókon, lsten cs emb('rek ('lóU bi7.0ny
sflgot lén:! Jézus ártatlans.ígában velett hitérŐl? ! ... Jézus talán meg
sr.ahadul, de a királyi Irón Pilátus alatt összeomlott volna. Azl (' nő 

nem tette, nem lehelte, meri máskép imézkedetl az isteni bölcs akarat 
és gondviselés. Dc azért, <1 a mit teheletl, azl meglelte; akadt tehj l 

Jézusnak legalább is egy I"édóje s e I"édő ncm férfi, e I"édú egy nó, 
<'&)' leljesen idegen nó vala. 

Hazánknak, egyházunk"ak, lársadalmunknak núi! Nem éreZlek-c 
gyakran ily hi\'3Iá51, ily feladalot keblclci<ben, s nem lIyiljálOk-e fel 
~akrall ajkai lokat az igaz és ártatlannak me"T\'édl'se érdekcben ? .. Meg: 
vagyok győződve, hogy a haz.l, egyház, társadalom és es.llftd körl'hen 
mirlllig on álltok az igaz, az ártatlanul clllyomaloll me1!ell. J\pOJj!!IOk 
ez érl.ést szivetekben, neveljétek erre uhxlllitokal. S hll mosl emléke
zetben nlcg!!lhok a Pilátus hflzúnál, ott ne a v{llbskodók küzé, hanerl1 
tartozzatok az cgycdll1j ""uó mell!.'. Ámen. 


