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BEVEZETÉS. 

Festőről beszélik, ki az utolsó vacsora képé
nek megalkotására vállalkozott. Már vászonra 
vetette a nagy esemény színterét, sőt elkészült az 
apostolok alakjaival is. Most végre az Vdvözí
tőre került a sor. Szándékosan hagyta utoljára. 
A müvész fejét tenyerébe hajtva elmélkedik s a 
képzelet és szív minden ere.iével próbálja meg
sejteni az Úr arcát, alakját, magatartását ebben 
a világtörténeti pillanatban. És annyira átérlelte 
és érezte képtelenségél ennek a feladatnak meg
oldására, hogy lerakta ecsetét s munkáját fél
benhagyta. 

Mindenki tapasztalt - úgy vélem -- ebből a 
lelkiállapotból valamit, aki a kereszténység leg
mélységesebb s magasztosabb misztériumáról, 
az Eucharisztiáról írni akart. "Mert mi az ő (az 
Úr) java és mi az ö szépsége? Választottak ga
bonája és szűzeket nevelő hor." (Zak. 9. 17.) Ki 
,·ázolhatja csak hozzávetőleg is annak tartahnát, 
értékét, használ s fenségét, amit maga a Szent· 
lélek előképeiben egészen kiilönlegesen az r;,. 
javának és szépségének nevez? A szehtek, kik 
lsten dolgaiba ol:v beavatottak, keresik n s?.ót, 
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hogy az embernek érthető módon szóljanak 
erről az angyalok előtt is felfoghatatlan titokról. 
Szent Bernát egyszerűen "minden szeniségek 
szentségének, minden szerelmek szerelmének" 
nevezi az Eucharisztiát. Szent Bonaventura sze
rint "a keresztény hittitkok pecsétje s az isteni 
szeretet összfoglalata (kompendiuma) ". Szent 
Ágoston pedig álmélkodva kiált fel: "O, Eucha
risztia! a kegyesség szentsége, az egység köz
pontja, a szeretet köteléke". Mily bölcs és mély
értelmű igék is ezek! Az Eucharisztia "az egy
ség központja". Több értelemben is az. A kinyi
latkoztatásnak összes szálai mintha csak itt fut
nának össze. A teremtés nagy műve ill kapcso
lódik - mondhatnók - az Istenember sze
mélye által a Teremtőbe; a megteslesülés itt 
nyúlik ki és folytatódik a világ végéig. Az Egy
háznak itt dobog szíve. Az Eucharisztia "a sze
retet köteléke". Az emberi nem testvérülésének 
itt a fő s szinte egyetlen eszköze. Közös asztal. 
közös táplálék, közös test és közös vér. Ez van 
hivatva, hogy egyesítse Isten szétszórt fiait s kö
zös családi kötelékkel fonja egybe. Az Eucha
risztia az emberiség legfőbb kincse, mely a kh 
földgolyót a nagy világegyetem erkölcsi közép
pontjává avatja. A bűnátkozta világon valósá
gosan jelenlevő, megközelíthető lsten! Ez két
ségkivül a kis égitestnek, melyen lakunk, óriási 
jelentőséget ad, ezerszerte nagyobb társai felett 
a csillagok táborában. Az Istenember személyes 
jelenléte rag:vogóbbá ft>szi azt ,-alamennyinél. 
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Vakítóbb fény árad az Eucharisztiát hordó föld
ről a mindenségbe, mint aminővel a nap boly
góit elárasztja. 

_ Mindezt tekintetbe véve szinte meglepő, hogy 
az Oltáriszentségnek a szentségek sorozatában a 
harmadik hellyel kell beérnie. ne ez is csak 
központi helyzetére mutat. Az Eucharisztia volt 
ugyanis kezdettől fogva az a szentség, amely-et 
"a vízből és lsten igéjéből újjászületett" s a bér· 
málásban Krisztus katonájává felkent- ember 
mint harmadikat élvez. Miként Aquinói szent 
Tamás bölcsen megjegyzi, a többi szentség is az 
Eucharisztiára,_ mint központra irányul. 

A penitenciatartás azért van, hogy a kereszt
ség után újra· beszennyeződött lelket az Eucha
risztia fogadására ismét alkalmassá tegye. Az 
utolsókenet arra céloz, hogy a lelket, ezt az ele
ven szentségházat, a -.halálküzdelemben bizto
sítsa, megőrizze s az örök, tökéletes áldozásra -
IStenével való legbelsőbb s boldogabb egyesü
lésre az égben - felkészftse. A házasság az 
eucharisztikus áldozat bemutatóit s élvezőit so
kasít.ia s. örökíti meg· itt a földön. Az egyházi 
rend főleg azért \lan alapítva; hogy az Eucha
risztia létesítéséről s fennmararlásáról gondos
kodjék. 

Az Eucharisztia tehát ilyképen a vallásos élet: 
nek, minden életnek, sőt magának a létnek góc
pontja. Az igazi vallás a jeleri világrendben nála 
nélkül ·elgondolhatatlan. A vallás célja ugyanis 
Isten megdicsőítése s a lelkek megszentelése. 
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Ámde az Eucharisztia mint áldozat, a legiste· 
nibb, utolérhetetlen tökéletességű áldozat, amely
ben az Isten által létesített vallás zenitjét éri el. 
És mint lelki táplálék a lelkek megszentelésének 
legfontosabb eszköze, amely nélkül rendes kö
rülmények között a megszentelö malasztot fenn
tartani s gyarapítani nem lehet. Nagy, kifejezet
lenül nagy tehát az Eucharisztia jelentősége a 
világra s minden emberre külön-külön. Bár el
találnók a tárgy fontosságával arányban álló 
hangot és modort. 

Megadjuk mindjárt eleve főbb vonásaiban 
gondolatmenetünket, melyet e magasztos és bő· 
séges anyag tárgyalásában követni aka~;unk. 

Minthogy az Eucharisztia amúgy is a megteste
sülés titkának kiterjesztése, szépen kísérhetjük 
- a hozzá fűződő igazságok előadásában az 
lstenember Jézus Krisztus földi életének fonalát. 
Nála is első volt a rejtett názáreti élet, midőn 
n szerény külső alatt ki sem sejtette a benne rej
tezkedő Istenséget. Azután l{örül.iárt jót téve, 
gyógyítva, segítve a nyomorultakat. Végül felál
dozta magát a keresztfán. Mi is, miután elmon
dottuk az Eucharisztia alapításának megható 
történetét, a kenyér s bor színe alatt rejtezkedő 
Krisztussal fogunk foglalkozni s bizonyít.iuk az 
ö valóságos jelenJétét a színek alatt. Azután n 
szentáldozáshan magát mindenkivel közlő, gyó
gyító Kl'isztus, végül a szentmisében magát ér
tünk feláldozó Krisztus nagyszerű megváltói 
munkMt fogjuk szemlélni é<:. tanulmányozni. 
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E könyvecskénkben is tehát erkölcstani fejte
getéseinket szolid hittani alapra óhajtjuk fek
tetni. De azért elejétől végig rajta leszünk, hogy 
főleg e tárgynál necsak a tudni s hinni vágyó 
ész s akarat, hanem a szív s kedély is minél töb
bet kapjon; s evégből nem fukarkodunk az igaz
ságot megvilágító, élénkítő példákkal s ada
tokkal. 

Minthogy pedig a jó s nagy gondolatok a szív
ből erednek, azért úgy a szerző, mint az olvasó 
jobbat alig tehet, mintha az eucharisztikus szí
nek alatt dobogó isteni Szlvből meríti az írás
hoz, illetőleg megértéshez szükséges világosságot 
és meleget. 
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Az EucharJsztla eliképei és nevei. 

Az Eucharisztia előképei. 

Remekmüvek megalkotói rendesen vázlatok
ban szokták előbb erejüket s képességüket ki
próbálni és megmutatni. Isten is, mielőtt kivá
lóan kedves, csodálatos munkájának, az Eucha
risztiának, J é z us Krisztus teste s vére szentségé
nek megteremtésébe kapott, sok, szebbnél-szebb. 
színes képével rajzolta tele az Ótestamentumot. 
Azt lehet mondani, hogy az Ószövetség szent 
írása az Eucharisztiának valóságos képeskönyve. 
Csak néhány világosabb s könnyebben érthető 
képre hívjuk fel a figyelmet Kitünő anyagot 
szolgáltat mindmegannyi az elmélkedésre. 

Mindjárt az az életfa, amelyet az Úr keze a 
paradicsom közepébe ültetett s amely az ősszü
lőknek örök üde ifjü<ságot volt hivatott bizto
.,ítani, mi más, mint az éden Eucharisztiája. 
Alig fordítunk · azután a Szentírásban néhány 
lapot, Melkizedek, Salem, vagyis Jeruzsálem, a 
héke városa királyának titokzatos alakja ötlik 
.,zemünkbe, aki "kenyeret és bort hozván elő. 

mert a fölséges lsten papja valau, megáldja 
lÍbrahámnf. (V. ö. Gen. 14. 18. 19.) Mi más ez, 
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mint a Messiás eucharisztikus áldozatának .hű
séges előképe? 

Már Dávid király prófétai szemé észreveszi 
ezt, miért is századokkal előbb az Odvözitőről, 
a nagy Eljövendő'ről a kétségkívül messiási 
109-ik zsoltárában így énekel: "Te pap vagy 
mindörökké Melkizedek rendje szerint". (Zs. 
109, 4.) 

Az Ószövetségnek minden, de főkép eledel
áldozata valamennyi előképe az Eucharisztiá
nak. Megható szépen céloz erre már Izsák esete 
(Gen. 22.), akit Atyja lélekben már feláldozott 
s csupán isteni csoda mentett meg a fizikai ha
láltól. Egészen kiváló előkép a húsvéti bárány
áldozat· (Exod. 12), amelynek ajtófélfára kent 
vére megszabadítja a választott nép elsőszülöt
teit az öldöklő angyal gyilkától s valamennyit, 
kik élvezték húsát, az egyiptomiak keserves rab
szolgaságából. Ki ne látná itt lelki szeme előtt 

felmerülni a krisztusi vérrel véresre festett ke
resztfát s a feláldozott isteni Bárányt, akit a ke
nyér s bor színe alatt a Magasságbelinek újból s 
újból bemutatunk, azután szent lakomában élve
zünk, hogy lelkileg jóllakjunk s általa a bűn és 
ördög rabszolgaságából megszabaduljunk. 

Továbbá a titokzatos felhőnszlop, amelyről az 
van niegírva: "Az Úr pedig előttük mégyen vala 
(népe előtt) útmutatóul, nappal felhőoszlopban 
és éjjel tűzoszlopban, hogy vezére legyen útjá
nak mind a két időben. Soha el nem távozott a 
felhőoszlop nappal, sem a tiizoszlop é.i.iel a nép 
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dől ... (Exod. 13. 21. 22.) Nemde találó jelképe 
ez annak a szerei:mek, amelyet a szentségi leplek 
alatt rejtezkedő Isten állandó jelenlétével az 
Egyházban betölt? A szinek az a felhő, amely az 
Or isteni fényességét takarja, vakító sugarait el
nyeli, de a veszélyben forgó, elhagyatottságban 
vergődő léleknek kivilágosodik. 

Pompás vázlata az Eucharisztiának az a ma
gasból hulló eledel, a minden gyönyörűséget ma

. gában rejtő manna, amellyel lsten negyven éven 
át a pusztában vándorló Izraelt atyailag táplálta. 

Az a tizenkét lisztlángból sütött kenyér, ame
lyet· mint "az Ornak bemutatott áldozatot", 
"igen tiszta asztalra kellett az Or elé helyezni" 
s minden szombaton frissei felváltani s amelyet 
csak szent helyen volt szabad elfogyasztani, 
mindjárt elsö tekintetre a mi szentségházainkra 
s áldoztató-kelyheinkne emlékeztet. (V. ö. Level. 
24, 5-9.) 

Ab;han ~z angyal által hozott sült cipóban, 
amelyböJ Illés próféta a pusztában evék s amely
nek erejével aztán negyven nap és negyven éjjel 
jára az lsten hegyéig, Horebig (Kir. III. 19. 8), 
ki ne ismerne ismét az Eucharisztiára'! 

De tovább már nen1 folytatjuk. A felsorolt 
adatok is meggyőzhettek arról, hogy mennyire 
igazat mond szent Ágoston, midőn azt állítja: 
,,lex gravida erat Christo", "a törvény (az Oszö
vetség) méhében hordá Krisztust". 



.4z Eucharisztia nevei. 
Az Oltáriszentség kiválóságára vall a nevek 

gazdagsága is, amellyel a keresztény századok 
kezdettől fogva napjainkig az Eucharisztiát meg
jelölték. Az apostoli iratok többnyire Úr-vacso
l'ának vagy Úr asztalának nevezik, emlékeztetve 
ezáltal az alapítás idejére, az utolsó vacsorára, 
midőn a búcsúzó Vdvözitő ezt a nagy szentséget 
a világnak örök emlékbe hagyta. 

A "kenyértörés", a "kommunio" vagy "kom
munikáció" (egyesülés) ugyancsak apostoli erP· 
de tű ek. 

A szentatyák, mint szent Jusztin (t 165 körül), 
sőt az első század végéről eredő "Didache", 
vagyis "A 12 apostol tanítása" című őskeresz
tény irat is már "Eucharisztiának", "hálaadás
nak" nevezi az Oltáriszentséget, emlékeztetve 
ezzel az Úr Jézus eljárására, aki mennyei Atyjá
nak hálákat adva nyujtotta nekünk önmagát 
ajándékba. De utalás is e név egy ú Ual arra, hogy 
mennyi hálával tartozunk lstennek számtalan. 
jótéteményéért s hogy ezt főleg a szentmiseáldo
zat s szentáldozás által róhatjuk le. Az Eucoo
risztia elnevezés vált talán térben és időben a 
legáltalánosabbá. Azonos értelmű az eucharisz
tiával a szintén ősi eredetű eulogia kifejezés is. 
Azonban csakhamar az eulogia alatt nem az 
Oltáriszentséget, hanem azt a megáldott kenye
re-t kezdik érteni, amelyet a püspökök n szent 
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egység s szeretet jeléül egymásnak küldözgettek, 
ahogy ez a gör~ egyházban mai napig szo
kásos. 

Nevezik továbbá a Szeniatyák (mint Arany
szájú szent János, Theophil, Agoston, Cgp.rián) 
az Ur Jézus szavai alapján, amelyet a illiatyánk 
tanításakor használt, "supersubstantialis", vagyis 
a mi lényünkhöz (szükségünkhöz) tartozó ke
nyérnek, amit a magyar Szentírás mindennapi
nak fordít. Maga X. Pius pápa a mindennapi 
szentáldozásról kiadott halhatatlan emlékű apos
toli iratában ez ügyben így nyilatkozik: "Az 
Egyházatyák csaknem egyhangúan azt állítják, 
hogy a "Miatyánknak" e kérésén: "mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma", nem annyira 
az anyagi kenyeret, a test táplálékát kell érte
nünk, mint inkább az eucharisztikus kenyérnek 
naponkinti élvezését''. (V. ö. Mt. 6. ll.) 

Űsi nevei továbbá az Eucharisztiának az 
.4gapé, vagyis szeretetlakoma s synaxis, vagyis 
összejövetel is. Nem ritkán találkozunk "az élet 
kenyere", "az angyalok kenyere" stb. kifejezé
sekkel is, főleg az újabb íróknál. Hazai nyelvün
kön talán leggyakoribb az "Oltáriszentség" neve, 
amellyel különben már szent Agoston irataiban 
is találkozunk s amely elé nagyon is megokoltan 
a "legméltóságosabb" vagy "legfölségesebb" jel
zőt szoktuk tenni. 

Végül midön az eucharisztikus Jézus a hal
dokló keresztény ajkára, szívébe száll, "viali
kum". vagyis szent Íltravaló a neve, mert ilven-
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kor az a célja, hivatása, hogy az örökkévalóság 
révén várakozó lelket a boldogabb hazába ki
sérje át. 

Az utolsó vacsora. 

A búsvéti bárány-lakoma. 

Nisán hó 13-ika (március 17.) csütörlök volt, 
midőn Jézus estefelé tanítványai élén Bethániá
ból Jeruzsálembe vonult, hogy ott velük "a hús
vétet megegye" s egyben örökre felejthetetlen 
búcsúlakomáját ünnepelje. 

Hogy mikép történt az a megható válás attól a 
bethániai háztól, amelyben apostoli élete legbol
dogabb óráit töltötte, mit mondhatott az Úr a 
kedves hajlék küszöbén utoljára meghitt barát
jának s házigazdájának, Lázárnak, aztán Mártá
nak s Máriának s főleg édesanyjának, aki kétség
kívül szintén ott volt a vendégek között, annak 
megsejtését kinek-kinek szívére bízzuk. 

A húsvét ünnepe ebben az évb~n szombat 
napra esett (nisán 15.), amelynek előestéjén, te
hát pénteken kellett a törvény szerint a húsvéti 
bárányt elfogyasztani. Jézns ezt a törvényt betű
szerint már nem tarthatta he. Hiszen nisán 14-én, 
épen mikor a húsvéti báránykák leöletése a 
templomban folyt, neki, mint az előképek betel
jesítőjének, az igazi húsvéti báránynak, a ke
resztfán kellett függnie. Tel.iesítette tehát a tör
vényt legalább szelleme szerint s ő, ki amúgy is 
"ura a- szomhatnak" s minden törvénynek,. a 

Müller Lajos S. J.: Az Ollári~zenhég. 2 17 



szertartásos lakomát egy nappal előbb, msan 
13-án, vagyis csütörtökön este ünnepelte meg. 
Már e nap délelőttjén "elküldé Pétert és Jánost, 
mondván: "Elmenvén készítsétek el nekünk a 
húsvétet, hogy együnk. Azok pedig kérdék: Hol 
akarod, hogy elkészítsük? És mondá nekik: Ime 
amint bementek a városba, elétek jő egy korsó 
vizet vivő ember, kövessétek őt a házba, melybe 
bemegyen, és mond.iátok a ház gazdájának: Azt 
izeni neked a Mester: Hol a szállás, hol a húsvé
tet tanítványaimmal elköltsem? És ő nektek egy 
nagy termet mutat fölterítve, ott készítsetek. El
menvén tehát, úgy találák, amint mondotta vala 
nekik ... " (Lk. 22. 8-13.) Az Úr a dolgot a te
rem tulajdonosával már eleve megbeszélte s bírta 
annak igéretét. Mindazonáltal prófétai tudására 
vall a korsót vivő emberrel való találkozás előre
mondása. 

Minthogy pedig J é z us az Oltáriszentség alapí
tásával külsőleg s belsőleg annyira összefüggő 

húsvéti lakoma szertartásait híven betartotta, 
nem lesz érdektelen azokat röviden elősorol

nunk. 
A zsidó pascha- (passah) vagyis húsvét-ünnep 

nisán hó 14. estéjétől ugyane hó 21-ike estéjéig 
tartott. A régiek ugyanis a napot estétől estéig 
számították, ahogy ez az Egyház liturgiájában a 
mai napig gyakorlatban van. Nisán 14-ike ké
születi nap volt. A házban összegyűjtötték az ösz
szes kovásszal készült táplálékot s este 6 óra 
tájt elégették, egyben elkészítették a kovásztalan 
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"tnassoth" kenyeret, amelyet az egész iinnepi 
héten használni kellett! Ugyane nap délutánján 
3 és 6 óra között minden család, illetőleg, ha 
annak kevés tagja volt, a meghítt vendégekből 

kialakuló (10-20 személyből álló) pascha-tár
saság számára a templomban leölték, feh}ldozták 
az egyéves, hibátlan, hím bárányt vagy kecske
bakot. Otthon - minden csonttörés nélkül -
megsütötték és két gránátfa-pálcával keresztben 
átszúrták. Gondoskodtak ezenkívül mellékételek
röl is. 

' Midőn pedig feljött az esti csillag, tehát nisán 
15-ike küszöbén, kezdetét vette a hivatalos étke
zés. A régi törvény, amely előírta: "Agyékaitok 
felövezve és lábaitok felsaruzva legyenek; botjai
tokat tartsátok kezeitekben és sietve egyetek: 
mert az az Úr Fázéja (azaz átmenete)" (Exod. 
12. ll), az írástudók értelmezése szerint a régi 
szolgaság letűntével idejét multa s kötelező ere
jét elvesztette. A lakomát tehát hellén-római szo
kás szerint ünnepi ruhába öltözötten, pamla
gokra dőlve költötték el. Balkezükkel vánkosra 
könyökölve fejüket támasztották, míg jobbkezük 
az étkezésre szabadon maradt. Az ebédlő min
den pamlagán három személy fért el. Ezért ne
vezték régente az ily helyiségeket tricliniumok
nak. 

A szertartásos étkezést a kehelynek többszöri 

1 Ezért nevezték a húsvétot a kovásztalanok ünnepé
nek is. (V. ö. Mt. 26. 17.) 
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hivatalos körüladása részekre bontá. Az első 

kelyhet a némi vízzel elegyített borral a családfő 
a következő áldó szavakkal küldötte körútra: 
"Áldott legyen az Vr, a mi Istenünk, a világ ki
rálya, aki a szőlővessző termését teremtette". 
Majd nyomban erre megáldotta az ünnepet ma
gát: "Áldott legyen az Vr, a mi Istenünk, a világ 
királya, aki bennünket parancsai által meg
szentel".1 

Az első kehely kiürítése után előhozták a ko
vásztalan kenyeret, a massothot, kesernyés ízű 

salátaféle füveket (chasereth) s valami édes gyü
mölcsökből készült, vöröses színű mártást (cha
roseth). Erre a családfő megmosta kezét, kivett 
valamit a pusztai vándorlás sanyarúságaira em
lékeztető keserű füvekből, a charosethbe már
totta, megízlelte s egy-egy falatot nyu.itott min
denkinek belőle. Hasonlóképen tett a massoth, 
vagyis kovásztalan kenyérrel is. Csak most ke
rült a húsvéti bárány az asztalra. A családfő erre 
vízzel elegyíti a második boroskelyhet s ünnepé
lyesen magyarázza a húsvéti bárány, a keserií 
füvek s a kovásztalan kenyér értelmét s jelentő
ségét. Meghatottan beszél Izrael multjának dicső 
s gyászos eseményeiről, amelyekben nyilvánvaló 
Jahvé (lsten) .ióságos vezető, gondviselő kezP. 
Erre azután elénekelték a nagy Hallelnek első 

felét: "AJleluja! Kijövén lzraél Egyiptomból, Ja
kob háza az idegen nép közül, lőn Judea az ő 

1 Mischna, Berachoth 6. 
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szent helyévé, Izrael az ő birodalmává. A tenger 
látta ezt és futott; a J ord án visszafordult. A he
gyek szökdeltek, mint a kosok, a halmok mint a 
.iuhok bárányai stb." (113. Zs.) Megisszák a má
sodik kelyhet, szélosztják a· kovásztalan kenye
ret a keserű füvekkel s eiköltik a húsvéti bá
rányt. Majd a harmadik vizes borral telt ke
helyre került a sor, miközben áldó, hálálkodó 
imát mondanak az élvezett vacsoráért ... Nyom
han követte ezt a negyedik kehely, melynek ürí
tését a nagy HaHel második részének éneklése 
kísérte: ,;Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem 
a te nev~dnek adj dicsőséget stb." (113. Zs. 9.) 

A húsvéti báránynak éjfélig- teljesen el kellett 
fogynia. A pascha-t'ársaság azonban többnyire 
tövább is együtt maradt, derült hangulattal éne
kelgetve s örömük kifejezésére az asztalt körül
lejtve. ( Apogomin.) 

Ezeket a szertartásokat, miként ezt az Evan
géliumok egyes elejtett szavaihól észrevesszük, 
Jegalább lényeges vonásaiban az Úr Jézus is be
tartotta apostolaival. 

Az egvik kehely köriiladásakor, talán mindjárt 
az elsőnél rnondá a jelentőségg~l teljes szavakat: 
.. Kívánva kívántam e húsvétet megenni veletek, 
mielőtt szenvedjek". (Lk. 22. 15.) A halál gondo
lata állandóan hetölti s foglalkoztatja az Or lel
két. Minden ('sak erre emlékezteti öt. de legfö
J,épen a gránátfa-pálcákkal keresztben átszúrt, 
tört>t1en <'sonhí húsvéti háránvka. Azután Judás 
alakja, ki ott ül az apostolok között. Ki is _jelenti: 
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"Egy a tizenkettő közül, ki velem a kezét a (cha
roseth) tálba mártja ... elárul engem". (V. ö.: 
Mk. 14. 20, 18.) 

Így aztán folyton-folyvást mind mélyebben 
merült a halál előérzetébe, úgy hogy olykor 
szinte fáradtan, vontatottan beszélt. 

Mindazonáltal maga volt a pontosság, előzé

kenység, nyugalom, méltóság s áhitat a szent 
ceremóniák végzésében. Hálát adott lstennek 
azokért a _jótéteményekért, amelyekre ez a szer
tartás emlékeztet s azért a másikért, amelyet áb
rázol s amelynek értelme holnap rajta a kereszt
halál által teljesedésbe menend. Sőt az Úr maga 
a szívesség, gyengédség s szeretet. Épen a kínos 
körűlmények között az őt jelképező húsvéti bá
rány elköltése után hajtja végre legnagyobb sze
retetmüvét. 

A lábmosás. 

Közelgetnek az örökre nevezetes pillanatok. Az 
Úr Jézus a csodák csodáját készül végrehajtani, 
az Eucharisztiát s vele az örök papi méltóságot 
megalapítani. Szinte maga is szükségét érzi, 
hogy előbb mélységesen megalázkodjék s tanít
ványainak is a szent alázatosság örökre felejthe
tetlen példáját s tanítását adja. De halljuk a 
szemtanunak, az Isten Lelkétől ihletett Jánosnak 
magasztosan egyszerű elbeszélését: "Tudván Jé
ZllS, hogy eljött órája, hogy a világból az Atyá
hnz menjen, mivel szerette övéit, kik e világon 
valának, mindvégig szerette őket. És a vacsora 
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végbemen vén, midön az ördög J u d ásnak, az is· 
karioti Simon fiának szívét már megvesztegette, 
hogy ez 'lárulja őt, tudván, hogy mindent ke· 
zébe adott neki az Atya és hogy az Istentől jött 
ki és az Istenhez megyen, fölkele a vacsorától és 
letevé az ő ruháit és vévén a kendőt, átövezé 
magát. Azután vizet önte a medencébe és kezdé 
mosni a tanítványok lábait és megtörölni a ken· 
dővel, mellyel átövezve vala". 

Először Simon Péter lábaihoz borul az Úr. Ez 
tiltakozik. De miután értesül, hogy ez feltétele 
annak, hogy az Úrral része legyen, nemc'Sak lá
bára, de fejére is vizet kér. A többi tanítvány 
ezek után néma megilletődéssel nyujtja a mo
sásra lábát. És Jézus mindegyik előtt megalázza 
magát, még áruló.ia előtt is. Aztán ismét leül, 
hogy annál nagyobb ünnepélyességgel s tekin
téllyel magyarázza meg, amit müvelt: "Tudjá
tok-e, mit cselekedtem veletek? Ti engem mes
ternek és úrnak hítok éls jól mondjátok, mert az 
vagyok. Ha tehát én, az T1r és mester, megmos
tam lábaitokat, ti is tartoztok egyik a másiknak 
lábait megmosni. Mert példát adtam nektek, hogy 
amint én cselekedtem veletek, ti is úgy cseleked· 
jetek". (Jn. 13, 1-5; 12-15.) 

Az Oltáriszentség alapítása. 

A lábmosás, amely valószínűleg a harmadik 
kehely kiürítéséf követte, az apostolok lelkét 
álmélkodó, szent izgalommal töltötte eJ. Mi fog 
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most következni, amire a megalázkodás ily ténye 
s ily hathatós figyelmeztetés a lelki tisztaságra 
készített elő?! A búcsúzó J é z us testamentumot 
~sinál s mindjárt át is adja tanítványai 'kezébe 
a .legnagyobb, legszentebb örökséget, amit csak 
lsten mindenható szerelele a világnak adhat: 
önönmagát az Oltáriszentségben. 

A szerzés szavait három evangélista: Máté, 
Márk és Lukács szinte szórul-szóra azonosan 
'közli. Szent János, aki oly nagyszerű részletes
séggel beszéli el az Úr Jézusnak az Eucharisz
tiára vonatk"zólag Kafarnaumban tett igéretét 
(Jn. 6.), annak megalapítását egészen elhallgatja, 
hacsak nem talán e néhány sz ó val céloz arra: 
"Mivel szerette övéit, kik e világon valának, 
mindvégig (vagy a szeretet végső határáig) sze
rette őket". (Jn. 13. 1.) Oka ennek bizonyára az, 
mert mikor János evangéliumát megírta, akkor 
már az Oltáriszentséget alapító szavak közismer
tek voltak s a világ számtalan oltáránál napon
kint ismételték azokat. 

Az alapítás szavai pedig a következők: 
"Midőn pedig vacsoráltak, vevé Jézus a kenye

ret (hálát ada Lk. 22. 19), megáldá és megszegé 
és adá tanítványainak és mondá: Vegyétek és 
egyétek: ez az én testem (Mt. 26. 26. Mk. 14. 22), 
n1ely érettetek adatik. Ezt <'Se]ekedjétek az én 
emlékezetemre. (Lk. 22. 19.) És vévén a kelyhet, 
hálát ada és nekik adá, mondván: Igyatok ebből 
mindnyájan: mert PZ az én .vérem, az ú.iszövet
ségé, mely sokakért (érettetek Lk. 22. 20) ki-
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ontatik a bűnök bocsánatára. (Mt. 26, 27, 28; Mk. 
14. 23.) És ivának abból mindnvá.ian" - szövi 
közbe Márk (14. 23). 

Vegyétek, ime ez az én testem, ez az én vérem! 
Vegyétek! nektek adom. Egyétek s igyátok! 

Ez az ajándék első tekintetre szinte megdöb
benti az embert. Szinte azt kétdezzük magunk
tól: hogyan? jól hallom, jól értem? De azután, 
ha elfogulatlanul fontolgatom a dolgot, csakha
mar úgy látom, úgy érzem, hogy Jézus volta
képen csakis azt adja, amit az ember kíván, igé
nyel, ami természetével oly benső, nagyszerű 

összhangban van. Jézus is azt teszi, amit mi em
berek is többé-kevésbbé mindnyájan cselek
szünk s pedig annál inkább, minél jobban sze
retünk. Az ember is táplálja embertársát. Táp
lálja lelkéből, testéből és véréből. Az ember nem 
tudna élni, ha egy másik, nála nagyobb vagy 
gyengédebb nem táplálná őt a saját lényegével. 
Az anya gyermekét a szó szoros értelmében saját 
testéből, véréből táplálja az anyatej dicső alak
jában. És lsten miért ne tehetné azt, amit min
den anya meglesz? Az asztalnál naponkint földi 
táplálékot veszünk magunkhoz, mely fenntart 
heonünket s megója testünket a pusztulástól. Mi 
észellenes volna tehát abbanl hogy lsten meny
nyei kenyeret nyujtson nekünk, gyerm('keinek, 
mely lényünk nE-mesebb, halhatatlan részét táp
lálja s a lE-lki halált távol tartsa? Egyébként is, 
nem érf'zziik-e, hogy van heonünk valami isteni, 
ami szünös-szüntelen az igaz, a jó, a boldogság 
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örök forrása : Isten után epedve szomjazik? 
Miért is ne adhatná tehát akkor magát lsten neki 
táplálékul? És minthogy lsten testi érzékeinkkel 
nem ltítható, nem tapintható, miért is ne adhatná 
magát lsten nekünk embereknek oly alakban, 
amely az & láthatatlan jelenlétének látható jele?1 

Az istenileg kibővített húsvéti vacsora most 
már végét éri. A negyedik kelyhet az igazi áldás 
kelyhe, az eucharisztikus kehely helyettesíti. 
A nem ritkán kicsapongássá fajult epikomion he
lyébe pedig Jézus megható búcsúbeszéde s fen
séges főpapi imája.lép. (Jn. 13-16.) Erre aztán 
Jézus tanítvánYaival hálákat adva, himnuszt 
énekelve, a nagy Hallelt zengedezve elhagyja. az 
utolsó vacsora termét. 

Az utolsó vacsora helyisége és kelyhe. 

A keresztény kegyelet s az úr Jézus iránti sze
retet minden, még a legcsekélyebb dolog iránt 
is érdeklődik, ami az ő isteni személyére vonat
kozik. Elmondunk tehát egyet-mást az utolsó 
vacsora helyiségéről s kelyhéről már csak azért 
is, mert az elmélkedő lélek szívesen keres ilyen 
kapaszkodó nyugvópontokat, amelyek képzelő

tehetségél istápolják. 
Sion hegyének délnyugati oldalán áll a ház, 

amelyben Péter és János a húsvéti bárány szer
tartásos vacsoráját az Úr Jézus és pascha-társa-

1 V. ö. Bougaud: A kere~zténység és korunk. II. 462. l. 
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sága számára elkészítették. Egészen biztosan is
meretes mai napig ez a hely. Az épületet a ke
resztes háborúk idején restaurálták. Maga a ce
nákulum, vagyis az utolsó vacsora terme az első 
emeleten van. Elég tágas, egyszerű boltfves szoba. 
De milyen volt az Úr idejében? Beszélje el ne
künk Emmerich Katalin.1 

Az utolsó vacsora terme, melyben Jézus az 
Oltáriszentséget szerzé - Emmerich szerint -
régi épület helyisége volt, mely a Sion.:hegy déli 
oldalán, Dávid várától nem messze állott. Az 
előbb sokkal tágasabb ebédlőterem hajdan Dávid 
csapatvezetőinek volt lakóháza, amelyben min-

1 Emmerich Anna Katalin (1774 szept. 8-1824 febr. 9.) 
szentéletü Ágoston-rendii szerzetesnő, aki mérhetetlen 
sok és nagy testi s lelki szenvedése közepett abban a 
vigaszban részesült, hogy tagjain Krisztus Urunk öt sebét 
viselbette s életének, szenvedéseinek történetét, valamint 
a helyeket - melyek erre szfnterül szolgáltak - misz
tikus látomásokban végigszemlélhette. Látomásait Bren
tano Kelemen költőnek mondotta tollba. Késöbb ugyan
azokat - egyházi jóváhagyással - Schmöger redemp
torista atya bocsájtotta közre, igyekezve megtisztUani a 
kétsé~ivül jóhiszt>mü hibáktól s tévedések től. Emmerich 
jámborul hihető dolgokat mond el, amelyek egyben
másban meglepóen egyeznek az újabb tudományos kuta
tásokkal. Hihetőségüket kétségkiviil fokozza a látó nőnek 
szent élete, kinek boldoggáavatási ügye 1899 óta folya
matban van. Meg kell azonban .iegveznünk, hogy az 
ilyen látomásoknál némelykor nagyon nehéz megállapf
tani, mi alapul a valóságon s esetleg a szemlélödö kép
zelete teljesen jóhiszeműleg mit toldott hozzá, egészHeU 
ki, másflott meg. Sőt maga a lejegyző is követht>t t>l 
tévedéseket. 
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denféle fegyvergyakorlatok folytak. E helyen 
tartották a templomépítés előtt egy ideig a frigy
szekrényt is. Magát Malachiást is látta Emmerich 
ebben· a helyiségben, amint az újszövetségi áldo
zatra vonatkoz~ jövendöléseit írta. Salamon is 
tiszteletben tartotta e házat s ihletett lelke sej
tette annak nagy rendeltetését. Midőn Jeruzsá
lem nagyrészét a babiloniak elpusztították, ezt 
a házat - csodálatosan - mégis megkímélték. 
Nikodemus és arimatiai József később megvették 
s helyreállítva kényelmesen rendezték be. A hús
véti ünnepekre rendesen bérheadták, amint ez az 
Úr utolsó húsvétjakor is történt. 

A főépület, a tulajdonképeni ebédlőteremmel 
az udvarnak majdnem közepét foglalta el. 

Hosszas négyszögalakú volt ez a nagy terem, 
oszlopos folyosókkal övezve. Hármas bejáraton 
s keskeny elő:Szohán át lehetett bejutni. A meny
nyezetről, mely felülről kapta a világítást, lám-
pák függtek Ie. · 

Ünnepélyes alkalmakkor a falakat félmagas
ságban szép gyékénnyel s szőnyeggel vonták be 
s a mennyezet ablakait átlátszó kékes fátyollal 
fedték. 

A csarnok hátsó vége valami hasonló függöny
nyel volt elkerítve, úg:\· hogy ez a hármas beosz
tás a templom elöesarnokára, n szentélyre s a 
szentek szentjére emlékeztetett. Ez az utóbbi el
választott helyiség az öltön:vök s egyebek elhelye
zésére szolgált. A közepén valami oltárféle alkot
mány volt. Ez lehetett annak a kemencének fö-
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dele, teteje, amelyen a húsvéti bárányt sütötték. 
Felette csakugyan az átszúrt húsvéti bárány képe 
volt látható. Egyik mellékfülkében pedig a hús
véti edények és teknőalakú csészék számára há
rom tarka szekrény állott. Később itt tartották 
a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Emmerich 
már az utolsó vacsorát megelőzőleg is látta az 
Urat ezekben a helyiségekben, amint tanított s 
gyógyított; az oszlopcsarnokokban pedig a tanít
ványok vettek szállást. 

Az Úrvacsora kelyhe, amelyet- Emmerich K. 
látomása szerint - az apostolok szent V eroniká
tól hoztak, csodás és titokzatos egy edény. Ös
időktől fogva a templom drágaságai közé tarto
zott. Többször be akarták olvasztani, de ismeret
len anyaga miatt nem volt lehetséges. Később el
adták. Így jutott az utóbb Veronikának nevezett 
Szerapia s hozzátartozóinak tulajdonába. Jézus 
ünnepi vendégségein már többször használták. 
Lapon, melyből táblácska volt kihúzható, állott 
ez a nagy ivóedény hat kisebb pohárral körül
véve. Benne még egy kisebb edény rejlett tányér
kával tetején. Ezt megint kúpalakú fedő takarta. 
A nagyobbik edény (kehely) barnás, tükörsima 
vegyülékből, körtealakban készült, de be volt 
aranyozva s két füllel ellátva. Ezeknél fogva 
emelték, mert elég súlyos volt. Lába (szára) sötét 
aranyból művészileg ki volt dolgozva, alul körös
körül kígyó. s szőlőfürtalakkal díszítve. Drága
kövekkel is ki volt rakva, amelyeket - úgy lát-
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szik - csak késöbb iliesztettek bele. Birtokosai
nak SO.J;Ozata N o éig nyúlik vissza, kinek angyali 
alakok hozták. Atment Melkizedek kezénsennek 
híres áldozata után Abrahám birtokábal't ma
radt. lgy Emmerich. 
Akárminő volt légyen is az utolsó vacsorának, 

az első' szentmiseáldozatnak kelyhe, annyi bizö
nyos, hogy a keresztény kegyelet - míg lehe
tett - ereklyeként őrizte. De azután jöttek az 
idők viharai, amelyek szétszórták Palesztina ke
resztényeit s ennek a szent edénynek is nyoma 
veszett. Hosszú időkön át mitsem tudott róla 
sem a történelem, sem a hagyomány. Napjaink
ban egy lelet, mely tényleg mutat fel némi közös 
vonást Emmerich látomásaival, újra érdeklődés 
tárgyává tette az úrvacsora kelyhét. Ugyanis 
1910. év elején nem messze Antiochiától, Kis
ázsiában arab munkások kútásás közben több 
földalatti barlangra bukkantak. Ezeknek egyiké
ben ősrégi időkből szánnazó ezü·st-tárgyakat fe
deztek fel, nevezetesen egy 19 cm magas és 15 
cm széles, alacsony lábon nyugvó tojásdadalakú, 
pazarul ékített kelyhet, melyről bebizonyosodott, 
hogy a Kr. utáni első századból vagy legkésőbb 
a második század elejéről származik. A dolog
ban azonban az a legérdekesebb, hogy ez a pom
páis, párját ritkító műremek egy kisebb, teljesen 
dísztelen kehelynek a tartója. Felette drága s 
becses ereklyének kell tehát ennek az egyszerű 
kehelynek lennie, amelyet ily tartóval tüntetett 
ki a keresztény ókor. 
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A napfényre került műtárgyakat a dúsgazdag 
Kouchkaji-cég szerezte meg, amelynek New
yorkban, Párisban s Aleppóban vannak telepei. 
Igy került e kettős kehely az amerikai Egyesült 
Allamok fővárosába. Dr. Eisen Gusztáv, a kali
forniai tudományos társaság jeles tagja, a tulaj
donosok engedelmével nyolc évig tanulmányozta 
e kelyheket s kutatásainak eredményéről két 
vaskos, képekben gazdag kötetben számol be. 
Eisen dr. oda következtet, hogy a kisebbik szent 
edény nem más, mint az utolsó vacsora kelyhe, 
amelyet az Úr Jézus használt az első ~ucharisz
tikus áldozat bemutatásakor. Feltevéseszerint ez 
a drága, féltett kincs Jeruzsálem puszulásakor 
került Antiochiába, ahol - mint tudjuk -
akkor már népes keresztény hitközség virágzott. 
Hiszen ott nevezték legelsöbb Jézus Krisztus 
vallásának híveit keresztényeknek. Ehelyt állott 
az a mesés kincseiről "aranyosuak" nevezett 
bazilika, amelyet Nagy Konstantin császár 341-
ben kezdett építeni s fia, II. Konstantin fejezett 
be. Valószínűleg midőn ll. Chosroas perzsa ki
rály 611-ben a templomot feldúlta, ásták el a 
keresztények Antiochia e drága gyöngyét, hogy 
a rabló kezek elől biztonságba helyezzék. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az érve
ket és bizonyítékokat, amelyekkel dr. Eisen ér
dekes véleményét támogatja, a tudós világ nem 
tartja meggyőzőknek. (V. ö. Etudes 1926. évf.) 
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JÉZUS KRISZTUS VALÓSÁGOS JELEN
LÉTE AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN~ 

Ellenfeleink. 

Kilenc hosszú század pergett le az Anyaszent
egyház dicső történetében és nem akadt eretnek
ség, mely hitünknek ezt az egyik alaptételét, 
Jézus Krisztus valóságos jeleniélét az Oltári
szentségben egyenesen megtámadta volna. Az 
első századok eretnekei, nevezetesen a dokéták 
minden anyagot a rossztól származtattak s így 
a történelmi Krisztusnak is csak látszólagos tes· 
tet tulajdonítottak. Következetesen a szeniségi 
test valóságát is tagadniok kellett volna. De nem 
merték tenni. Hasonló következettenségbe ~stek 
a gnosztikusok és manicheusok is, kikkel szem
ben már szent Ignác vértanu s szent Ireneus oly 
talpraesetten forgatják a hitvédelem fegyvereit. 

Az ötödik században fellépő nesztorfán-eret
nekség ·szüz Máriának istenanyai méltóságát ta
gadta s tőle csupán az örök Igétől elválasztott 
embert származtatta. Ha levonja téves tana kö
vetkezményeit, a katholikus értelemben vett át-. 
lényegülést ugyancsak tagadnia kellett volna. De 
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n meggyökeresedett hit épségél e pontban nem 
merte érinteni. Inkább eltűrte a következetlen· 
ség vádját, melyet a katholikus ellenfelek sze· 
mére is hánytak. 

A kilencedik századtól fogva azonban foko
zott mérvben fordul a figyelem az Eucharisztia 
theológiája felé. Paschasius Radbertus corbiei 
szerzetes (831) vaskos és szinte sértő kifejezé· 
sekkel hangsúlyozza a történeti és szentségi 
Krisztusnak (egyébként senkitől sem tagadott) 
teljes azonosságát. Túlzásaival feledni látszott 
az Úr igéit: "A szellem az, mi megelevenít, a test 
nem használ semmit". (Jn. 6. 64.) 

Ennek az iránynak feltétlenül ellenáramlatot 
kellett kiváltania. Paschasius rendtársai, mint 
Ratvamnus és Hrabanus Maurus felveszik vele 
a tudományos harcot. Nevezetesen pedig a tu
dós Scotu.~ Erigena (860) támad ellene, aki vi-
szont annyira szellemiesíti Krisztus valóságos 
jeleniélét a színek alatt, hogy sokan irásában 
annak tagadását vélték felfedezni. Ettől a me
rénylettől azonban ő távol állott. 

Mindeddig tehát nem a valóságos jelenlétről, 
hanem legfeljebb annak módjáról folyt a vita. 

Az első komoly s egyenes támadója a valósá
gos jelenlétnek a toursi származású, angersi 
archidiakon, Berengar volt a XI. században. Ez 
Erigena iratainak hatása alatt most már továbh 
mént s a kenyérben-borban Jézus J{risztus tes
tének s vérének csupán szimbolumait, jelképeit 
látja épen úgy, mint ahogy Urunkat az Irás 

M6tlar Lajos S. J.: A7 Oltáriszentség :"1 ~ 



báránynak vagy szegletkőnek nevezi. Tanitását 
a római, toursi és párisi zsinatok elítélték. 
Berengar 1079-ben VII Gergely pápa előtt téve
dését ünnepélyesen visszavonta s hátralevő nap
.iait a Tours közelében levő St. Come szigeten 
szigorú vezeklésben élte le. Utolsó lehelletéig 
siratta, hogy téves tanával annyi botrányt s a 
lelkeknek oly nagy kárt okozott. (t 1088.) 

Elvetették a valóságos jelenlétet a XII. szá
zadban de Bruis Péter s tanítványai, akiket róla 
Petrobrussiánoknak neveztek. Ezek ugyanis ta
gadták a felszentelt papnak konzekráló ( átvál
toztató) hatalmát. Ugyane tévedésbe estek az 
albiak és waldiak a XII. és XIII-ik században. 
Az Eucharisztiában valamennyi csupán meg
áldott, természetes kenyeret lát. Ellenök foglalt 
állást a IV. lateráni zsinat 1215-ben. 

Ugyancsak megtagadta .Jézus Krisztus valósá
gos jelenJétét az Oltáriszentségben a radikális 
Wiciif János (t 1384.) is, kit általában a protes
tantizmus előfutár.iának szoktak tartani. Negy
venöt eretnek tételét a konstanci zsinat kárhoz
tatta (1415). EJlenfeleink közé kell sorolnunk 
nzután a legtöbb protestáns felekezetet 

Maga az atyamester, Luther Márton (t 1546.) 
ugyan még a valóságos jelenJétet tagadni nem 
m€'rte, de hajJott feléje. "Ha Karlstad1 

- írja 

1 Karlstad, eredeti nevén Bodenstein András (1480--
1541.) a reformációnak egyik tehetséges, de szenvedélyes 
és erőszakos előharcosa, ki Luthernek az Oltáriszentség· 
ről sz616 tanát hevesen támadta. 
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Luther - meg tudott volna engem arról győzni, 
hogy a szentségben a kenyéren és boron kívül 
nincs semmi egyéb, nagy jótéteménnyel kötele
zett volna le magának. Ezzel ugyanis a pápaság
nak nagy kellemetlenséget okoztam volna. Amdt' 
én ebben magamat fogva látom, mint akinek 
nincs kiútja. Mert az evangéliumi szöveg túlsá
gosan nyilt és világos, semhogy az ember köny
nyen megtépázhassa, sőt megszédült fejjel, ki
talált szavakkal s magyarázatokkal felforgat
hassa. (Ad Argentoratenses.) Az ágostai hitval
lás s lllelanchton A.pológiája is még majdnem 
fedik a katholikus eucharisztikus tanokat. A ke
resztény hitrendszerből kihúzott tégla azonban 
előbb vagy utóbb, de feltétlen bizonyossággal az 
egész nagyszerű épület összeomlását okozta. A lu
theránizmus megtagadta az egyházi rendet s ezzel 
az átváltoztató (konzekráló) papi hatalmat is el: 
vetette. Ámde akkor mi hozza a kenyér s bor 
szfne alá Kriszust? A nehézséget úgy vélték meg
oldhatónak, hogy Krisztus Urunknak emberi 
természete szerint is mindenütt jelenlevőséget 

( ubiquisták) tulajdonítottak. Eszerint tehát 
Urunk a világ összes kenyerében s borábán iE>
len volna. Az ú. n. Solida deciaralio (hitvallás) 
ezt a szertelen. tant oda korlátozta, hogy Krisz
tus a hit állal van jelen a kenyér- s bor-szín 
alatt, de akkor is csak a vétel pillanatában. 

Zwingli (t 1531.), kihez Karlstad, Bucer és 
Oecolampadilis is csatlakoztak, a konzekrált 
kt>nyérben s borban puszta jelet lát. Luther 
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sacramentáriusoknak nevezi őket, mert az Ol
táriszentségben csupán a jelet tartották meg, el
vetve annak tartalmát Nagyon világos, hogy 
ilyen radikális tévedés csupán a Szentírás leg
önkényesebb magyarázása által volt lehetséges. 
Maga Luther kigúnyolja s nevetségessé teszi 
emiatt reformátortársait, jóllehet ezekkel nem 
történt egyéb, mint hogy tovább gurultak a lej
tőn, amelyre öket atyamesterük, Luther csalta 
s amelyen jómaga sem tudott megállani.1 

Ennek a nyakló nélküli írásmagyarázatnak 
tulajdonítható, hogy "ama rövid szónak: Ez az 
én testem, az új tanítók írásaiból 84 magyará
zását említi Claudius Sanctes, Rasperger Chris
tot szinte kétszázat". (Pázmány: Kalauz ll. 384. 
lap. Az Egyetem kiadása, 1898.) 

Kálvin Jánosról (t 1564.) tudós Pázmányunk 
azt állítja, hogy a szava Jákobé, de a keze 
Ézsaué. Azért, hogy a katholikusokat is, luthe
ránusokat is magához édesgesse, úgy alakította 
tanítását, hogy noha a Zwingliétől cSöppet sem 
különbözik, de úgy teteti, mintha köztünk s kö
zötte Krisztus teste vételét illetőleg semmi lé
nyeges különbség sem volna. (Kalauz II. 378. I.) 

1 A sacramentáriusok - irja Luther - úgy cselek
szenek, mintha valaki igy magyarázná szent János irá
sát: "Az ige testté lőn". Ige, azaz horgas bot; testté lőn. 
azaz kányává lett. - Vagy Mózes könyve kezdetét: 
.,lsten teremté az eget és a földet". lsten, azaz. kakuk. 
Teremté, azaz megette. Az eget és a földet, azaz a kis 
madárkát tollastul. V. ö. Pázmány Péter: Összes Munkái 
IV.· Kalauz 385. lap. 
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Tanának veleje az, hogy .a megdicsőült Krisztus
t61 arra. ki a kenyeret s bort magához veszi, a 
vétel pillanatában a hit által erő árad. Az Üdvö
zítő tehát csak ereje által van jelen, nem pedig 
lényegével. A kenyér s bor szerinte is csupán 
puszta kép. 

Az anglikánusok általában Kálvin ,pártjára 
állottak, kivéve a puseystákat. kik megőrizték a 
valóságos jelenlétben való hitet. A mai liberális 
protestánsok s a modernisták szerint a világ kö
zeli végét váró Krisztus voltaképen semmiféle 
szentséget sem alapított, hanem az Oltáriszent
ség hite egyszerűen az ö búcsúvacsorájából fej
lődött ki, melyet hívei az ő emlékére mint sze· 
reteUakomát folytattak s amelynek csak később, 
főleg szent Pál tanításának hatása alatt tulaj
donítottak misztikus értelmet. A csaknem Er
dély területére szorítkozó csekélyke unitárius 
felekezet sem lát az Úrvacsorában egyebet, mint 
jelképes étkezést, amely testvéri szeretetre buz
dít s a Megváltó szenvedésére emlékeztet. 

Bizonyos festö Luthert. ki a lutheránizmust képviseli 
és Zwinglit, aki a többi J>rotestáns felekezetet s a mo
derneket is helyettesftheti, Krisztus Urunk két oldalán 
tünteti fel. Mfg az Űdvözftö arca maga a nyugodt, szelid 
méltóság, addig a két eretnekvezér vonásai daccal páro
sult zavarodottságot tüntetnek fel. Krisztus képe alá ezt 
frta: Ez az én testem. Lutheré alá: Ez lesz az én testem. 
Zwinglinek pedig ezt adja ajkára: Ez jelemi az én tes
temet. Legalul pedig felveti a kérdést: Tehát meiTJiknek 
van igaza. E kép maig is látható :u ottohenreni bencé~
templom főoltára mögött. 
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A katboBkos tan. 

A X VI. század reformátorai s minden idők 

eretnekeivel szemben a tridenti szent zsinat 
ünnepélyesen kihirdette: "Aki tagadja, hogy a 
legszentebb Eucharisztia szentségében a mi 
Urunk Jézus Krisztus teste s v-ére lelkével s 
istenségével - tehát az egész Krisztus igazán, 
valóságban s lényegileg jelen van s azt állftja, 
hogy ott- csak jelben, képben vagy erejével van, 
legyen az Egyházból kiközösítve". 

Ez tehát az ősi katholikus tévmentes tan, 
melyet Krisztustól s az apostoloktól átvettünk ~ 

Egyházunk ezredéven át háborítatlanul birto
kolt. Hisszük s valljuk, hogy az Oltáriszentség
ben Krisztus igazán van jelen. Tehát igazi testél 
s vérét bírjuk abban, azt a testet-vért, amely az 
apostoli hitvallás szerint sziiletett Szüz iUáriától, 
kínzalott s megfeszíttetett stb. Valóságban van 
jelen e test s vér az Euchal"isztiában. Nemcsak 
a hit vagy a képzelődés helyezi abba, mint ahogy 
az álmodó vagy lázbeteg szokott maga előtt sze
mélyeket látni. .Jelen Yan pedig léngegesen az 
egész Krisztus ~ pedig mindkét szín alatt külön
külön h. Tehát mind a két szín alatt ott van 
mindaz, ami csak Krisztust azzá tette s a-zzá 
teszi ma az égben, ami. Kriszfus ugyanis istení 
::.zemély, akine],; két természete van: isteni ~ 

t>mberi. Mint embernek van teste s lelke. Testé
hen Yannak IPnn•gt>.., alkotót>lt>mt>k. k<'zek, fej. 
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szív stb. A lelkében emlékezés, értelem s akarat. 
Mindez tehát jelen van mindkét szín alatt, külön
külön, annál is inkább, mert az eleven, szemé
lyes Krisztust, főleg mostani dicsőült állapotá
ban, testre s vérre, emberségre s istenségre szél
szaggatni nem lehet. A történeti Krisztus maga 
van tehát ott s pedig elevenen, öntudatosan, 
mint ahogy mi térdelünk előtte, dc - szentségi 
álJapotban. Nem a ~nyérrel-borral együtt, nem 
a kenyérben, borban vagy a kenyér s bor által 
- ahogy ezt a protestáns Nagy Káté tanítja -, 
hanem a kenyér s bor szine alatt, a kenyér s bor 
helyébe lépve, amelyekből csakis az marad meg, 
ami külső érzékeink alá esik s azokat - mond
hatnók - megcsalja.' Megmarad tehát a kenyér 
s bor szfne, íze, szaga, súlya s halmazállapota 
anélkül, hogy ott. mákszemnyi kenyér s bor 
volna. Erről azonban annak helyén mé~ szólni 
fogunk. 

A valóságos .ielenlét bizonyitékai. 

Az igérel .szavai. 

Az Úr a Genezáreth-tenger keleti partján be
fejezte a kenyérszaporítás nagyszerű, igazán 
szociális-jellegíi csodáját, megvendégelve öt ke· 
nyérrel s két hallal ötezer férfit s számlalan asz
szonyt s gyermeket. A nép lángol a lelkesedés
től. Szájról-szájra száll a szó: Ennek kell a nagy 
prófét-ának lennie. -aki .,eljövendő". Itt az idő. 

- hog,· királvnak teg,·iik meg öt. -- Ez azonban 
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teljesen az Or szándéka ellen volt. Parancsot ad 
tehát tanítványainak, hogy nyomban tengerre 
szálljanak s a nyugati partokra evezzenek, míg 
ő a népet elbocsátja s utánok indul. Az Úr csak
ugyan búcsút vett a néptől, azután valami meg
foghatatlan módon eltünt körükből. Félrevonul 
a hegyekbe, hogy ott imádkozzék. 

Eközben az apostoloknak felette kedvezőtlen 
széllel kell küzködniök. M§'t- jóval elmult az éj
fél s ők még alig tették meg az út kétharmadát. 
Az Úr pedig ezalatt- ott a hegy magaslatán
gondol reájuk, lélekben velük van s érettük 
imádkozik. Látja küzdelmüket, megszánja őket 
és segítségükre, vigasztalásukra siet. Leszáll a 
tengerpartra, rálép a vízre. Lebegve halad a ha
bok felett a szokottnál jóval sebesebben. Jártá
ban szende fénykör övezi, úgy hogy alakja. 
merre csak lép, fordítottan a vízben visszatükrö
zödik. Csodája ez nemcsak a tenger, az elemek, 
hanem a saját teste feletti feltétlen hatalmának 
is, és előképe táborhegyi megdic'>őülésének. 

Egyben előkészítette ezzel apos\olainak lelkét az 
Eucharisztiában való hitre. amelyről másnap a 
kafarnaumi zsinagógában először beszélni fog. 

Az apostolok messziről kísértetnek, rémnek 
vélik a habok felett sikló, feléjük gyorsan köze
ledő, világoskodó alakot. Iszonyat vesz rajtuk 
erőt s hajuk szinte az égnek mered. Segélyért 
kiáltoznak s tán megfúják a kürtöt, melyet a 
hajósok s halászok veszély idején hasz}lálni 
szoktak. Végre felismerik az Urat. Péter hozzája 
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kívánkozik s Jézus biztató szavára csakugyan a 
tengerre lép. Ez fenn is tartja az apostolt, míg 
csak Krisztusra néz s hite rendületlen, de nyom
ban felmond.ia a szolgálatot s elmerítéssei fenye
geti, mihelyt bizalma csökken. Az Vdvözítő keze 
azonban megragadja Pétert, aki az Orral most 
már a csónakba lép. Erre hamarosan partol 
érnek. 

Miután Urunk istenségének ily fényes jeleit 
adta s az Eucharisztiában való hitet a kenyér
szaporítás s tengerenjárás csodái által megala
pozta, megteszi a kafarnaumi zsinagógában az 
Oltáriszentséget illető fontos kijelentéseit, me
lyeket szent János evangéliumának VI-ik részé
ben örökített meg számunkra. Csak azt a részt 
közöJ.jük belőle, amely a hittudósok egybe
hangzó véleménye szerint világosan az Eucha
l"isztiára vonatkozik. 

"Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát 
ettek a pusztában és meghaltak. Ez a mennyböl 
leszállott kenyér, hogy aki abból eszik, meg ne 
haljon. Én vagyok az élő kenyér. ki mennyből 
szállottam alá. Ha valaki e kenyérből eszik. 
örökké él; és a kenyér, melyet én adandó va
gyok, az én testem a világ életéért . . . Bizony
bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az em
berfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem le
szen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet é~ 
issza az·én véremet, örök élete vagyon; és én föl
lámasztom őt az utolsó napon. Mert az én tes
tem bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal 
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ital. Aki eszi az én testemet és issza az én vére
met, én bennem lakik és én őbenne." (Jn. 6. 
48. 57.) 

Minö szinte túlságos világosság, mondhatnók, 
minő próza! Semmi nyoma a képletességnek. Az 
tJdvözítő ismételten több formában is hangsú
lyozza, hogy az ő teste valóságos étel, vére való
ságos ital, amelyet enni (az eredeti szöveg sze
rint rágni), illetőleg iÍmi kell. Senkinek sem ju
tott volna eszébe ezt képletesen magyarázni, ha
csak nem volna olyan rendkívüli és csodálatos. 

Különben is ki van zárva, hogy az Úr Jézus 
emez igéit átvitt értelemben vegyük s képletes 
beszédnek tartsuk. A zsidó nyelvszokás szerint 
ugyanis valakinek testét enni, vérét inni annyit 
jelent, mint az illetőt halálra üldözni. Ha tehát 
az Úr Jézus azt akarta volna, hogy szavait kép
letesen értsék, ám akkor az üldözőinek, gyilko
))ainak igérgette volna nagy buzgósággal az üd
vöt, lelki életet, az örök boldogságot. Ez pedig 
képtelenség. Világos tehát, hogv szavait szó .<;ze
rint /cell értenünk. 

Még világosabb ez uhból a módból, ahogyan 
Urunk hallgatóságát kezeli. Midön ugyanis el
hangzott az rtr első kijelentése, hogy tulajdon 
testét s vérét akarja ételül-italul adni, "vetek~
dének (zúgolódtak) a zsidók egymás között, 
mondván: ~Iiképen adhat.ia ez nekünk az ö tes
tét eledelül?'' Jézus hallja ezt. És mit tesz'? Mit 
kellett volna tennie'? Nemde azt kellett volna 
mondani. mint t>ZI más alkalmakkor meg is 
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tette: Ti engem félreértetek! Nagyon anyagia
san fogjátok fel a dolgot. Nem veszitek-e észre, 
hogy ez csak hasonlat, jelvény, képlet? Ámde 
ezt mondja-e nekik? Távolról sem, hanem meg
ismétli s csak még nyomatékosabban hangsú
lyozza állítását: "Bizony, bizony mondom nek
tek: Ha nem eszitek az emberfia testét és nem 
isszátok az ő vérét, nem leszen élet tibennetek". 
(Jn. 6. 54.) "Mert az én testem bizonnyal (iga
zán) étel és az én vérem bizonnyal (igazán) 
ital." .{Jn. 6. 56.) "Aki e.~zik engem, ő is él én
érettem." (Jn. 6. 58.) 

Lehet-e itt kibúvó, kitérő a képletes értelme
zés számára'! A zsidók megértették; nem fesze
getik tovább. Morgolódva távoznak: "Kemény 
beszéd ez és ki hallgathatja azt?" (Jn. 6. 61.) 
Sőt még tanítványai közt is szakadás áll be s 
nem egy a faképnél hagyja Mesterét e ki_jeleu
tése miatt. Jézus fájó szívvel néz utánuk. De 
talán visszahívja őket, hogy ezt "a végzetes 
félreértést" eloszlassa? Nem teszi. Nem is teheti. 
Hiszen nincs itt semmi félreértés: Ű igazi testét 
s vérét adandó. Csak a tizenkettőhöz fordul, az 
ő apostolaihoz: "Ti b el akartok menni?" -
kérdi tőlük szomorúan. (Jn. 6. 68.) Mintha azt 
mondaná: Vagy - ,-agv! \'álasztanotok kell! 
vagy elfogadjátok !>zavaimat szószerint, ahogy 
mondva vannak, vagy nektek i" odább kell áll
notok. Avagy talán, mintha kimondhatatlan 
gyengédséggel azt akarná mondani: Tehát ti 
""lll i"mert~>k pngern Pl~gg~'! NPm tudjátok. 
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hogy mindenható s maga a végtelen szeretet va
gyok? Nem sejtitek-e, hogy szívem oly ajándé
kot tervez számatokra, amely minden emberi fo
galmat, értelmet messze felülmúl? Péter erre 
előáll s apostoltársai, de egyben az egész szüle
tendő kereszténység nevében ismét ünnepélyes 
vallomást tesz: "Uram, kihez menjünk? Az örök 
élet igéi nálad vannak". (Jn. 6. 69.) 

Az alapitás szavai. 

Amit Úrunk kafarnaumi beszédében megigért, 
azt a már elbeszélt utolsó vacsorán - miként 
láttuk - végre is hajtotta. Itt már nincs semmi 
vita, kétség, tagadás. Az igéret hajnalpírja elő
készítette a szemeket, hogy az igazság, a való
ság felkelő napja ne sértse azokat. 
Midőn pedig megvacsoráltanak, vevé Jézus a 

kenyeret, megáldá és megszegé és adá tanítvá
nyainak és mondá: Vegyétek és egyétek, ez az 
én testem. És vévén a kelyhet, hálát ada és 
nekik adá, mondván: Igyatok ebből mindnyá
_jan, mert ez az én vérem, az újszövetségé, mely 
sokakért kionta:tik a bűnök bocsánatára." (Mt. 
26. 26-28.) Mily egyszerűség, mily világosság 
itt is. Főleg, ha visszamegyünk az evangélium
nak eredeti, illetőleg ősi görög szövegére: "Ez 
az én testem - olvassuk ebben - az én saját 
testem, ugyanaz, amely érettetek adatik. Ez az 
én vérem, tulajdon vérem, az újszövetség vére, 
arnelv érettetek kiontatik a hűnök bocsánatára." 
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A szír fordításban pedig, amely a göröggel egy
korú s az apostolok idejében készült, így talál
juk: "Ez az én tulajdon testem". Az ősi görög 
szertartás így adja: "Amit nekünk adnak. arnivé 
ez a kenyér és bor változik: Jézusnak tulajdon 
teste, tulajdon vére az". 

Vegyük mind.iárt hozzá szent Pál leírását, aki 
- mint maga mondja - nem az apostoloktól, 
hanem jóval később, egyenesen magától Krisz
tustól vette tanítását. "Mert én az Úrtól vet
tem - mond ö -, amit át is adtam nektek, 
hogy az Úr Jézus, amely éjjel elárultaték, vevé 
a kenyeret és hálát adván megszegé és mondá: 
Vegyétek és .egyétek: Ez az én testem, mely 
érettetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre. Hasonlóképen a kelyhet is, minek · 
utána vacsorált, mondván: Ez a kehely az új
szövetség az én véremben; ezt cselekedjétek, va
lahányszor isszátok, az én emlékezetemre. Mert 
valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e 
kelyhet; az Úr halálát hirdetitek, amíg eljő. Aki 
tehát méltatlanul eszi e kenyeret és issza az Úr 
kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen . .. 
ítéletet eszik és iszik 'magának, meg nem külön
böztetvén az Úr testét." (I. kor. ll. 23-29-.) 

Ezeknek ,az igéknek más, mint szószerinti, ka
tholikus értelmük nem lehet. Krisztus végrende
letet csinál az utolsó vacsorán. Ilyenkor világo
san, határozottan szoktunk beszélni s a hagyo
mányozott dolgokat valóságban s nem képlete
sen ért.iül. Hiszen megköszönné a gyermek, ha 
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a neki örökségben jutott háznak vagy viliának 
puszta képével, tervrajzával kellene beérnie! 
Hozzá kell vennünk még azt- is, hogy Urunk 
szavait tanulatlan halász-emberekhez intézte, 
kik nem ritkán egyszerű hasonlatait is félre
értették. Tehát ha beszéde csupán képletes, kö
telessége lett volna ezt előttük kimagyarázni. 
Külőnben ő a felelős azért, hogy az Egyház 
ezredéveken át - az ö szavai után indulva -
rút bálványimádásban él s kenyeret s bort imád. 
Megengedhette ezt a botrányt az, ki mindent 
előre ·látott s ki megigérte, hogy Egyházával 
marad s azon a pokol kapui sem fognak erőt 

venni? ... Az Úr nem magyaráz semmit, hiszen 
szava minden józaneszű emberre nézve teljesen 
világos. Az apostolok sem magyaráznak semmit, 
amit különben gyakorta megtettek, ha attól fél
tek, hogy félreértik őket. Fogadjuk tehát az 
Ű dvözítő ajkáról s az apostolok tanuságából 
gyermekded, egyszerű, hódoló hittel az Eucha
risztiát megalapító igéket, amelyekről maga 
Melanchton, a reformáció egyik oszlopos tagja, 
kénytelen-kelletlen beismerte, hogy "tündöklők, 
mint a villám s a megrettent elmének nincsen 
ellenük szava". 

Az Egyház állandó hit~. 
A valóságos jelenlét mellett bizonyít továbbá 

az ősi Egyház hite, amely e szent titkot Kris:.
tustól s apostoloktól átvette. Ime néhány bi
zonyság a sok közül. A szent Jakab :tpostolnak 
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tulaJdonított, tehát kétségkívül az első keresz
tény időkből származó szerkönyvben ezeket ol
vassuk: "Némuljon el minden emberi és ha
landó test; félve s rettegve álljon itt: tünjék el 
minden földi a gondolatokból: mert a királyok 
Királya, az urak Ura, Krisztus, a mi Istenlink 
jelenik meg, hogy feláldoztassék és a hívek ele
dele legyen". Római szent Kelemennek (92--
101.) ugyancsak az első századokból eredő szer
könyve szerint az áldoztató pap ily szavakkal 
nyujtja az Urat: "Krisztus testei" Mire- az áldozü 
feleli: Amen. (Úgy van!) A bizonyságok so
rozata helyett elég legyen Grotius Hugó prQtes
láns tudós szavait idéznünk: "Minden görög, la
tin, arab, szír és más szerkön)'vekben imákat 
találok Istenhez, hogy a bemutatott áldozati 
adományokat szentelje meg szent Lelke által s 
változtassa Fiának testévé és vérévé. Joggal állí
tom tehát, hogy ily régi s általános s.wkást, 
melynek eredetét az első időktől kell leszármaz 
tatnunk, nem kellett volna megváltoztatni". 
A Szeutatyák vilál(os s szebbnél-szebb nyilatko
zatainak gyögysorozatából csak szent Agoston 
néhány gondolatát ernel,jük ki. "Nem esztelen
ség-e mondani: Egyétek az én testemet és igyá
tok az én véremet? ... de csak a tudatlanok és 
balgatagok előtt esztelenek e szavak." "Krisztus 
magainagát tartotta kezében, midőn testét 
nyujtva mondá: Ez az én testem." "Krisztus az 
é) saját testét adta nekünk a mi üdvünkre ele
delül. Senki sem eszi ezt a testet, hacsak előbb 

:t 7 



nem imádta. És nemcsak nem vétkezünk, ha 
azt . imád.iuk, hanem akkor vétkezünk, ha nem 
imád.iuk." 

A történelem. 
A történelem is felemeli tanuskodó szavát az 

Eucharisztiában való hit ösisége mellett. Ott 
vannak a katakombák! Falaikról könnyűszerrel 
Ie lehet olvasni az egész katholikus theológiát, 
mely ma is ugyanaz lényegében, ami volt az 
első keresztény időkben. Így nyilvánvalóan az 
Oltáriszentséget jelképezi közvetlenül a víz színe 
alatt úszó hal (Krisztus szokott szimbóluma), 
mely hátán - a víz színe felett - kenyeres-· 
kosarat s vörös folyadékkal telt serleget hord. 
Mily szépen s elmésen juttatja kifejezésre e 'kép, 
hog~ mi ugyan· az Eucharisztiában kenyeret s 
-bort· érzékelünk, de e színek alatt Krisztus rej
tőzködik. Másutt megint az Úr Jézust látjuk a 
kánai menyegzön, amint botjával a vizesedé
nyekre s kenyereskosárra mutat. A kapcsolat s 
helyzet világosan az Oltáriszentségre céloz. De 
meg mit jelentene a katakombákban található 
számos oltár? 

Az első keresztények hitét az Oltáriszentség 
titkában világosan bizonyitja a róluk szállorigó 
hír is, hogy ők titkos összejöveteleik alkalmával 
emberhúst esznek s e célból gyermekeket gyil
kolnak. Ezt a mende-mondát az ellenséges érzü
letű zsidók s a hittől elpártolt Simon bűbájos 

terjesztették s megerősítette némely gyenge ke-
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resztény vallomása, ki a szörnyű kínzatás köz
ben végre elismerte, hogy csakugyan testet evett 
s vért ivott a keresztény istentiszteleten. Kapóra 
jött ez a pogány állami hatalomnak, mely a ke
reszténység gyökeres kiirtását tűzte ki célul és 
síírűn emeli az elfogott keresztények ellen ezt a 
vádat. A 90 éves P ho linus (t 177.) erre nézve 
a bíróság előtt azt vall.ia: "Mi emberhúst nem 
eszünk, gyermekeket nem ölünk''. A szent til
kol azonban el nem árulta s nem dobta a gyön
gyöt a sertések elé. Billias keresztény rabnővel 
együtt végezték ki. 

Ugyane titok miatt napestig kínzott Blandina 
szűz pedig szüntelen csak azt hajtogatja: "Én 
keresztény vagyok. Nálunk semmi meg nem en
gedett sem történik". Ha keresztény őseink nem 
hitték volna, hogy az Eucharisztiában Krisztus 
valóságos testét s vérét élvezik, mi indította 
volna őket arra, hogy e titok miatt a legborzasz
tóbb haláll szenvedjék '? Egyszerűen kijelentet
lék volna, hogy mi közönséges kenyeret s bort 
élvezünk a testvériség ápolására. Ámde ők in
kább gyötrődtek, semhogy hitüket Krisztus va
lóságos ,jelenlétében megtagadták volna. De 
egyébként is - tekintve a keresztények példás 
életét - az egész vád s rágalom sem keletkezett 
volna, ha az Oltáriszentségnek kiszivárgott s 
félremagyarázott hite nem szolgált volna alapul. 

Munkánk szerény keretei nem engedik meg, 
hogy több bizonyságot is felsoroljunk. Köte
lt>kre menne. De az elmondottak is igazolják, 
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hogy az Eucharisztiának katholikus értelemben 
vett hite csakoly régi, mint maga a keresztény
ség s mily méltatlanul vette fel - már csak e 
szempontból is - a XVI-ik század vallási for
radalma a "reformáció" nevet. Reformáció 
ugyanis annyit tesz, mint az eredeti, ősi forma, 
hit visszaállítása. Az apostolok egyháza, a ka
takombák egyháza, sőt az egész keresztény kö
zépkor nem vállal semmi közös~>éget a "refor
mációval" s visszautasítja azt, mint a féltéke
nyen őrzött hitletétemény ( depositum fidei) 
elleni merényletet. És ha a hippói lángész, 
Agoston feltámadna, azzal cáfolná a protestán
sokat, mint amit a korbeli eretnekeknek sze
mükre hányt: "Nagyon későn jöttetek, túlfiata
lok vagytok, hogy igazatok lehessen". 

Ez a gondolat volt az, amely a mult század 
derekán több jámbor anglik.án tudóst arra bírt, 
hogy a katholikus Egyházba visszatérjenek. 
Ezek, mint Newmann, Mann;ng, WUberforce, 
Palmer, hogy a hivatalos protestáns államegy
ház bomlásának okait inkább megismerjék s a 
további romlásnak gátat vessenek, azokat a for
rásokat, szellemet kezdték tanulmányozni, am('
lyekbő.J az ősi egyház életerejét meríté. Ez a ta
nulmány az isteni kegyelemmel párosulva rá
vezette őket annak felismerésére, hogy a refor
máció voltakép deformáció, vagyis eltérés az 
ősi hittől, amelyet teljes épségében egyedül a 
katholikus Egyház birtokol. Ebből az ú. n. ox
ford; mozgalomból származik magáhan az rmgol 
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egyházban a "ritualista" irányzat, mcly a külső
ségekben, a rítusban a katholikus Egyházhoz 
már majdnem egészen visszatért s egyengeti a 
teljes egyesülés út.iait. Az angol papság tekinté
lyes része a ritualizmus híve. 

Az euch. csodák. 
Jóllehet az evangéliumokban s az Egyház ha

gyományában foglalt igazságok csodák támoga
tására nem szorulnak, mégis Itten időről-időre 

müvel ilyeneket, hogy ezekkel, mint karizmdk
kal az igaz vallást megjelölje, kitüntesse s 
az egyesekben meg-megfogyatkozó hitet újra
élessze, támogassa, talpraáHitsa. Olykor előtte 

kedves müvek, áhitatgyakorlatok előmozdítá

sára használja Isten a csodákat. Nem ritkán 
azonban az isteni irgalomnak, könyörületnek 
van fószerepe abban, hogy lsten ily rendkívüli 
eszközökhöz nyuljon, főleg ha nagy, hősies bi
zalom szinte provokálja az ő közbelépését. A tör
ténelmi hitelességű csodák tekintélyes része 
épen -az Oltáriszentségben való hitet támogatja. 
Nem fog ártani, ha egyik-másikat felemlítjük, 
főleg olyanokat, melyek emléke szinte megörö
ködött, vagy amelyek napjainkban, majdnem 
szemünk láttára mentek végbe s így nagyobb 
hatással vannak reánk. 

Az előbbiek közé tartozik kétségkivül a híres 
bolsenai csoda. IV. Orbán pápa udvarával épen 
Orvieto városában tartózkodik (1263) s tűnődik, 
tépelődik azon, vajjon az úrnak ünnepét, melyet 
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lüttichi archídiakon korában - főleg Julianna, 
a szentéletü ágostonrendű apácafőnöknő ösztön
zésére - meghonosított, most már, mint pápa, 
az egész Egyházra kiterjessze-e. A Gondviselés 
ekkor segélyére sietett oly eseménnyel, amelyf:'t 
a pápa méltán isteni ujjmutatásnak tekinthetett. 

Bizonyos német pap zarándokúton volt Róma 
felé s az Orietóvai szomszédos Boisenában meg
szállva, másnap reggel az oltárhoz járult, hogy 
a szeniséges ál(jozatot bemutassa. Midőn az ál
dozás előtt a szent ostyát a kehely felett széttöri, 
legnagyobb meglepetésére, sőt rémületére észre
veszi, hogy élénk vörös vércseppek hullanak 
abból a kehelybe s a kendőre lkorporáléra), 
amelyen az állott. Szent iszonyata, melyet a 
megnyilatkozó természetfeletti ébreszteni szo
kott, nőittőn nő, mikor azt látja, hogy mindenütt, 
ahová csak egy-egy vércsepp hullott, a tövis
koronás Krisztus-fő mutatkozik. Erre a szent
misét félbeszakítja s a kelyhet a korporálévai 
együtt a sekrestyébe viszi. Az útközben aláhulló 
vércseppek a templom kövezetének öt márvány
lapját is megpecsételik. A pap erre nyomban 
Oruietóba utazott, hogy az ott tarózkodó pápa 
lábai elé borulva, reszkető szívvel, remegő ajak
kal beszélje el neki a vele végbement csodálatos 
eseményt. A pápa az orvietói püspököt nyom
ban Boisenába küldi, a kelyhet s kendőt ünne
pélyes menetben Orvietó székesegyházába ho
zatja át, hivatalos vizsgálatot indít s a csodát hi
telesíti. Az er:iist tartóba zárt kendő napjainkig 
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fennmaradt s a nevezett székesegyházban köz
tiszteletben részesül. A bolsenai csoda méltó 
tárgy volt Rafael ecsetjére is s úgy véljük, egyet
len római zarándok. figyeimét sem került~ el, 
midön a Vatikán műremekeiben gyönyörködött. 
A legszebb emléke azonban a bolsenai csodának 
az Úrnap fenséges ünnepe, amelynek az 
egész Egyházra való kiterjesztéséhez - az 
utolsó lökést megadta. (1264.) 

A brüsszeli csoda. Brüsszel városában nap
.iainkig pompás körmenetet tartanak évenkint a 
Krisztus mennybemenetelét követő vasárnap egy 
csodás esemény emlékére. 1370-ben bizonyos 
Jonatás nevű enghieni- zsidó csupa keresztény
gyűlöletbő.J 16 szent ostyát raboltatott magának 
a löweni szent Katalin-templomból. Megvetőleg 
dobta oda "a keresztények Istenét" a családi 
asztalra s csúfolódás, káromkodás közölt hagyta 
ott heverni. N emsokára reá J onatást ismeretlen 
egyének meggyilkolták. Erre a család újabb 
szerencsétlenségtöl való félelmében a szent os
tyákat a brüsszeli zsidóknak szolgáltatta át. 
Ezek épen nagypénteken zsinagógájukban a 
szent ostyákat becstelenségekkel illetve, késeik
kel szurdalták át. De ime megdöbbenésükre az 
átlyuggatott ostyákból bőséges vér ömlik. Vala
miképen szabadulni akarván ettől a félelmetes 
titoktól, alkudozni kezdenek egy kereszténységre 
áttért zsidó növel. Ezt viszont lelkiismerele arra 
kénvszeríté, hogy az egész dolgot a plébános
nak jelentse fel. Az uralkodó a szentségtörö zsi-
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dókat nyomban elfogatta s kivégeztette s a me
rénylet kiengesztelésére elrendelte, hogy éven
kint körmenetet tartsanak. A csodálatos szent 
ostyákhól hármat drágakövekkel díszített szent
ségmutatóba foglaltak, a szent Gedula templo
mában őriznek s az évi körmenetben ünnepélye
sen hordozzák körül. 

.4 javernay-i eset. Franciaország Javernay 
nevíí városkájában szokásban volt bizonyos na
pon az Oltárisumtséget a főoltártól bizonyos 
távolságban szőnyegekkel s gyertyákkal szépen 
feldíszített faemelvényen nyilvános tiszteletre 
kitenni s egész éjen át otthagyni. Ez a nap 
1608-ban május 25-re esett. Midön az ájtatosko
dók este eltávoztak s a sekrestyésen is erőt vett 
az álom, egyik szőnyeg lángba borult s csak
hamar az egész fa-emelvény, mély a Legfölsé
gesebbnek trónol szolgált, elhamvadt. És az 
Oltáriszentség? Ime ott lebeg tovább a légben 
szabadon, támasz nélkül éjféltől reggelig. Az 
egész város csodájára tódul. A pap sietve egy
házi ruhát ölt s lépcsőn a magasba hágva meg 
akarja fogni, hogy az oltárra vigye, de nem 
tud.ia elmozdítani helyéből. Megkezdi tehát az 
énekes szentmisét. Midőn az Úrfelmutatás véget 
ér, a szentségtartó magától megindul s valami 
mennyei csengetyű csilingelése közölt a főoltár
hoz lebeg s szokott helyére telepszik. A nép pe
dig a földre borul s a meghatottságtól szinte 
magánkivül kiáltozza: "Áldassék és magasztal
tassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!" Még 
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inkább rendkívülivé teszi ezt az esetet, hogy a 
csoda hosszú időkön át évről-évre a szokott 
napon megismétlődött. A csoda meghálálására 
végzett szentmise alatt a kitett Oltáriszentség az 
Úrfelmutatás és áldozás között a mennyei csen
getyű szava mellett bejárta a légben azt az utat, 
amelyet 1606 május 25-én tett meg. Ezrek és ez
rek sereglettek ilyenkor össze bámulatára, imá
dására. Maga szalézi szent Ferenc is elzarándo
kolt "a javernagi szent ostyáho~". 

A St.-andréi1 jelenés. 1902 január 26-án, Het
vened-vasárnap történt, midőn Lacombe c. ka
nonok-plébános a kihelyezett Oltáriszentség előtt 
végzé szentmiséjét. Amint az oltár lecke-oldalán, 
mind.iárt a szentmise ele.ién, az előírt imákat 
mondja s közben szabályszerűen tekintetét az 
Oltáriszentség felé fordítja, meglepődve veszi 
észre, hogy az úrmutat6 előtt férfiarc vonásai 
domborodnak ki. Alig mer hinni szemének s 
vár.ia, hogy kedvezőbb álláspontból minden fel
tünés nélkül figyelhesse meg a sa.iátságos tüne
ményt. Az oltár közepére térve csakugyan ké. 
nyeimesen teheti ezt. Meghatóan, fenségesen 
szép férfi-arc! "Oly szép, de oly szomorú arcot 
- írta a kanonok e könyv szerzőjének - még 
sohasem láttam." Maga részéről nem kételke
dett többé, hogy az Úr Jézus szent ábrázata le
beg előtte. Igyekezett izgaimát elfo.itva a szent-

1 St.-André városka Réunion (vagy más néven ile 
Bourbon) szigetnek st.-denisi egyházmegyéjéhez tartozó 
plébániája. Réunion francia gyarmat az Indiai Oceánon. 
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mbeúldozalot annak rendje-módja szerint be
végezni. A szentség kitéve maradt imádásra. 
Alig ért a plébános a sekrestyébe, nyomban ki
küldi az egyik ministráló fiút : "Nézd meg, 
nincs-e ott' valami különös az oltár felett?" 
A gyermek csakhamar visszajön: "Nagyságos 
úr - szól izgatottan - ott valami ember lát
szik." Épen akkor lépett a sekrestyébe egy fiatal 
önkéntes, hogy valami kegytárgy megáldását 
kérje. "Nézze, barátom - fordul erre a plébá
nos a katonához -, mit mond ez a fiú. Legyen 
oly jó, figyelje meg, mi van a dologban." Az 
önkéntes megteszi s a sekrestyébe visszatérve 
határozottan állítja: "Plébános úr, Jézus nm
tatja magát". 

Lacombe erre a plébániára tér bizonyos szánt
szándékossággal, hogy a dolgoknak szabad fo
lyást engedjen. Mint futótűz terjedt el a csodá
latos tünemény híre. Jönnek százan és százan, 
~ürgönyt menesztenek a saint-denisi tíjság szer
kesztőjéhez. Figyelik, tanulmányozzák. Lépcsőn 
felhágnak a tünemény közelébe, az oltár előtt '> 

mögött. Eloltják a gyertyákat, befüggönyözik az 
ablakokat. A tünemény azonban nem változik. 
Csak a délutáni órákban vett fel oly alakot, 
nlintha elefántcsont-feszület volna. . . Azután 
eloszlott. A szent arcot egy oda való ín·hölgy le 
is rajzolta, ami azonban - a kanonok úr meg
jegyzése szerint - nem a leg,jobban sikerült. 
A másolatot - a kanonok úr jóvoltából - mi 
is közölhettük annak idején a "ReménJJségiink" 

56 



címií folyóiratban. Ugyancsak megkaptuk a 
Réunion-szigeten megjelenő hitbuzgalmi lapot, 
amely az esetről felvett nagyszámú tanuvallo
másokat leközölte. 

A lourdesi csodák. A mult század 80-as évei
ben a lourdesi víznek közismert gyógyító, cso
dás ereje mintha csak kiszáradt volna. Erre a 
montaubani egyházmegye egyik szentéletü pap
júnak, Lagarderenek az a terv jutott eszébe: tart
sunk szeniségi körmenetell Ha a csodák meg~ 
újulnak, ezzel egyben meg van cáfolva az a tu
dákos ellenvetés is, mintha a gyógyulások a víz 
vegyi összetételének volnának tulajdonítandók. 
A körmeneteket csakugyan megtartják s ime az
óta a csodák s azok feltünöbbjei hirtelen vissza
térnek. Ki nem veszi ebben észre lsten szándé
kát? Ki nem látja ez ügyben a bold. Istenanya 
egész hivatását? Ö a hajnal, csak a napot elő
készíti. Ö, az Immaculata, bevezeti az Oltári
szentség századát. Akárhány csodás gyógyulás s 
az Oltáriszentség szerepe közti összefüggés sok
szor kézzelfogható. Hatalmas bizonyíték ez a va
lóságos jelenlét mellett. Mert ha Isten babonát, 
bálványimádást tüntetne ki fellünő csodákkal, 
akkor ő volna felelős a legnagyobb világcsa
lásért Ez azonban az ö végtelen szentségével 
meg nem egyeztethető. Sok eset közül csak 
egyet. Van Lourdesban egy önkéntes betegápoló. 
Még javakorbeli, elegáns megjelenésü férfiú. 
Nyulánk testalkat, szabályos arc, kék szemek, 
~wsztenye.színií szakáJJ. Lám ez egy feltámadott 
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Lázár; Lourdesban támadt fel. Úgy hozták ide 
néhány éve deszkára kiterítve. Tehetetlen láb
szárai merevek, érzéketlenek, mintha két kőosz
lop volnának. Igazi hulla, amelynek - úgy lát
szik - nem hiányzik egyéb, csak a koporsó. És 
ime egyszerre csak felkel hordozható sírjából, 
amelyen ide s tova szállították ezt a félholtat 
Visszatér hirtelen életereje, arca ragyog a bol
dogságtól. Aztán Lourdesba vissza-visszatér, 
hogy tiszta szeretetből önkéntes szolgálatára ál
dozza magát azoknak, akik szintén oly nyomo
rultan jönnek ide, mint egykor ő. Neve min
denki előtt ismert, kik Lourdessal valaha foglal
koztak. Gargam Gábornak hívják. 1899 decem
ber 17-én történt. Gargam a Bordeaux és Páris 
közölt közlekedő gyorsvonaton postatiszti szol
gálatot tel_jesít. A 'mozdony egyszerre csak fel
mondja a szolgálatot, minek következménye az 
volt, hogy a 10 perccel utánuk induló expressz 
a sürü sötétségben szörnyü vasúti szerencsétlen
ségnek lett az okozója. A roppant katasz
trófa éjjel, kevéssel éjfél után történt. Gargamot 
másnap reggel 7 órakor a pályatesttől 17 mé
ternyi távolba dobva havon fekve, vérbefagyva 
találták meg. A közeli angoulemi kórházba vi
szik - tehát épen sziilőföldére -, ahol meg
kezdődött mintegy 20 hónapos haldoklása. Tes
tileg roncs, de lelke állapota talán még szomo
rúbb. Alig harmincéves, de már 15 éve templo
mot belülről nem látott. Istenről alig lehet em
lítést tenni anélkül, hogy a beteg izgalomba jöj-
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.Jon. Azonközben rokonai, ismerősei valóságos 
összeesküvést szőttek ellene: az ima összeeskü
véséf az ő megtérése érdekében. Részint, hogy 
egy újabb - ki tudja, hányadik - operáció elől 
kitérjen, részint, hogy családja szinte zaklató 
kéréseinek eleget tegyen, rászán.ia magát, hogy 
egyik lourdesi zarándoklatban résztvesz. Hozzá
tartozói figyelmeztetik, hogy ilyenkor gyónni is 
szokás. V égre - inkább a helyzet kényszere 
folytán - ezt is megteszi. De a szentáldozáshoz 
még nem érzett elég hitet magában. Utóbb erre 
is rábeszélték s augusztus 16-án egy kis töredék
kel megáldoztatták, mert az egész szentostya 
lenyelése túlságosan nehezére esett .volna. N agy 
nehézségekkel szállították Lourdesba, mert min
den zökkenés ájulásba ejtette. Fásult lelke bízni 
nem tudott, szíve érzéketlen maradt. Lourdes
ban megint megáldozott. Bizonyos becsületérzés
ből tette, mely mindenkit köt igéretével szem
ben. Az Úr Jézus fogadása után valami belső 
mozgalom támadt benne. Bizonyos ellenállhatat
lan erő arra ösztönzi, hogy imádkozzék. De 
hiába próbál.ia. Sóhajok fojtják el ajkán a szót. 
A kegyelem, a hit kezdett benne működni, épen 
úgy, mint mikor a napfény behatol a sötét 
odúba, ha azon valami rést nyitnak neki s vilá
gosságot s életet kezd ott terjeszteni. Mintha va
lami bizsergést is érezne tagjaiban ... de ez csak 
képzelődés volt. Augusztus 20-án délután a lour
dési szent Szűz csodálatos fürdőjébe viszik s 
deszkára fektetve óvatosan alámerítik. Ekkor 

59 



volt először ereje imádkozni. Hangos szóval 
kiáltja a szokásos fohászokat: "Anyám, könyö
rülj rajtam! Lourdesi Miasszonyunk, gyógyíts 
meg engem! Betegek gyógyítója, könyörögj éret
tünk!" Ámde a gyógyulás nem következett be. 
Délután 4 órakor az Oltáriszentséggel tartott 
körmenetre viszik s az út mentére helyezik. 
Szomszédjai rémülten veszik észre, hogy elájul, 
arca megkéküL Megérintik. Hideg. "Vigyétek el 
hamar innen - kiáltanak -, nehogy itt haljon 
meg!" Már fogják hordágyát, hogy tovább szál
lítsák. "Ugyan, hagyjátok most már - szólal 
fel erre egyik közelálló -, ha meghal, meghal. 
Betakarom arcát kendővel, úgy hogy senki sem 
veszi majd észre." Kevéssel utóbb, mindenki 
csodálatára, a beteg újra felnyitja szemét, visz
szanyeri eszméletét. Már azt hiszi, vége a kör
menetnek - s nagy s mély szomorúság fogja el. 
De ime egyszerre csak hangos imát, éneket hall. 
Ez úgy hat reája, mint a végítélet harsonája, 
mely a holtakat életre hívja. Igyekszik felkelni. 
Húsz hónapja nem sikerült neki. Többször pró
bálja. ·A körülállók csitítják, nyugtatják. De ő 
nem enged. Előtte halad az élet Ura. Felkel, 
talprnáll, hogy amúgy pongyolában induljon 
utána. Visszakényszerítik fekvőhelyére. De a 
csoda máris nyilvánvaló s mindenki szíve resz
ket a szent izgalomtól, felindulástól. Elviszik -
mintegy diadalmenetben - a gyógyulást kon
stntá](J irodáha. "Megérkezése - állítja Bois
sarie dr. - egyike voH n legmeghatóbb jelenc-
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teknek, melyeknek valaha tanui voltunk. Hat
van doktor volt jelen. Tanárok, klinikai s kór
házi orvosok, újságírók, hívők és hitetlenek. 
Gargam-t szokás szerint - hordozható 
ágyon hozzák. Édesanyja, ápoló s néhány ápoló
hölgy kísérik. Felegyenesedik előttünk. Olyan, 
mint a kísértet. Nagy, nyitott szeme kiállott 
szenvedéseiről tanuskodik. Arca beesett, olyan, 
mint az aggastyán ez a 32 éves ember. 

Gargam azután testsúlyát, erejét, fiatalos fris
seségét rohamosan visszakapta. Gyógyulásának 
csodás jellege annál igazoltabb, mert számos or
vosi vizsgálat, melynek magát az orléansi vasút
társaság ellen indított perekben alá kellett vet
nie, őt hivatalosan teljesen munkaképtelennek s 
gyógyíthatatlannak bizonyította. 

Néhány évvel ezelÖit e sorok írója Lourdesból 
levelezőlapot kapott, melyen a többek közt ez az 
érdekes sor· is szerepel: "Tisztelettel iidvözli" Gar
gam Gábor, a csodálatosan meggyógyult". 

Ugyan nem vagyunk hivatottak s jogosultak 
egyesek eseteit csodáknak minősíteni. Ez a hiva
taios Egyház hatáskörébe tartozik. De mégis 
szinte lehetetlen e helyt rá nem mutatnun~, 

hogy a katholikus Egyházat és csakis a katho
likus Egyházat csodák kísérik. Nem tagadja, 
nem szégyelli azokat, mint ahogy nem szégyelli 
senki a pecsétet nemesi oklevelén. A protestan
tizmus hallgat a csodákról, jóllehet ezzel tudta 
volna isteni ki.ildetését és reformálori hivatását 
eg_\·es-egyediil hitelesen igazolni. "Az új vallás 
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prófétái - mondja Pázmány Péter erőlelje

sen-összevéve sem tudtak egyetlen sánta lovat 
meggyógyítani." Nem üt-e ez szöget minden ko
molyan s tárgyilagosan gondolkodó ember fe: 
jébe s nem nyilallik-e ez bele minden tévelygő 
felebarátunk lelkiismeretébe? 

A csodák csodá.ia. 

Egyházunk az Eucharisztiát csodálatos Oltári
szentségnek nevezi és méltán. V al óban, a csodák 
csodája az, a csodák összege, Isten 'mindenható
ságának valóságos remeke.1 

Vegyük e szempontból sorra azt, amit Egy
házunk az Eucharisztiáról tanít, amennyire ezt 
könyvünk célja s keretei megengedik. 

Első csoda az Eucharisztiában maga az át
lényegülés. A tridenti szent zsinat erről így nyi
latkozik: "Ki van közösítve, aki azt mondja, 
hogy a legméltóságosabb Oltáriszentségben a 
kenyér és bor állaga (substanciá.ia) a mi Urunk 
Jézus Krisztus testével és vérével együtt meg
marad és tagadja a csodálatos és páratlan át
változást, amellyel a kenyér egész állaga testté 
és a bor állaga vérré válik, úgy hogy a kenyér
nek és bornak csak színei maradnak, amely át
változást az Egyház igen alkalmas . szóval át-

1 A csodát itt nE'm szoros theológiai értelemben vesz
szük, mert ennél az érzékelhetőség is a lényeges kellé
kek közé tartozik. 
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lényegülésnek (transsubstantiatiónak) nevez." Ez 
hitünknek egyik lényeges ágazata, dogmája, me
lyet minden katholikus belsőleg hinni s külsőleg 
vallani tartozik. 

Isten mindenható ereje a konzekrációkor (át
változtatáskor) a kenyeret s bort valósággal 
megsemmisíti, amihez épen olyan végtelen hata
lom szükséges, mint a teremtéshez és J é z us 
lüisztus testével s vérével helyettesíti. Megma
radnak azonban a kenyér s bor járulékai, ami
nölk a szín, íz, szag, halmazállapot, súly, alak 
stb. Mindezt egy szóval színnek, vagyis látszat
nak szokás nevezni. 

A kenyéren s boron tehát érzékeinkre nézve 
semmi sem változik; a tulajdonságok, a "járu
lékok", a "színek"· fennmaradnak. De ime ebben 
újabb felfoghatatlan csoda! Mi tartja fenn a szí
neket? Nem a kenyér és bor; mert azok létezni 
megszűnnek. Nem is Krisztus teste s vére, mert 
ezek minden kiterjedés nélkül vannak jelen a 
színek alatt. De még egyébként is, ha Krisztus 
teste és vére volnának a kenyér s bor tulajdon
ságainak, színeinek alanyai, fenntartói, akkor 
Krisztus testét fehérnek, kereknek, kenyérízű

nek, Krisztus vérét viszont borízűnek, borszagú
nak stb. kellene állítanunk, ami képtelenség. 

Mi tartja tehát fenn a kenyér s bor színét, tu
lajdonságait, járulékait? Csoda ez, mélységes ti
tok, amelyre csupán az isteni mindenhatóság 
tud feleletet adni. 

Mindazonáltal meg k!:-11 itt jegyeznünk, hogy 
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a kenyér- s bor-szín az alattuk rejtezkedő Krisz
tussal valamiféle szentségi egységet alkot s szo
rosan Krisztushoz tartozik az ő titokkal teljes 
l>zentségi állapotában. Miért is a &zent színeket 
is J(risztussal egyetemben, szóval az Oltáriszent
séget úgy, ahogy van, imádnunk kell. 

Újabb és újabb csodákat tár elénk Jézus 
J(risztus jelenlétének módja az Oltáriszentség
ben. 

Krisztus ugyanis mind a két szín alatt külön
külön teljes egészében jelen van. 

Az átváltoztató (konzekráló) szavak értelmé
ben (ez az én testem; ez az én uérem) s azok 
erejénél fogva a kenyér-szín alatt Krisztus teste 
van jelen, a bor színe alatt pedig Krisztlls vére. 
Minthogy azonban a megdicsőült Krüztus többé 
már meg nem halhat, szél nem darabolható, 
teste s vére s ezektől lelke és Istensége el nem 
választható. Azért a test titokzatos módon, ahol 
csak van, odavonja az egész Krisztust, hasonló
képen a vér is. A test és vér misztikus elkülön
zésének oka csupán Urunk szenvedésének és 
halálának visszatükrözése s titkos megújítá~a, 

amennyire ez jelen állapotában lehetséges. (Lásd 
bővebben a szenimisénél 144. lap.) 

Sőt mi több, a két szín minden, még a leg
kisebb érzékeink alá eső részeeskéjében is Krisz
tus Urunk teljes egészében van jelen. Ha tehát 
széttörjük, megosztjuk a színeket, nem Krisz
tust törtük szét, osztottuk meg, hanem csupán 
az ő jelenJétét sokszoroztuk. 
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Jegyzet: A jelenlétnek többféle módját különbözte{i 
meg a keresztény bölcselet. Egyik a körülírt (circum
scriptiv) jelenlét, amellyel a testek töltik be a teret oly
képen, hogy minden egyes részecskéjük a térnek más és 
más helyét foglalja le a maga számára. A másik a hatd
rolt (definitív) jelenlét. Ez a szellemi lények jelenlét
módja, amelyek - minthogy részeik nincsenek - ahol 
csak vannak, teljes egészükben vannak. Jelenlétük azon
ban csakis addig terjed, ameddig erejük és hatásuk elér. 
Azontúl sehol sincsenek. Ilyen pl. a mi lelkünk jelenléte 
testünkben. Lelkünk ugyanis testünknek minden élő 

porcikáját teljes egészével hatja át, ámde rendes körűl
mények között hatásköre s így léte testünk határain túl 
nem terjed. Testünkkel tehát el van hafárolva. Végül 
szent hitünkböJ a jelenlétnek még egy harmadik módját 
is ismerjük s ez a szentségi (sacramentális). Ezt röviden 
igy magyarázhatjuk meg: Krisztus egész valóságában a 
szent szinek alatt úgy van jelen, mint ahogy lelkünk tes
tünkben. Kiterjedés nélkül - minden részecskében -, 
egészen. A különbség csak az, hogy mig lelkünk testün· 
kön kivül sehol sincs, addig Krisztus mindenütt ott van, 
ahol csak konzekrált kenyér s bor, szóval szent szinek 
találhatók. 

Ezzel egyben szent hitünk más csodálatos do
logra is felhívja figyelmünket Ime a dolgok s 
személyek lényege s azoknak bizonyos helyen 
való jelenléte nem azonos valami. Nem ellenke
zik tehát a józan ésszel s az isteni mindenható
ságot nem mulja felül, hogy e kettőt olyképen 
szét is válassza, hogy megsokszorozza valami
nek vagy valakinek a j{'lenlétét anélkül, hogy az 
iHető dolgot vagy személyt megsokasítaná. Ime 
Krisztus egy marad, de a jelenléte csodálatos 
módon számtalan. Egyik jelenléte szerint pihen 
a kehelyben, a másik jelenléte szerint felmutat-
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ják, viszik a beteghez, avagy az áldozó kebléhe 
száll. Mily csodák ezek! 

Krisztus jelenléte a szent színek alatt csak 
addig tart, míg a színek épek s meg nem romla
nak. Isten ugyanis, hogy teljes inkognitóját meg
őrizze, a természet törvényeit a színekre is kiter
jeszti s hatni engedi, akárcsak kenyér s hor 
volna alattuk. Amint tehát a színekben olyan 
változás mutatkozik, aminőt a megromlott ke
nyér s hor tüntet fel, nyomban megszünnek al
kalmas szentségi jel lenni s Krisztus Urunkat 
tartalmazni. Ilyenkor már Krisztus teste s vére 
helyett az az anyag van csupán kezünk között, 
amelyre a megromló kenyér s hor szétbomlik. 
De honnan jön ez az anyag? Isten teremti oda. 
Csoda! Ismét csak csoda! 

De ez a sok csoda, amelyek értelmünket ugyan 
messze felülmulják, de azzal ellentmondáshan 
nincsenek, távolról se tegye tétovázóvá hitünket, 
hanem sokkal inkább élessze, lobbantsa lángra 
szeretetünket. Mert ime, miért meríti ki Isten 
mindenhatóságát, miért halmoz csodát csodára? 
Nemde azért, hogy végtelen szeretetét reánk 
áraszthassa s önmagát nekünk - jelen emberi 
állapotunknak s viszonyainknak megfelelő mó
don teljesen oda adhassa? Ne botránkozzunk 
meg tehát épen lstennek minden fogalmunkat s 
képzeletünket felüimul ó - mert végtelen ·- sze
retetén, hanem inkább lelkesedve valljuk a szere
tet apostolával: "És mi megismertük és hittük az 
Istennek hozzánk való szeretetét". (I. Jn. 4. 16.) 
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Midőn Samonas gázai püspök egy karavárinal Palesz
tinában utazott, egyik szaracén azt kérdezte tőle, mikép 
lehetséges az, hogy a kenyér Krisztus testévé s a bor 
vérévé változik? A szent püspök erre azt felelte, hogy 
lsten csodálatos hatalmával itt is megteheti azt, amit a 
természet rendjében naponkint eszközöl. Születésedkor 
- mondá a püspök - te sem voltál akkora, mint jelen
leg; ki teszi azt, hogy növekedjél? Amit naponkint 
megeszel, nem megy-e át szintén tested lényegébe? -
De hogyan lehetséges - kérdi tovább a muzulmán -, 
hogy valamennyi templomotokban Jézus Krisztusnak 
ugyanaz a teste legyen jelen? lstennél semmi sem lehe
tetlen - válaszolá a püspök" - és e feleletnek elég
nek kellene lennie. De hogy meggyőzzelek -ennek lehet
séges voltáról, mondok egy hasonlatot: Ha a tükrőt 

összetörjük, nem ugyanaz a kép látható-e valamennyi 
darabban? És az én szavamat nem hallja-e minden egyes 
személy a társaságban? Mondd csak, hogyan lehetséges 
ez? - A szaracén megszégyenült, a karaván keresztény 
tagjai pedig nagyon épültek a püspök beszédén és meg
erősödtek hitükben. 

Viselkedésünk az Oltáriszentséggel szemben. 

"Az igaz pedig a hitből él" (Rom. l. 17.) -
mondja az apostol. Az Oltáriszentséggel szem
ben tanusítandó viseletünket is a hitnek kell irá
nyítania. A protestáns Lavater mondotta: "Ha 
én hinni tudnálll, hogy Krisztus valósággal jelen 
van az Oltáriszentségben, nem kelnék fel előtte 
többé térdeimről". És mi hisszük, hogy "az 
örökkévalóság halhaiatlan és láthatatlan Kirá
lyával, az egyedül való Istennel" állunk szem
ben- az Eucharisztiában, "kinek tisztelet és di-

5* 67 



csőség mindörökkön örökké" (V. ö. i. Tim. í. 
17), azért tehát előtte térdre kell borulnunk s azt 
a legmélyebb alázattal s legbelsöbb ájtatossággal 
imádnunk. 

Térdre kell borulnunk! Igen, ez a tisztelet
adásnak előírt módja az Oltáriszentséggel szem
ben. Ha az oltár előtt, melyen az V r Jézus jelen 
van, áthaladunk, térdet hajtunk s pedig nyugod
tan, lassan, mélyen, egészen a földig. Ha pedig 
az Oltáriszentség ki van helyezve vagy felmutat
ják azt, akkor mindkét térdünket s fejünket 
meg kell hajtanunk. De egyáltalán egész temp
lomi viseletünknek vissza kell tükröznie azt, 
hogy tudatában vagyunk a hely végtelen szent
ségének. Legjobb, ha a padban is térdelünk, 
vagy legalább is nagyon tisztességesen ülünk, 
ahogy azt földi hatalmasságok előtt tennők, ha 
az egyáltalán meg volna engedve. De halljuk 
Aranyszájú szent Jánost: "Nem tudjátok,, mint 
állottak az angyalok az üres sírnál? Még a 
puszta hely iránt is, melyben az Úr nyugovék, 
sok tiszteletet tanusítottak. Mi azonban nem 
üres sírnál, hanem annál az asztalnál állunk, 
melyen maga a Bárány van. Hogyan menthet
jük tehát magunkat, mikor lárma és tolakodás 
között járulunk Hozzája?" Főleg ünnepélyes 
menyegzők alkalmával szoktak ily tűrhetetlen 

botrányok napjainkban előfordulni. 
Lehet, hogy ugyanez a szent egyháztudós -

szerényen, leplezetlenül önmagáról beszél, mi
dőn a következő nyilatkozatot teszi: "Emlék-
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szem, hogy . . . bizonyos aggastyán mondotta, 
hogy ő egyszer abban ·a kegyelemben részesült, 
hogy egész sereg pompásan öltözött angyalt 
szemlélhetett, akik meghajtott fővel az oltár kö
rül álltak, miként a testőrök szoktak az ural
kodó jelenlétében. Másvalaki pedig azt beszélte 
nekem, hogy maga látta s hallotta, amint a szent
misét végző pap körül angyalok állottak s a 
mennyei lelkek egész kara környezé az oltárt, a 
jelenlevő Kriszfus dicséretét zengedezve". 

Hogy a szent patriárcha csakugyan magáról 
szól, igazolni látszik szent Nilus egyik láto
mása, melyet így beszél el: "Amint Chrysosto
mus a szent áldozatot kezdé, azonnal körüláll
ták az oltárt a boldog mennyei szellemek, ra
gyogó öltözetben, födetlen fővel, meghajtott ar
culattal s a legtisztelettel-teljesebb csendben; és 
úgy maradtak ott e félelmet keltő titok bevég
zéséig. S azután szolgálatkészen követték a pa
pokat és diákonokat, kik a szent testet és vért a 
jelenlevők közölt kiosztották". Az Oltáriszentség 
eleven ·hitéből ered azután a gyakori s buzgó 
szentséglátogatás üdvös guakorlata. 

De szóljanak e~:ről is inkább a szentek s vá
lasztott lelkek, kik ebben nekünk oly szép s 
megható tanítást s példát adtak. 

"A bölcsek - mondja Aranuszájú szent Já
nos - egész Perzsia szélső határáról jöttek az 
istállóba a Gyermek látogatására és imádására; 
és mi, kik nem vagyunk kénytelenek messze út 
fáradalmait viselni, hogy templomainkban, az 
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oltárszekrényben imádhassuk űt, kiknek csak 
házunkból kell kilépnünk, vonakodunk ezt meg
tenni? N em a legnagyobb hanyagság és égbe
kiáltó hálátlanság ez?" 

A választott lelkek az oltárszekrény előtt töl
tötték életük legboldogabb óráit. Ide jártak 
üdülni, erősödni, vigasztalódni. Csak a szent en
gedelmesség s fontosabb kötelességek tudták 
őket innen elszakítani. 

Xaveri szent Ferenc, India nagy apostola, térí
tői munkája mondhatatlan napi fáradalmai után 
sokszor az egész éjet az oltár zsámolyára bo
rulva tölté. Hacsak tehette, a templom közvet
len szomszédságában vett magának lakást. A ta
bernákulum volt a legkedvesebb szomszédsága. 
Malagában tartózkodása alatt pedig épen -
mint valami második Sámuel - a sekrestyé
ben, a puszta padozaton ~zokott hálni, ki-ki
menve minduntalan innen a templomba, sokáig 
térdelve ott, az oltárszekrény előtt ... 

Paulai szent Ferenc, ha valamely fontos ügy
ben a véleménye felől megkérdezték, mint 
egykor Mózes, ő is az isteni szövetségsátorhoz, 
az oltárszekrényhez sietett tanácsért és utasf
tásért. 

Tiszteletreméltó De Ponte La;os jezsuita atya, 
a nagy elmélkedő, annyit időzött a tabernáku
lum előtt, hogy méltán nevezték őt "az oltár hű 
őrtállójának". Szinte rendes volt nála az egész 
l'jtsznkát nz oltár előtt tölteni. De nnpközben is 
annyiszor látogattn az Euchari<;zfiát, ahányszor 
70 



csak tehette. Azt hitték róla, hogy nem is élhet 
nélküle. Sem meleg, sem hideg, sem gyengélke
dés nem tarthatta vissza, hogy látogatásait az 
Úrnál megtegye. Ilyenkor mintha azonnal egész
ségessé vált volna. Mikor agg korában mankói
val a kápolnába bicegett, egyszer fgy szólott: 
Örömest fáradok én idáig s fáradnék még to
vább is, hogy bebizonyítsam, mily nagyra becsü
löm én a kegyelmet, hogy Ur..am előtt megjelen
hetek. Mikor betegségében még mankóival sem 
tudta szobáját elhagyni, ájtatossági gyakorlatai 
közben lehetőleg mindig abba az irányba fordí
totta ·arcát, amerre az ő jó Urát őrzik az oltár
szekrényben. 

Szent Domonkos, hogy szíve hevét enyhítse, 
kinyitotta a tabernákulum ajtaját s fejét be
nyujtva, ott pihen, mintegy Ura kebelén: "Imád
kozzunk ama helyen, hol az ő lábai állanak". 
(Zs. 131. 7.) 

Ámde mit is beszéltek a választott lelkek oly 
huzamosan az Úr Jézussal, avagy egyáltalán 
lehet-e ö vele bizalmas szót váltani? Egyik leg
meghatóbb feleletet erre az a jámbor földmíves 
adta, kit plébánosa, Vianney szent János (1786-
1859.) effelől megkérdezett,. "Nem szólok én 
semmit - felelt az egyszerű jó öreg - s (j sem 
szól semmit. Én csak nézem 6t s (j néz engem 
s a szívem úgy felmelegszik." De mégis beszél 
ott az Úr. Beszél a Szentfrás s egyes szeuteinek 
adott kinyilatkoztatások által, ha ott az oltár 
előtt térdelve, egykor elmondott szavait mi az 
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ő- ajkára adjuk s azok felett elmélkedünk. Beszél 
főleg a kegyelem belső ihletése által, mellyel 
nem ritkán szívünket felmelegíti, lángra gyul
lasztja. 

És mit mondjunk viszont mi az Úr Jézusnak 
ott az oltár előtt? Kövessük ebben Pazzi- szent 
Magdolna tanácsát. "A jó barát- mondja ö
ha jó barátjánál lakik, sokszor meglátogatja ezt, 
jó reggelt, jó estét, jó éjtszakát kíván neki s nap
közben is felhasznál minden kinálkozó alkalmat, 
hogy vele néhány barátságos szót váltson." Láto
gasd meg tehát te is gyakran az Urat az Oltári
szentségben. Ott az oltár zsámolyán igen alkal
mas helye van a belső imának. Ajánld fel láto
gatásaid alkalmával az örök Atyának az ö egy
szülött Fia drágalátos vérét; és csakhamar ta
pasztalni fogod, hogy e látogatások felette alkal
masak lesznek arra, hogy benned a szereletet 
növeljék." 

Midön a szentéletű Feria grófnöt, kit "az Ol
táriszentség arájának" neveztek, megkér-:Iezték, 
mit tud csinálni oly sok ideig a templomban, ezt 
a választ adta: "Amit az udvaronc a király 
elöU, a beteg orvosa előtt, a szegény a gazdag 
előtt, az étkező a terített asztalnál, azt teszem 
én a templomban Istenem előtt". Ugyanő huszon
négyéves korában özvegységre jutván, szent 
/(atnlinról nevezett szerzetesnö lesz. Cellácskájá
nak ablaka a templomba, az oltár felé szolgált. 
Minden szabad percél ennél a kis ablaknál szent 
szemlélödésbe merülve tölti. ~Iikor egy főrangú 
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rokona megkérdi, mivel foglalkozik ilyenkor, 
így felel: "Mindörökké itt maradnék! Nincs-e itt 
a mi jó Istenünk'! O, felséges, kegyes lstenemf 
És még azt kérded, mit csinálok előtte? Szere
tem Öt; mert kit illet nagyobb szeretet, tisztelet 
és dicsőLSég, mint Istent? Hálát adok neki ; mert 
kitől nyertünk nagyobb jótéteményeket, mint 
Istentől? Aldozatot mutatok be neki; mert kinek 
áldozzuk fel magunkat s mindenünket, amink 
csak van s amink csak lehet, ha nem annak az 
Istennek, kitől mindent kaptunk? Kérem Ot; 
mert ki adhat nekünk több és nagyobb kegyel
met, mint ő, a kegyelmek szerzője, a mindenség 
Ura? ... Mit tesz a szegény a gazdag előtt? Mit 
tesz a beteg orvosa előtt? Mit tesz a szomjas a 
forrás közelében? Mit tesz az éhező a gazdagon 
megrakott asztalnál? ... " 

De legyen az utolsó szó e pontban a mézajkú 
szent Bernáté: "Ime az Úr! Ime itt találkozha
tom az én Uram, királyom, édes testvérem és 
meghitt barátom, kegyes Jézusom Szivével. Te
hetem-e, hogy meg ne látogassam, ne imádjam?" 
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AZ EUCHARISZTIA MINT SZENTSÉG. 

A szentáldozás természete. 

Isten az Eucharisztiának két fontos szerepet 
szánt Egyházában. Azt akarta, hogy a lelki éJet 
tápláléka legyen s szoJgáljon áldozatul, mint leg
felségesebb istentisztelet, aminőt csak teremt
mény Teremtőjének bemutathat. 

A .ielen fejezetben az Eucharisztiáról mint lel
künk táplálékáról beszélünk. Mint ilyen foglal 
helyet a Krisztus Urunktól rendelt hét szentség 
között. 

Az Eucharisztia, mint szentség, nem egy szem
pontból a többi szeniségtől eltérő természetű. 

A többi szentség ugyanis átmenő jellegű. Addig 
létezik, amíg kiszolgáltatják. Utána már csak a 
hatásai maradnak fenn, de a szenfség, mint 
ilyen, végbement, elenyészett. Az Eucharisztia 
azonban állandó (permanens) szentség. A szent
mise alatt, az átváltoztatás (konzekráció) követ
keztében létesül s most már szentség marad, 
míg a színek tartanak. Hatását pedig csak akkor 
fejti ki, ha később -- esetleg hetek multán - az 
áldozó lelkével-testével érintkezésbe lép. Ez. 
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akkor történik, ha a szent színeket magunkhoz 
vesszük, megesszük, megisszuk. 

Az Úr Jézus ugyanis a szentáldozá's gyümöl
cseit az ő szent teste s vére megevéséhez, meg
ivásához kötötte: "Aki eszi az én testemet_ és 
issza az én véremet, örök élete vagyon ... " stb. 
(Jn. 6. 54.) 

Miért is az áldozik s részesül az Eucharisztia 
szentségi malasztjaiban, aki a szent ostyát le
ayeli. Ezt nevezi ugyanis mindenki evésnek. 
Ellenben nem áldozik s így nem kap szentségi 
malasztokat, aki a szent ostyát csupán szájába 
veszi s onnan kiad.ia, avagy azt szájában telje
sen felolvadni engedi. Az ilyen ugyanis az 
Eucharisztiát nem ette meg. Már csak ezért sem 
tartjuk megfelelőnek, hogy az ostyák túlságos 
vékonyak, kicsinyek s szinte patyolatszerűek le
gyenek. De ha már ilyenek, igyekeznünk kell 
azt mielőbb lenyelni; annál is inkább, mert így 
a kiköhögés veszélye is el van hárítva. 

Ellenben a beteg megáldozott s elnyerte a 
szentáldozás kegyelmeit, ha netalán a Szentséget 
kihányná.1 

1 Az olyanoknál, kiket köhögési vagy hányási inger 
gyötör, nagy óvatossággal kell eljárni, ha áldozni .akar
nak. Inkább ne áldozzanak, semhogy ezt a nagy Szenisé
get a tiszteletlenség veszélyének tegyék ki. Ha a betE>g 
az áldozás után mégis hányna, amennyire lehet, figyel
messé kell erre tenni a lelkiatyát, mert az ö joga s köte
lessége a Szeniséggel bánni s főleg azt megérinteni. Az 
eljárás egyébként ilyenkor a következő: Ha a szent 
ostya még megkiilönböztethctö, el kell azt különUeni, 
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Az Eucharisztia addig fejti ki bennünk szent· 
ségi hatásait, míg csak gyomrunkban fel nem 
oszlik. Ez pedig az áldozó egészségi állapota sze
rint 8-10 perc, esetleg egy félóra alatt szokott 
végbemenni. A kegyelem kiáradása azonban 
nem annyira a jelenlét időtartamától, mint sok
kal inkább az áldozó fdkészültségétől', lelki tisz
taságától -S szeretetétől függ. Azért oly fontos a 
szentáldozásra való előkészület s főleg azért oly 
drágák a Szentség fogadása után Krisztus Urunk· 
kal együtt töltött percek. Buzgalmunk, szerete· 
tünk fokozódásával mind dúsabban szivároghat 
át lényünkbe a malaszt az Ö istenemberi szemé
lyéből. Ellenben a lanyhaság, közömbösség na· 
gyon hátráltatja bennünl~ a magunkba zárt is
teni szerelemnek nagyszerű, de titokzatos mű
ködését. 

Vajjon aki a szent vért is magához veszi, több vagy 
egyéb kegyelmekben is részesül-e, mint az, aki csak 
kenyér szfne alatt fogadja Krisztust'! A mai napig vita· 
tolt s eldöntetlen kérdés ez az Egyház tudósai között. 
A legtöbb közülök azon a véleményen van, hogy semmi 
különbség sincs az egy vagy két szfn alatti áldozás ha· 
tásai között. A tridenti szent zsinat ugyan az utraquisták 
(kelyhesek) ellenében hangsúlyozta, hogy az egy szfn 
alatti áldozás - mivel az egész Krisztust közli - az 
áldozó összes szükségleteit s igényeit kielégfti. Fel· 

leöbliteni s a tabernákulumban kiilön edényben tartani. 
A hátramaradt anyagot- arnivé a szent ostya bomlolt
az oltár mögötti nyílásba, az ú. n. szakráriumha tesszük. 
Ha a szent ostya már fel nem található, az egész kihányt 
anvagot vattával felitatjuk s fgy megégetjük. A hamu 
ugyanc~ak a szakráriumba keriil. 
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sorolta. azután az okokat is, amelyek az egy szfn alatti 
áldozás mellett szólnak. (V. ö. Egyházparancsok 131. 
lap.) Afelett azonban, vajjon Krisztus Urunk szent testé
nek vannak-e oly mellékhatásai is lelkünkre, amelyeket 
a szent vér nem fejt ki és viszont, a szent zsinat -
miként annak történetírója, a jeles Paltavicini meg
jegyzi - nem akart dönteni. Jó okok vannak, hogy mi 
e pontban az általánosabb véleménnyel szemben foglal
junk állást. Igen, mi- erősen hisszük, hogy a szent vér 
oly mellékes gyümölcsöket is rejteget magában, amelye
ket a szent test nem közöl. A szeniségi jeleknek ugvanis 
megfelel a hatásuk. Ámde a szent test s vér szeniségi 
jelei. - a kenyér s bor - azonkivül, hogy a test táplá
Jásában s fenntartásában közremüködnek, meglehetösen 
más hatást fejtenek ki szervezetünkre. Hasonlóképen 
tehát a kenyér által jelzett szent testnek s a bor által 
jelzett vérnek más s más gyümölcse is lesz lelkünkre. 
Nevezetesen a szent vér úgy hat lelkünkre, mint ahogy a 
bor testünkre. VidámHja lelkünket s elüzi annak egéröl 
a vigasztalanság fellegeit, keménnyé, báto"'rrá teszi a mun
kában, szenvedésben. Nem egy szentatya vallja ezt a 
nézetet. lgy szent Cyprián a Zsoltár igéit: "Kedvadó 
poharam mely jeles" (Zs. 22. 5.) magyarázva hosszú 
párhuzamot von a bor s szent vér hatásai között. Szent 
Ambrus pedig ez ügyben igy nyilatkozik: "Szivünket e 
táplálék megerösiti, az ital pedig, miként a próféta 
állHja (Zs. 103. 15.), felvidámitja. Amig tehát a test 
szentségének sajátossága, hogy tápláljon megerősítve a 
gyengéket, addig a vér szentsége főképen azt eszközli, 
hogy tápláljon megvidámftva a szomorúakat s megedzve 
öket a munkára s szenvedésre". (V. ö. Stentrup De SS. 
Eucharistiae sacramento. 1900.) 

Talán ezért énekli az Eucharisztia legnagyobb költője, 
Aquinói szent Tamás is: "Törékeny hiveit testével táp
lálta; szomorú szivüket vérrel vigasztalta". 

Mindazonáltal ezek a mellékhatások távolról sem oly 
jelentékenyek, hogy azokat a súlyos okokat megdönt
sék, amelyek miatt a római Egyház hiveinek az Eucha
risztiát csupán eg'y szín alatt szolgáltatja ki. 
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Áz új törvénykönyv határozottan előírja, hogy 
az áldoztatás (a római szertartásban) csakis a 
kenyér színe alatt történik. (852. kánon.) 1 

Minthogy azonban ugyancsak az új Kódex 
megengedi, hogy a hívek bármely szertartás sze
rint szabadon áldozhatnak, nincs kizárva, hogy 
a róm. katholikusok a görög katholikusoknál 
járuljanak az Úr asztalához s így az Eucharisz
tíát mind a két szín alatt fogadják. (866. k.) 
A szent útravalót azonban, mint ugyanez a tör
vény előírja, mindenkinek a saját szertartása 
szerint kell fogadnia. 

A szentáldozás f;(yümölcsei. 

"ú, csodálatos szeretetl - kiált fel Arany
szájú szent János - az Úr önmagát adja ne
künk a legméltóságosabb Szentségben. Mindent 
odaad, am{ie csak van, úgy hogy nincs többé 
mit adnia ... ú, bámulatos csodája a szerelet
neki Az az lsten, aki ura mindeneknek, a mi 
tulajdonunk lesz!" Az isteni szeretetnek ez a 
kiáradása bizonyára fogaimajnkat messze felül-

1 Az egy szfn alatti áldozás igen nagy előnyeit "Az 
Anyaszentegyház öt parancsa" cfmü könyvünkben bőven 
felsoroltuk. (131. lap.) Nem lesz érdektelen megjegyezni, 
hogy napjainkban maguk a protestánsok is hazánl!.ban 
arra hajlanak, hogy a közös kehely használatáról le
mondjanak, minthogy orvosi szaktekintélyek ezt veszé
lyesnek minősítették. 
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muló módon meggazdagítja a jól felkészült lel
ket. Ha az Úr megáldá Obededomot és egész 
házát, mert a szövetség szekrénye az ö hajléká
ban három hónapig szállást talált (II. Kir. 6. ll.), 
vajjon nem fogja-e ajándékaival elhalmozni 
azt a szívet, amelyben jómaga személyesen vá
laszt lakást? 

Megtarlia s öregbíti a meg
szenielő malasztot. 

Legelső ajándéka az úrnak, a szentáldozás 
leglényegesebb gyümölcse az, hogy megtartja s 
öregbíti bennünk a megszentelő malasztot és já
rulékait, az erényeket s a Szentlélek ajándékait. 
Nemkülönben jogot ad a segítő malasztok bösé
gére, hogy a jócselekedetek buzgó gyakorlata 
által megtartsuk, bővítsük s tökéletesítsük ma
gunkban a kegyelmi életet. 

Élet! Krisztusból merített kegyelmi, isteni 
élet! A szeretetnek minö titka! "Mily pásztor 
táplálta valaha az ö juhait tulajdon vérével? De 
mit is beszélek pásztorról? Nem bízzák-e néha 
még az anyák is idegen ernlőre gyermekeiket? 
Ö azonban nem tűri, hogy övéivel így bánjanak, 
ö maga táplálja öket saját vérével, magához 
vonzza öket egészen." '(Chrysostomus.) 

A malaszt fenntartása s gyarapítása a főcél, 

amelyért Krisztus a szentáldozást rendeli, mi
ként ezt maga kijelenti, mikor azt mondja: "Aki 
eszik engem, ő is él énérettem". (Jn. 6. 58.) 

Vannak ugyan a malasztnak egyéb eszközei 
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is. Ilyen minden ima, penitencia-cselekedet s 
alamizsna, de a fö, a lényeges, a nélkülözhetet
Ien a szentáldozás marad. Attól hosszabban el
maradni valóságos lelki öngyilkosság. "Ha nem 
eszitek az emberfia testét ... nem leszen élet ti
bennetek." (Jn. 6. 54.) 

Krisztussal szorosan egyesit. 
A második, ugyancsak lényeges gyümölcse s 

célja a szentáldozásnak a Krisztussal való szo
ros egyesülés, összeforrás. Az isteni szerelem
nek ugyancsak felfoghatatlan nagy misztériuma. 
Krisztus maga hirdeti ki ezekben a csodálatos 
szavakban : "Aki e.szi az én testemet... én
bennem lakik és én őbenne". (Jn. 6. 57.) 

Ez az egység pedig, mely közöttünk s az Üd
vözítő közölt a szentáldozás által létesül, nem
csak erkölcsi, aminő pl. két jóbarátot összekap
csol, hanem bizonyos értelemben természetes
nek mondható. A Szeutatyák a kovásznak a 
liszttel való elegyedéséhez, a szőlővesszőnek a 
tőkével való összeforrásához, a tűznek s vasnak 
bizonyos azonosodásához, két gyertyának ösz
szeolvadásához hasonlítják. De e hasonlatok 
bármennyire meglepőek is, a valóságtól mégis 
messze elmaradnak. Mert a természetben oly 
szoros egyesülés nincs, mint aminőit a szentáldo
zás Krisztus s a lélek között létesít. Az isteni 
személyek egyességével a Szentháromság ölén 
hasonlíthatnám ezt csupán össze, ha ugyan 
egyik mélységes titkot a másik még mélysége-
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sebbel lnegvilágítani lehetne. Minő kitüntetés ez 
az emberi ter1nészetre, minő leereszkedés az is
tenire nézvel ,,Gondoljátok meg, minő tisztes
ség ér bennetekell Az, kinek tekintetére remeg
nek az angyalok, akinek orcáját nem nézhetik, 
mert a szeméből kisugárzó fényt .rettegik, 
ugyanő táplál minket lényegével, a mienk össze
vegyül az övével; egy test leszünk vele." (Chry
sostomus.) 

De nemcsak önmagával egyesít minket Krisz
tus a szentáldozásban, hanem csodálatos, misz
tikus egységet létesít hivei között is. 

"Mi a kenyér? Ktisztus teste. És mik lesznek, 
kik azt magukhoz veszik? Krisztus teste. Nem 
sok test, hanem egy test. Miként ugyanis a ke
nyeret sok búzaszemből sütik, amelyek úgy 
egyesülnek, hogy már egymástól meg nem kü
lönböztethetők (és miként - tehetjük hozzá -
a bort sok szőlöszemből, fürtből sajtolják össze), 
úgy egyesülünk mi is magunk között és Krisz
tussal. Mert téged nem ez, a másikat pedig nem 
az, hanem valamennyit ugyanaz a test táplálja. 
Azért mondja szent Pál: Mindnyájan az egy 
l<.enyérben részesültünk." (Chrysostomus.) 

Az egyesülés pedig Krisztussal nemcsak lelki, 
szellemi, hanem testi is. Az Úr teste ugyanis az 
eucharisztikus színek útján fizikai érintkezésbe 
lép testünkkel s kifejti abban megszentelő hatá
sát. Ebből támad azután még egynémely igen 
értékes hatása a szentáldozásnak, amelyeket az 
alábbiakban szándékozunk röviden kifejteni. 
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Csillapítja az érzékiséget. 
Az Eucharisztia testünket megszentelő hatását 

elsősorban a testi gerjedelmek csillapításában 
fejti ki. Alexandriai sze nt Cyrill szerint "Jézus 
jelenléte bennünk gátat vet tagjaink háborgó 
törvényének s az általa keltett lázadást megzabo
Iázza". A Szeutatyák ezt következőleg okolják 
meg: Már maga a megszentelő malaszt s az is
teni szeretet gyarapodása - szerintük - csitító
lag hat érzéki vágyainkra. De Krisztus drága 
teste a mi testünket, mely a szentáldozás által 
az ő tagjaivá vált, egyenesen is oltalmába fo
gadja, védi s épen őrzi. Suarez szerint a Krisz
tus testével való érintkezésnek természetes ha
tása a szenvedély lángjainak lelohadása, sőt 

lassú kialvása. Azonban, ha a szentáldozás nem 
is szünteti meg a heves kísértéseket, de eltom
pítja azok élét, úgy hogy szívünket meg nem 
sebezhetik; s a liliom a lángok közölt csak annál 
fényesebbé s ragyogóbbá válik. , 

Szent Jeromos szerint semmi sem erősíti meg 
annyira az ember szívét "az ördög kísértései, az 
emberek rossz példái, a világ pompája s hiúsága 
ellen, mint az élet kenyere". 

"Úgy térünk vissza az Úr asztalától- mondja 
Aranyszájú szent János -, mint ,a tüzet lihegő 
oroszlánok, ijedelm ei az ördögöknek." 
Főképen pedig az angyali erényért küzködő 

ifjúság sohase feledje, hogy - miként Egyhá-
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zunk Mária Magdolna miséjében mondja - a 
lázongó · szenvedély ellen egyetlen üdvös orvos
ság, menedék a mi Urunk drága szent teste; s 
aki a világ_ pocsolyájában is aranyhal akar ma
radni, annak nemcsak úgy hébe-korba, hanem 
gyakorta~ lehetőleg naponkint szükséges a szent
áldozáshoz járulnia. 

Záloga a feltámadásnak. 

Az Eucharisztia továbbá kül()nös jogcimet ad 
testünk dicsőséges feltámadására. Elég, ha ez 

·ügyben szent Jeromos pompás szavait idézzük: 
"Hogyan is enyészhetne el testünk örökre?. 

Hogy is ne támadna fel az a test, amelyet Jézus 
Krisztus teste táplált, vére itatott? Nem a feltá
madás és élet-e Jézus Krisztus? Midőn az isteni 

· Megváltó magát a legméltóságosabb Oltáriszent
ség által testünkkel közli, leteszi abba az élet 
és dicsőség magvát. A hamu alatt lappangó tűz 
ez, mely egykor mindent felemészt bennünk, 
ami a bűn által - nem tiszta - belénk jött; 
csak az utolsó itélet harsoná_jára vár, hogy az 
igazak testét Jézus megdicsőült testének mintá
jára hirtelen átalakítsa". Az utolsó ítélet trombi
tája ugyan minden elhunytat meghí a feltáma
dásra, de akik áldoztak, ezen a címen s különös 
dicsőséggel fognak sírjukból kikelni. Ez az ér
telme az Úr igéjének: "Aki eszi az én teste
met ... föltámasztom őt az utolsó napon". (Jn. 
6. 55.) 
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A bocsánatos bűnöket eltörli. 
Az Eucharisztiának egyik további hatása a 

bocsánatos bűnök elengedése. Maga a tridenti 
szent zsinat ezt határozottan tanítja, mikor ki
jelenti, hogy a szentáldozás a halálos bűntöl 

megó, a bocsánatostól pedig megtisztít És ez 
nagyon könnyen érthető. Az Eucharisztia 
ugyanis táplálék. Ámde az egészséges ételnek 
már magában véve meg szokott lenni az ereje, 
hogy a kisebb testi bajokat gyógyítja. Az Eucha
risztia a legforróbb isteni szeretet kiáradása. Ho
gyan tűrné meg tehát bennünk, ami az egyesü
lésnek, összeforrásnak akadálya? Mert ilyen 
minden bűn; bizonyos fokban a bocsánatos is. 
Vannak hittudósok, mint Suarez, Lugo, akik azt 
vélik, hogy az Eucharisztia ezt a tisztítást nem 
csupán a bennünk kigyujtott szeretet lángja ál
tal eszközli, hanem egyenesen, közvetlenül a sa
ját erejével, feltéve, hogy a lélek bocsánatos bű
neit már valamikép megbánta, visszavonta, tő

lük elfordult. A gyakori áldozó tehát napi gyar
lóságai bocsánatát épen a buzgó szentáldozás
ban nyeri meg. Bizonnyal erre céloz szent Ágos
ton, mikor mondja: "Ha naponkint vétkeze), 
naponkint vedd is magadhoz" (az Eucharisz
tiát). 

Oröm és béke Istenben. 
Végül egyik esedékes hatása a szentáldozás

nak - főleg, ha ahhoz gyakorta járulunk - a 
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lelki vigasz, öröm s béke Istenben. Az angyali 
kenyér az ember lelki ízlését lassan-lassan át
változtatja, úgy hogy mindjobban elfordul a föl
diektől, érzékiektől s annál nagyobb vágyódás
sal keresi a mennyei isteni dolgokat s ezekben 
találja boldogságát. . 

Szent Terézia az Úr Jézus fogadása után oly 
lelki vigaszt s örömöt érzett magában, hogy 
szinte olvadozott a szerelettőL Limai szent Róza 
pedig így beszél az áldozás utáni benyomásairól: 
"Oly erőt, üdülést, oly vidámságot, nyugalmat 
s békét, a hajlamok és érzések oly összhangját 
érzem szívemben, hogy azt szóval kimondani 
nem lehet. Úgy tetszik nekem, mintha a szent
áldozásnál a napot fogadnám szfvembe. Amit 
ugyanis a látható nap a világegyetemben eszkö
zöl, megvilágítva s felmelegitve mindent, a föl
det virágokkal s gyümölcsökkel ékesítve, a nö
vényeket s állatokat éltetve, valami hasonlót hoz 
létre Krisztus testének jelenléte lelkemben". Ez 
a tiszta lelki vigasz nem tévesztendő össze azzal 
a szinte élvezetes áhitattal, mely nem ritkán ide
geinkbe, érzékeinkbe is kiárad, mikor a meny
nyei dolgokkal foglalkozunk. Ez sem rossz do
log, mert segíti az erényes életet. De nem lénye
ges és szükséges. Isten gyakran szeuteitől is 
megtagadta ezt az érzelmi vigasztalást. A maga
sabbrendű, természetfeletti gyönyört s békét 
azonban alig nélkülözték. A hegy csúcsa nap
fényben fürödhet, míg oldalán sűrű köd tanyáz. 
A lélek alacsonyabb tehetségeiben boronghat, 
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szenvedhet, míg magasabb régióiban az Istennel 
való egyesülés legtisztább örömét s nyugalmát 
élvezi . 

.Az Eucharisztia anyaga és alakja. 

Az Eucharisztia anyaga. 

A florenci szent zsinat tanítja, hogy az Eucha
risztia anyaga a búzakenyér s a szőlőtőn terinett 
bor. Krisztus ugyanis ezt használta az utolsó 
vacsorán. 

A kenyér (ostya) tehát szükségképen búza
lisztből s vízbői készüljön minden tej, bor, só 
vagy festőanyag (cinóber) vegyitése ·nélkül s 
egészen meg legyen sütve. Ellenkező esetben -
ha ezek a kellékek nincsenek ·meg - az anyag 
tilos, sőt lényeges változtatás esetén érvénytelen. 
(Pl. a kalács, sütemény stb.) Az Egyház előírása 
s a kellő tisztelet továbbá megköveteli, hogy az 
ostya friss, ép, tiszta s kerekded legyen. 

A szent Kongregáció mindenáron megszünte
tendő, súlyos visszaélésnek minősíti, ha hároin
négy hónapos ostya kerül az oltárra s kijelenti, 
hogy a pap lelkiismerete nem lehet nyugodt, ha 
télen három, nyáron hat hónap,ia sült ostyát 
konzekrál. Ily hosszú idő alatt ugyanis az anyag
ban már vegyi bomlás szokott bekövetkezni, ha 
az külsöleg talán nem is érzékelhető. Minthogy 
az· ostya készítése s az áldoztatás közölt hat 
hétnél több időnek nem szabad eltelnie, azért 
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a pap legfeljebb egyhónapos ostyát konzekrál
.ion, feltéve, hogy két héten belül el fog fogyni. 

A szenimiséhez nagyobb, az áldoztatá'shoz ki
sebb, kb. 3 cm át~érő.iü ostyát kell használni s 
pedig annyira vastagot, hogy könnyen lenyel
hető legyen, még mielőtt a szájban feloszlik. 

Nem szabad azonban a híveknek megbotrán
kozniok, ha a pap nagy ostya híJán kis ostyával 
misézik, avagy őket szükség eselén a szent 
ostya töredékével áldoztatja meg. Az ostya nagy
sága s alakja ugyanis az érvényességet, sőt oly 
fokban a tiszteletet sem érinti, hogy miatta a 
szentmise s áldozás jótéteményér51 le kelljen 
mondanunk. · 

A görög katholikusok az Egyház jóváhagyá
sával ősi hagyományos szokásuk szerint az 
Eucharisztia· anyagául kovászos kenyeret hasz
nálnak. 

A római szertartású pap csak kovásztalan, a 
görög pedig csak kovászos kenyérrel misézhet, 
bármely vidéken vagy templomban mutatja is 
be a szentséges áldozatot. A hívek azonban -
miként már említettük - akár kovásztalan, akár 
kovászos kenyér szfne alatt fogadhatják az Or 
testét, aszerint, hogy minö szertartású paptól 
kérik azt. Sőt ha szükség megkívánja, .a latin 
szertartású pap (ha t. i. görög szertartá'sú nincs 
jelen) áldoztathat a görög templomban kovászos 
kenyérszínnel, a görög pap viszont hasonló kö
rülmények között a latin templomban kovász
talan színnel (sz en t ostyával). Ámde ily esetben 
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is mindenik pap az áldoztatást a saját szertar
tása szerint végezze. (V. ö. 816, 855. kánon; 
X. Pius "Tradita" Constitutiója. 1912 szept. 14.) 

Az Eucharisztia másik anyaga a szőlőt()kén 

termett bor. Érvénytelen anyag tehát minden
nemií egyéb gyümölcsbor, a csingér (lőre), mely
nek java viz, az ecet, a pálinka, a mübor, még 
ha az igazi bor alkatrészeiből volna is össze
állítva. Mindez ugyanis nem mondható termé
szetes bornak, amit Krisztus rendelt s használt 
az utolsó vacsorán. A teljesen alkoholmentes 
"bor" is érvénytelen s alkalmatlan anyaga az 
Eucharisztiának, mert bizonyos fokú alkohol 
(5-20%) a bor lényegéhez tartozik. 

Érvényes, de tilos anyag a must, mert még 
nem tökéletes bor s aniúgy is sok idegen anya
got tartalmaz, mely Krisztus vérévé nem változ
hatik. 

Nem szabad továbbá a borba semmiféle íze
sítő vagy illatszereket keverni. Ha ez nagyobb 
mértékben történik, könnyen megronthat.ia a 
szentség érvényét. 

EJJenben elegyíthető a miseborba némi oly 
anyag, amely azt a romlástól megó.ia. Így felönt
hetjük a hordót némi vízzel, tehetünk a borba 
tiszta bor-alkoholt is, de csak akkor, midőn még 
a bor egészen új s annyit, hogy az a borban 
amúgy is meglevő alkohollal együtt ne legyen 
több 12°/o-nál. (S. Off. 1890 júl. 31.) Sőt ugyan
csak a Szeniszék megengedte, hogy épen őrzése 
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céljából nagyon nemes és rendkivül édes mise
borba 17-18~/o alkoholt elegyítsenek, midőn 

annak forrása csendesedni kezd. (S. Off. 1896 
aug. 5.) 

Aszalt szőlőből sajtolt nedűvel szabad misézni, 
"ha annak ize, színe, szaga borra vall. Forró égöv 
alatt tartózkodó misszionáriusok nem ritkán 
csakis így .iuthatnak miseborhoz. 

Ha a bor megfagyna, a kanzekráció előtt fel 
kell olvasztani, nehogy az érvényesség veszé
lyeztetve legyen. 

A misebor bármily színű lehet, de lehetőleg jó 
és nemes legyen. Megkívánja ezt a Szentség 
ir"ánti hódolat, tisztelet. A fő azonban, hogy a 
bor természetes és tiszta voltáról ·meggyőződ
jünk. Minő iszonyú felelősség terhelné Isten 
szine előtt annak a lelkét, akinek hibája, ha
nyagsága folytán annyi szentmise meghiúsulna, 
az élők s holtak oly sok kegyelemnek kárát val
lanák s a hívek - bár öntudatlanul - Krisztus 
szent vére helyett holmi hamisitott anyagot 
imád nának. 

A pap felajánláskor az Egyház szigorú tör
vénye szerint a kehelybe öntött borba csekély 
vizet elegyít. Ne legyen az több néhány csepp
nél. Mert ha a víz mennyisége a bor harmadát 
meghaladja, főleg, ha ez amúgy sem erős, ve
szélyeztetve van a szentmise érvényessége. 

Ez a víz, amelyet a pap a borba elegyít, azzal 
együtt gyönyörűen .ielképezi a vért s vizet, mely 
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a kereszt nyoszolyáján szendergő isteni J egyes
nek Szívéböl előjött, jelképezi az ő kettős -
isteni s emberi - term~szetét, nemkülönben a 
híveknek Krisztus testében való összeolvadását, 
amely főleg a szent keresztség (víz) s az Eucha
risztia által megy végbe. Végül Krisztus is a ha
gyomány tanusága szerint az utolsó vacsorán a 
borba vizet kevert. Mi tehát csak az ő isteni pél
dáját követjük, mikor hasonlóképen cselek
szünk. 

Az ostyakészCtés. 

Az ostyát rendesen a templompénztár "költsé
gén a plébánia háznépe, a kántor urak avagy a 
sekrestyés szokta előállítani. A gyakQri, sőt min
dennapi szentáldozás, főleg, ha az szinte tömeg
mozgalommá válik, miként ezt Egyházunk for
rón óhajtja, a nem· ritkán amúgy is szegény 
templomra tetemes terhet ró s a készítők mun
kájáf jelentékenyen megszaporítja. lsten ment
sen, hogy ilyen vagy bármely más akadály a 
Gondviselés jóságos terveinek gátat vessen s a 
lelkeket a napi szentáldozás mérhetetlen javától 
megfossza. Ami a költségeket illeti, úgy tapasz
taltuk, hogy oly helyeken, ahol népünk igazá
ban megismerte, mi neki az Eucharisztia, mit 
jelent számára a gyakori áldozás, ott mindig 
van olaj az örökmécsesbe, Piuszgyertya s virág 
az oltána, ott van pénz az ostyára. · 

Az ostyasütők terhét, fáradságát, verítékét pe
dig nagyon megédesítené,. sőt megdicsőítené, ha 
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meggondolnák, hogy ez a munkájuk igazán 
apostoli, áldást hozó s Istentől bő jutalomra 
számíthat. Talán növeini fogja bitüket s buzgal
mukat, ha visszapillantanak a régmult időkbe. 

A középkorban a kolostorok, nevezetesen a 
clunyi apátság szerzetesei szent zsoltárok zenge
dezése közben szántották fel azt a földet, amely
ben az ostyához szükséges tiszta búza termett; 
így is aratták le. Az isteni mindenhatóságot s 
szeretetef áldva, szent -dalokat énekelve, kézzel 
fosztották ki a szemeket a kalászokból, azután 
gondosan megmosták ezt a választott gabonát, 
amelyre oly magasztos szerep várt, hogy az Ol
táriszentség anyaga legyen. Külön e célra ké
szült szép zsákokba tették, amelyeket a legdere
kabb s Jegbuzgóbb szerzetestestvérek - mint
egy jutalomképen - vihettek a ~alomba. Itt 
legottan megmosták a malomköveket s hófehér 
kendőkkel takargatták Ie. A molnár patyolat
ruhába öltözött, még az arcára is kendőt borí
tott, úgy h_ogy _csak a szeme látszott ki. Csak 
így kezdett az őrlésbe. 

Hasonló gonddal mosták meg s készítették 
elő a szitát is. 

Majd amikor a liszt a zárdába visszakerűlt, 
négy szerzetes hosszú miseingben éjjel a temp
lomba ment, ahol elénekelték a reggeli zsolozs
mát (a matutinumot), a Mindenszenfek litániá
ját s a hét bűnbocsánati zsoltárt. Csak így lelki
leg is felkészülve Játtak az ostyasütéshez. Az 
egész munka alatt a legszigorúbb csend ural-
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kodott és még arra is ügyeltek, hogy a készülő 
ostyát lebeletük se érje. 

Biaonyára hasonló gonddal készítették elő a 
szentmise borát is. 

Sze nt Vencel királyról is azt olvassuk, hogy 
nemcsak szfvesen minisztrált az oltárnál, hanem 
a szentmise ostyáját s borát saját kezével \é
szftette. 

Az Eucharisztia alakja. 

Az Eucharisztia alakját az Úr .Jézusnak az 
utolsó vacsorán használt igéi alkotják. 

Az .Egyház a kanzekráció (Úrfelmutatás) előtt 
elmondatja az utolsó vacsora történetét, amely
nek folyamán a miséző pap a kezében tartott 
s esetleg a kiterített vászÓnkendőn (korporá
lén) előtte fekvő ostya fölé hajolva Krlsztus 
nevében, személyében s halainiával kijelenti: 

Mert ez az én testem. 
Majd folytatva az utolsó vacsorán történtek 

elbeszélését, az ugyancsak kezében tartott ke
hely felett kiejti a krisztusi szavakat: 

Mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök 
szövetségé, a hit titka, amely érettetek és so
kakért ki fog ontaini a bíinök bocsánatára. 

A kenyeret konzekráló szavakban - az 
egyetlen "mert"-et kivéve - minden lényeges. 

A bort konzekráló igékből a lényeget csupán 
e néhány szó alkotja: "Ez az én vérem kelyhe". 
Ezzel minden szükséges meg van mondva s az 
átváltozás végbemegy. A többi szavakat az 
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evangélisták sem közlik egyöntetűen s szent 
Pál elhagyja, pedig ők bizonnyal tudták, hogy 
az Eucharisztia formájában mi a lényeges. 

A többit tehát, ami a lényeges szavakat ki
séri, a miséző csupán egyházi parancs folytán 
adja hozzá. . 

Az "örök" s "a hit titka" (vagyis: hitteJ kell 
elfogadni!) szavak a Szentírásban sehol sem 
szerepeinek s így bizonnyal Krisztus ajkáról 
szóbeli hagyomány útján szállottak reánk. 

Epiklézis. 

A IV. század óta a görögök tanítani kezdet
ték, hogy az Eucharisztia formájához még az 
az epiklézisnek nevezett ima is lényegesen 
hozzátartozik, amelyet az ö liturgiájukban köz
vetlenül a krisztusi igék n tán (.,ez az én tes
tem", "ez az én vérem kelyhe") a Szentlélekhez 
intéznek. Szerintük csak ekkor eszközli a har
madik isteni személy az átlényegülést. 

A florenci szent zsinat 1439-ben ezzel a kér
déssel bőven foglalkozott. Végre a görög a la
tin atyák érvei előtt meghajolva, Bessarionnal, 
a niceai metropolitával az élükön ünnepélyesen 
kijelentették, hogy főképen a nagy Chrysosto
musra támaszkodva a nyugati Egyházzal e pont
ban is teljesen egyetértenek. 
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4z Euebarisztla készitöje és kiszolgáltatója. 

Az Eucharisztia készítője. 
Az Eucharisztia ké~zítője kizárólag az érvé

nyesen felszentelt áldozópap (illetőleg püspök). 
Hiszen az Úr Jézus az utolsó vacsorán csakis 
az ott jelenlevő apostoloknak adta a felhatal
mazást s megbízást: "Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre". {Lk. 22. 19.) Az apostolokról 
pedig .ez a fenséges, isteni hatalom az általuk 
felszentelt püspökökre, illetőleg áldozÓpapokra 
szálott. Az Egyház a IV. lateráni zsinaton ünne
pélyesen is kijelentette: "Ezt a szentséget (az 
Eucharisztiát) bizonyára senki sem készítheti, 
hanem csupán az áldozópap, aki érvényesen fel 
van szentelve". 

Minthogy pedig a konzekráló hatalom az el
törölhetetlen papi jellegnek szoros folyománya, 
azért attól egyetlen érvényesen ordinált (fel
szentelt) papot sem lehet semmi módon meg
fosztani. Az isteni örök végzés folytán birtoká
ban marad ennek a hatalomnak az aposztata. 
degradált, eretnek, szakadár, kiközösített pap is 
egészen utolsó leheletéig. Nagyon világos, hogy 
az eretnek papok alatt a protestáns lelkészeket 
nem értjük, akik - minthogy az egyházi rend 
(a papszentelés) szentségét fel nem veszik -
papoknak - katholikus ·értelemben - nem te
kinthetők. 
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Az Eucharisztia kiszolgáltatója. 
A szentáldozás rendes kiszolgáltatója az ál· 

dozópap, miként ezt a 845-ik kánon nyilván ki
jelenti. 

Rendkivüli kiszolgáltatója pedig a szerpap 
(diákon), aki azonban csak fontos okból, pl. a 
plébános távolléte vagy komoly akadályoztatása 
esetén, annak kifejezett vagy feltételezett en· 
gedélye alapján áldoztathat. Az ősi egyházban, 
főleg az üldözések idején nem ritkán megesett, 
hogy az akolitusok vagy más alsóbbrendű kle· 
rikusok vagy akár világi hívek vitték el a Szent· 
séget a betegek vagy foglyok megáldoztatására. 
Így tud.iuk, hogy az ifjú szent Tharsictus az 
Buchariszliát védve, keblén rejtegetve szenvedte 
a vértanuhalált, midőn azt épen a pap megbízá
sából a foglyokhoz vitte, miként több régi mar· 
tirologium az esetet elbeszéli s Wiseman bíbo· 
ros az ő remek Fabiola c. regényében megha
tóan feldolgozta. Eusebius töl'ténetíró beszéli, 
hogy az áldozópap az Eucharisztiát szolgája ál
tal küldi el a beteg Serapionnak. Sőt maguk a 
Szentatyák, mint pl. jeruzsálemi szent Cyrill 
tanusftják, hogy a híveknek általában szabad 
volt az Eucharisztiát otthon maguknál tartani 
s önkeziikből megáldozni. A véres, de dicső 

idők elmultával azonban, miként a tridenti zsi· 
nat állítja, az Egyház visszatért az apostoloktól 
reánk maradt gyakorlathoz, hogy a laikus az 
Eucharisztiát a pap kezéből fogadja. Ámde, ha 
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a körülmények javallják, nem zárkózik el fiZ 
Egyház attól sem, hogy az Úr Jézus szfve szán
dékát követve, híveinek e tekintetben ismét na
gyobb engedményeket tegyen, nehogy öket az 
Eucharisztia erőforrásától s vigaszától meg
fossza. Így tudjuk, hogy a kiváló Stuart Mária 
skót királynőnek meg volt engedve, hogy bör
tönében az Eucharisztiát magánál tartsa s ön
kezéből fogadja, mfg csak 1587 február 8-án el 
nem szenvedte a vértanuhalált 
Midőn 1871-ben, a kommün idején, Olívaint 

s négy rendtársa, jezsuita atyák, a pátisi Ro
quetteben dicső vértanuhaláluk előtt mint tu
szok hosszú fogságukat szenvedték, jámbor asz
szonyságok élelmiszerek között egy színig telt 
te.ifelesfazék fenekére süllyesztett, jól zárható 
aranyszelencében csúsztatták be számukra az 
angyalok kenyerét. Ügyesen megosztották a 
szent eleséget, sőt juttattak belőle Darboy párisi 
érseknek is, ki szintén velük együtt fogva volt 
s akit ugyancsak Jézus Krisztus és Egyháza 
iránti gyűlöletből gyilkoltak le a vörösök. (t 1871 
május 24-én.) 

Ma sincs kizárva, hogy végső szükség esetén 
az Eucharisztiát bárki kiszolgáltassa, pl. beteg
hez vigye, kihez a pap nem juthat, avagy önke
zéből áldozzék meg.1 Az az isteni törvény 

1 Ha némely beteg megáldoztatásához killönös gya
korlottság szükséges, a pap bátran rábízhatja az ápoló
nőre, főleg apácára, hogy ez a szent útravalót kanál 
segélyével kiszolgáltassa. 
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ugyanis, mely a szentáldozást a halálveszélyben 
előírja, hatalmasabb, mint az Egyháznak fe
gyelmi szabálya. 

Arra azonban minden körülmények között 
ügyelnünk kell, hogy botrányt ne okozzunk. 
Mert a botrányt a természettörvény tiltja·, amely 
még erősebb, mint a kinyilatkoztatott isteni pa
rancs, amely a szent útravaló fogadására vonat
kozik. 

A pap és szerpap még puszta áhitatból is meg
áldozhatik önkezéből, ha nincs, aki őt megáldoz
lassa. 

Az áldoztatáshoz szükséges joghatóság. 
Minthogy Krisztus nyájának legeltetése a hi

vatalos lelkipásztorok jogkörébe tartozik, azért 
az áldoztatáshoz, miként a többi szentség kiszol
gáltatásához más papoknak engedélyre van 
szükségük. 

Erre nézve az új kódex a következő rendel
kezéseket tartalmazza: 

Ha a papnak engedélye van valamely temp
Iomban misézni, ennek alapján áldoztathat nem
csak mise közben, hanem azon kivül is. (V. ö. 
846 .. k.) 

Az Oltáriszentséget nyilvánosan beteghez 
vinni s a szent útravalót kiszolgáltatni a plébá
nos jogkörébe tartozik. Más pap ezt csak az ő 
kifejezett vagy méltán feltételezett engedélyével 
teheti. (848, 850. k.) 

Az Eucharisztiát titokban vinni a beteghez 
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(ott t. i., ahol ez meg van engedve) nem plébá
nosi jog, miért is elég hozzá annak a templom
nak elÖlijárójától kért engedély, ahonnan a pap 
a szentséget viszi. (849. k.) 

Hajdanta az első áldozók és húsvéti áldozók 
megáldoztatása is a plébánosnak volt fenntartva. 
Az új törvény azonban erről a megszorításról 
nem beszél. 

Szerzetesrendekben a helyi főnöknek, apáca
zárdákban a gyóntatónak, papnevelőintézetek

ben a szemináriumi rektornak joga s köteles-
. sége a szent útravalót s az utolsó kenetet kiszol
gáltatni s pedig nemcsak az illető intézet, zárda 
tagjainak, hanem bennlakó cselédeinek, sőt az 
illető zárdában lakó tanulóknak, vendégeknek, 
ott tartózkodó betegeknek is. (514. k., 1368. k.) 

Szokás sokhelyütt az áldozópapoknak kezet csókolni. 
Ennek a nagy tiszteletnek, melyet az Isten szolgáján 
kivül talán csak az édes szülö igényelhet, egyik főoka. 

mert a papi kéz az, amely az Eucharisztiát kezeli, 
osztja. Kis utitársaság látogatta meg egy alkalommal a 
Nápoly melletti Pompeit. Betértek egy l' ezuv--lövi osz· 
tériába. ~tkezés előtt vizet kértek a kézmosásra. A korcs
márosné kancsóban vizet hoz, hogy a vendégek kezére 
öntse, míg másik kezével törülközőkendőt nyujt. Már 
néhányat kiszolgált. mikor az egyiknél visszarántja a 
kendőt. ~szrevette, hogy ez a turista pap .. ,Nem. uram! 
- szólt - nem illik, hogy az a kéz, amely Krisztus 
testét hordozza, ily durva vászonkcndöbe törülközzék." 
Ezzel elsiet s csakhamar kincsei közül előkeresett finom 
musselinkendővel tér vissza, hogy ez őrizze meg annak 
a kéznek lenyomatát, melyet a szenhnise és áldoztatás 
annyira megszentelnek. 
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Az Eucharisztia alanya. 

Az áldozás fajai. 

Az Eucharisztia többféle vételét különböztet
he.tjük meg. Valóságosan áldozik az, aki Urun
kat a szeniségi szín alatt megeszi, magába fo
gadja; lelkileg áldozik, aki a szentáldozást csu
pán forró szeretettel kívánja. Ez az utóbbi is 
igen üdvös és ajánlatos, de a valóságos áldozás
sal alig mérhetö össze. Az Vdvözítő, hogy a va
lóságos és a lelki áldozás közötti különbséget 
{eltüntesse, egyik szentjének adott látomásban 
az előbbit arany, az utóbbit ezüst kehellyel jel
képezte. 

A valóságos áldozás ismét lehet tisztán anyagi, 
ha t. i. olyan veszi magához az Eucharisztiát, 
aki nincs megkeresztelve s így a szentségi ke
gyelmek elfogadására képtelen; és szentségi, 
aminőben a megkeresztelt ember részesül. 

A szentségi, tehát érvényes áldozás megint 
méltó, méltatlan avagy közömbös lehet. Méltó 
akkor, ha az áldozó a kegyelem állapotában 
van; méltatlan, ha tudatosan a halálos bűn áBa
potában járul az Úr asztalához. Közömbös ál
dozásnak pedig azt nevezzük, ha az áldozó 
ugyan halálos bűnben van, de bűnének nincs 
hiztos tudatában. Ilyen esetben ugyan nem vét
kezik, de a lelkében fennforgó akadály folytán 
a szentség gvümölcseiben nem részesül. 
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Az érvényesen megkereszte~teJ.:. 

A szentségi áldozásnak tehát első feltétele, 
hogy érvényesen meg legyünk keresztelve. Itt 
azonban mindjárt megjegyezzük, hogy lsten 
teljhatalmú úr törvényei s kegyelmei felett. Is
merünk történelmileg hiteles eseteket, midőn az 
eucharisztikus J é z us az ö végtelen jóságában 
oly nem keresztényeket, akik öt jóhiszeműleg 

fogadták, ha nem is talán a szentségi, de min
denesetre feltűnő nagy kegyelmekben részesí
tett. 

Niceforus Kalixtus, toursi szent Gergely s más, 
hitelt érdemlő írók tanusága szerint Konstan
tinápolyban, M ennas patriarcha idejében bizo
nyos zsidó fiúcska teljesen gyermekded jóhisze
műséggel fogadta az Eucharisztiát, midőn az 
akkori szokás szerint a felnöttek megáldozta
tása után annak töredékeit a gyermekseregnek 
szétosztották. Midőn atyja, az üvegkohó mun
kása, erről értesül, fiát csupa Krisztus-gyűlölet
hől a kohóba dobja. Csak három napi aggodal
mas keresés után akad reá édesanyja. "Itt va
gyok, anyám!" - kiáltja a gyermek, midőn ez 
az üvegműhely olvasztókemencéje mellett el
halad. Rémülten szakítja fel az anya a kemence 
ajtaját s látja, hogy fia épen, sértetlenül áll a 
lángok között, majd a másik pillanathan öröm
től repesvc fut karjai közé. Szépséges, bíbor
palástos nő szállott le hozzá - beszéli el a gyer
meg - s körös-körül kiollá n tiizet, sőt enni j<; 
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adott neki, mikor megéhezett. J !ISZfinián csá
szár, midőn a dologról értesült, a kegyetlen apát 
kivégeztette, az anya pedig csodálatosan meg
menekült gyermekével kevéssel utóbb felvette a 
szent keresztséget. 

Elmondunk még egy idevágó, felette érdeke~ 
s tanulságos esetet, amelyet közvetlen s fel
tétlenül megbízható forrásból merítünk. A do
log egyébként tágas körben közismert A hely
szín (Pécs) s az idő, amelyben történetünk le
játszódik (1920), sokkal közelebb vannak, sem
hogy az elmondandók hitelességéről bárki sze
mélyesen meg ne győződhetnék. P. Gyula vas
uti mérnök, felesége, a kiváló orvosnő s ennek 
barátnéja, egy középiskolai tanárnő megtérésé
ről van sz6 a zsidó vallásból, aminek a jóhisze
műleg végzett áldozás a kiindulópontja. 

P. Gyulát a természet alkotója sok jeles ado
mánnyal tüntette ki. Nemes .iellem, érző szív. 
Jót tett, vigasztalt, segített, ahol csak tehette. 
A tudományok s művészetek terén is otthonos 
volt. 1914-ben tanulmány céljából Rómába uta
zott. FeJesége ezúttal nem voU kíséretében. 
A Gondviselés egy épen ott időző magyar zarán
dokcsapattal hozta össze, amellyel együtt - in
kább kiváncsiságból - X. Pius pápa Öszent
sége elé járulhatott Szenf Péter utódjának ne
mes alak.ia, egyszerű s mégis oly fenkölt maga
tartása s szavai mélyen meghatották, olyany
nyira, hogy a másnapi szentmisére, melyet a 
pápa végzett a zarándokok részvételével, megint 
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csak elment. Miséről, áldozásról nem volt tisz
tább fogalma, mint többi hitsorsosának. A szent
mise alatt a zarándokok Krisztus helytartója 
kezéből fogadták az Urat. P. Gyula, mikor őket 
az oltárhoz járulni látja, a legnagyobb zavarban 
van. Mit tegyen? Némi habozás után ő is csak 
oda térdelt s megáldozott. Arról halvány sej
telme sem volt, hogy ezzel kivel lépett - leg
alább fizikailag - szoros érintkezésbe ... 

De mégis, ebben a pillanatban - mint ké
sőbb elbeszélte - sajátságos meghatottság s 
tisztelet járta á t egész valóját. Vonzódni kezdett 
a katholikus Egyházhoz. Tanulmányozta szent 
hitünket s könyvekben kere<>ett róla felvilágo
sítást. Felesége azonban, ki teljes szívvel csün
gött ősei hitén s kire nagyon hallgatott, vissza
tartotta az elhatározó lépéstől. Közbejött a szerb 
megszállás s az azt követő bolseviki uralom és 
a megtérés ügye fennakadt. 1920-ban végre rá
szánta magát, hogy követi a lelke mélyén soha 
el nem némuló sugallatot s K. K. _jezsuita atyá
tól rendszeres oktatást kért a katholikus vallás
ban. Most meg betegség jött közbe, amely csak
hamar annyira rosszabbodott, hogy operáció 
vált szükségessé. A beteget tehát Budapestre 
szállították. Az orvosi műtét folyamán megálla
pították, hogy a rák a májat már-már teljesen 
tönkretette <; a betegnek az életből alig van 4-5 
órája hátra. 
Midőn a beteg a narkotikus álomból az ope

ráció után feleszmélt, az ágya mellett siránkozó 

102 



hitvesének a következőket mondja: "Látomá
somban a szenvedő Jézussal találkoztam; ez 
biztosított, hogy mint keresztény fogok meg
halni s az égre mutatva azzal vigasztalt, hogy 
majd ott fenn egyesülök vele". 

P. Gyula állapota minden reményen felül ja
vulásnak indult, olyannyira, hogy hitvese né
hány nap mulva Pécsre visszatérbetett azzal a 
reménnyel, hogy két hét mulva urát is haza
viheti. Ez a két hét a jó feleségre egész örökké
valóságot jelentett. Nappal s é.ijel - melyet ál
matlanul töltött - ostromolta imáival Jehovát, 
hogy adna jelet férje állapotáról, él-e még, 
avagy átlépte az örökkévalóság küszöbét. Erre 
elalszik. Álomban látja urát sápadtan, mereven, 
felkötött ajkkal, kinyujtózkodva, összekulcsolt 
kezében feszületet tartva, épen úgy, ahogy az 
elhunyt keresztények a halotti ágyon fekszenek. 
Tehát fér.ie meghaJt s pedig mint keresztény! 
Erre felébredt. Egész valója tiltakozott s vissza
borzadt attól a gondolattól, hogy férjét elve
szítse s hozzá még ez, mint keresztény váljon 
meg tőle! Az álomképtől nem tudott szabadulni 
s annak minden legapróbb részlete elevenen s 
mélyen vésődött emlékezetébe. Jelentős szerepe 
van ennek-mint látni fogjuk- az ő tulajdon 
megtérésében. Napokon át alig tudott úrrá lenni 
lelki viharaiban. V égre megjött a várva-várt hír: 
hitvese annyira jobban van, hogy orvosi enge
déllyel hazamehet. P. Jlyula alig tért meg ott
honába, sürgeti a már megkezdett hitoktatást. 
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érezve, hogy ideje rövid, napjai meg vannak 
számlálva. És neki mint kereszténynek kell 
meghalnia!- A lelkület már felkészült volt s hit
beli ismeretei is alig szorultak csiszolásra. Ki
tűzték tehát a keresztelés napját, óráját. És mi
kor az végre elérkezett s megfürödhetett az 
ú.i.jászületés vizében, egész valóját kifejezhetet
len boldogság árasztotta el. Örömét csak az za
varta, hogy abban hitvese még nem osztozkod
hatik. Ennek hite, meggyőződése még nem volt 
annyira megérlelődve, hogy ezt a lépést lelki
ismeretesen megtehesse. 

A következő vasárnap kellett volna a szent· 
áldozásnak végbemennie, amikor a páter a ked
ves beteget az utolsó kenet szentségében is 
akarta részesíteni. Ámde mindezt - sajnos -
megelő'zte a hirtelen bekövetkezett halál. A pá
tert telefonon hívják. Zokogástól meg-megszakí
tott hang jelenti: "Gyula épen most halt meg. 
Jö.i.jön, kérem, azonnal, erősen el vagyok tö
kélve - Francivar együtt - nyomban meg
keresztelkedni". A páter a boldogult lakására 
siet, magával hozva a szent keresztség kiszol
gáltatásához szükséges dolgokat. A két hölgy ott 
állott a halálos ágy végén s gondolatokba mé· 
lyen elmerülve függesztették szemüket az el
hunyt arcára. Az özvegy meghatottságtól resz
kető, de határozott hangon Plmond.ia, hogy mi 

1 A középiskolai tanárnőnek, P. Gyuláné barátnőjé

nek családias neve. 
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adta az utolsó lökést megtérésére. A halál várat
lanul jött - beszélte el -, hivatni akarta a pá
tert, de nem volt otthon. Az ápolást irgalmas
nővér végezte. Ez imádkozott a haldoklóval s 
lefogta szemét. Miután pedig kiszenvedett, ösz
szekulcsolta kezeit s feszület köré fonta ujjait. 
Ö, a hitves, pedig csak nézte, nézte. Igeni épen 
így látta feküdni akkor, az álomképben, felkö
tött ajakkal, sápadtan, mereven, kezében a fe
születte}. De mégis, nem egészen így volt. A fe
szület nem ilyen volt, amelyet akkor tartott. 
Hogyan? Ha lsten jelet akart volna adni, miért 
nem egyezik ez is? Ebben a pillanatban lép be 
az ápolónővér. Kijelenti, hogy ezt a haldoklók 
búcsú.iával ellátott feszületet nem hagyhatja a 
boldogult kezében ... s anélkül, hogy utasítást 
várna, odalép a falhoz, leveszi onnan a szép 
nickeles keretü keresztet, amelyet az elhunyt 
egyik pap ismerősétől kapott a szent keresztség 
emlékére. Ezt tűzi a halott ujjai közé. Ime ez 
volt az a feszület, melyet hitvese kezében látott! 
Biztosan ez volt! Világos jele annak, hogy az 
álom s valóság csodálatos találkozása által Isten 
az egyetlen igazi vallásra akar rámutatni s azt 
kívánja, hogy abban boldogult férjét ő is kö
vesse. 

Az özvegy barátné.iával együtt csakugyan ott 
a halálos ágy mellett meg is keresztelkedett. Hat 
év mulott el azóta. Mind a kettő hű maradt hité
hez s naponkint magához veszi azt a Krisztust, 
ki oly csodálatos utakon vezette őket az Egyház 
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kebelére. N evezetesen az orvosnő a mai napig 
a jótékonyság angyala, aki nemcsak a testeket, 
hanem a lelkeket is gyógyítani törekszik. lgy rója 
le azt a nagy hálaadósságot, amellyel a végtelen 
isteni jóságnak s irgalomnak tartozik. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy mind a két ki
vételes esetben jóhiszemű szentáldozásról van 
szó; és szentségtörő merénylet volna tudatosan, 
tehát rosszhiszeműleg bárkinek is a szent ke
resztség előtt az Oltáriszentséghez járulni, vagy 
ilyet az áldozáshoz bocsátani. 

Ámde nem minden megkeresztelt egyén már 
ezáltal alkalmas és méltó is a szentáldozásra. 

Felnőttek, épelméjűek. 

Nevezetesen a mai egyházi fegyelem szerint 
az Eucharisztiát csak a felnőttek, vagyis azok 
fogadhat.iák, akik már eszüket használni tud
ják. (854. k.) 

A csecsemők, kicsi gyermekek ugyan maguk
ban véve nagyon is méltók s alkalmasak, hogy 
Krisztussal a szentáldozás által egyesüljenek, 
de mégis, minthogy lelkük üdve s épsége enél
kül is biztosítva van, az Egyház jobbnak látja 
csak akkor nyujtani nekik az angyali kenyeret, 
mikor ők azt már öntudatos tisztelettel. fogad
hatják. (V. ö.: Az Anyaszentegyház öt parancsa. 
134. lap.) 
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Egyáltalán ne áldozzanak továbbá azok, kik 
soha életükben sem voltak épelméjűek. Meg
szentelö malasztjukat ezek se111 veszthetik el, 
másrészt az Eucharisztiát keHö lisdelettel 
amúgy sem vehetnék. Azért is az új egyházJog 
öket az áldozás szempontjából a kisdedekkel egy 
kategóriába sorozza. (88. k.) 

Süketnémák. 

Ugyanezt kell állítanunk a süketnémákról, 
annál inkább, ha még vakok is, feltéve, hogy 
szakszerű oktatásban nem részesültek. Ezek 
ugyanis nem tudnak eljutni azoknak az igazsá
goknak ismeretére, amelyek a szeniségek felvé
telére szükségesek s így a szent keresztséggel 
be kell érniök. Ha az ilyen süketnéma térdet 
hajt, összeteszi kezét, keresztet vet, még magá
ban véve mitsem bizonyít. Másokat utánoz csu
pán, anélkül, hogy meg volna a nélkülözhetetle
nül szükséges tudása. 

Or ültek. 

Ha az örültnek esze használata után, felnőtt 

korában borult el elméje s megelőzőleg jámbo
rul élt, a halálos veszélyben megáldozhatik, fel
téve, hogy tiszteletlenségtől a Szentség iránt nem 
kell tartani. Az ilyeneknél előbb egy-két nem 
konzekrált ostyával kell kísérletet tenni. 
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Eszelósek, hülyék. 

A félbolondok, eszelősek, hülyék stb. szent
áldozáshoz bocsátandók, mikor erre isteni s egy
ház.iog alapján kötelesek, sőt többször is - el
méjük erejének foka szerint - s ha a Szentség 
nem forog a tiszteletlenség veszélyében. 

Önkívületi állapotban levők. 

Az önkivületben, deliriumban levöket a kellő 

óvatossággal meg lehet áldoztatni; azoknak 
azonban, kik érzékeiket nem tudják használni, 
az Eucharisztiát nem kell nyujtani. Az ily hal
doklókat a pap csupán feltételes feloldozásban 
s az utolsó kenet szentségében részesíti. 

Halálra itéllek. . 
Hajdanában, főleg Francia- s Spanyolország

ban a szentáldozást a halálra' ítélt bűnösöktől is 
megtagadták. A pápák azonban nem szüntek 
meg tiltakozni a megokolatlan s szííkkeblű szi
gor ellen s megparancsolták, hogy a szent útra
valóban a megtért kivégzendőt is részesíteni kell. 

Eretnekek, szakadárok. 

Végül megemlit.iük, hogy az új törvénykönyv 
értelmében az eretnekek és szakadárok, bármily 
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jóindulatúak s jóhiszeműek legyenek is, az 
Eucharisztiában nem részesülhetnek, míg csak 
a katholikus Egyházzal forma szerint is ki nem 
békülnek. (731. k.) 

Jegyzet: Hogy a szentáldozás mily értelemben szük· 
séges az üdvösségre s Egyházunk mire kötelez ebben 
a tekintetben, már elég bőven letárgyaltuk "Az Anya
.uentegyház öt parancsa" cimű könyvecskénkben. (Lásd 
128. " 132. lapon.) Itt csak azt óhajtjuk hangsúlyozni, 
hogy Egyházunk beérve a szorosan kötelező évenkint 
egy.~zeri szentáldozással, a hittudósok megokolt véle
ménye szerint elment az engedékenység vé(!ső határáig. 
Ennél is ritkább "zentáldozás nemcsak az ö törvényébe, 
hanem magába az isteni jogba, Krisztus kifejezett pa
nmc~ába ütköznék. 

Eiéikészület a szentáldozásra. 

Midőn az ember a föld hatalmasai elé járul, 
avagy őket saját otthonában vendégül láthatja, 
bizonyára megtesz erre minden lehető előkészü
letet Még sokkal inkább elvárhatja az ég és föld 
királya tőlünk, hogy az ő fogadására, erre az 
igazán eseményszámba menő kitüntetésre kellő
leg felkészüljünk. Ennek az. előkészületnek lé
nyünk mindkét felére, a lélekre s testre egyaránt 
ki kell terjednie. A lelki előkészületben ismét 
van, ami lényeges és ami esedékes. Az előbbi

nek feltétlenül meg kell lennie, az utóbbi .ió, ha 
megv:m és pt>dig minél nagyobb mértékben. 
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Lelki előkészület. 
Megszenie/ő malaszt állapota. 

Lelkünkre nézve lényeges a megszentelő ma
laszt állapota. Ez az a menyegzös ruha, amely 
nélkül a királyi lakodalmas asztalhoz nem tele
pedhetünk, ha magunkat a legborzasztóbb lelki 
veszélyeknek kitenni nem akarjuk. A méltatlan 
áldozó szíve ugyanis, főleg ha gyakran esik e 
bűnbe, lassankint teljesen megkeményedik s a 
kegyelem behatásaira minden fogékonyságát el
veszti. Mi lehet ennek a vége, mint "a külső 
sötétség, sírás és a fogak csikorgatása?" (V. ö. 
Mt. 22. 1-14.) Megrendítő példák bizonyítják 
az elmondottak valóságát. 

Egy ifjú olasz leány - mint e sorok írója szóbelileg 
értesült - naponkint áldozott s külsőleg oly jámborul 
élt, hogy falujában általában csak "la szantának", ,.a 
szentnek" nevezték. Hirtelen rosszul lesz; a házbeliek a 
plébánosért szaladnak. Ez a beteget kétségbeesetten ta
lálja. ,.Plébános úr! - kiáltja kínosan vergődve - én 
életemben csak egyszer bukiarn súlyosan, de azt sohasem 
gyóntam meg. Rákövetkezelt annyi szentségtörésl lsten 
ezt nekem meg nem bocsáthatja." Kikel ágyából s 
szörnyű lelki gyötrelmében körmeivel a falat kaparja. 
Visszahanyatlik s holtan terűl el a földön ... 

.-\lelki írók nem ritkán a méltatlan áldozás bű
nét Judás árulásával hasonlítják össze és méltán. 
H a e két gonosztett nem is egyformán súlyos, de 
sok tekintetben feltünően hasonlatos. A méltat
lan áldozó is külsőképen nagy tisztelettel köze
ledik az Orlloz s csókra nyujtja ajkát, miközhen 
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a szívében honoló pokoli farkasnak, a gonosz 
léleknek szolgáltatja ki az lsten Bárányát. Nem 
csoda tehát, hogy mind a két bűn következ
ménye is azonos: kétségbeesés és kárhozat. Szé
pen mondja ez ügyben Aranyszájú szent János: 
"Judás zúgolódik és Jézus Krisztus eltűri. Judás 
fösvény és tolva.i és Jézus Krisztus eltűri. Tervet 
készít Urának elárulására, Jézus Krisztus eltűri. 

Amint azonban méltatlanul áldozik, nyomban a 
sátán hatalmába kerül". 

"Vizsgálja meg azért magát az ember és úgy 
egyék azon kenyérből és igyék ama kehelyből. 
Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik 
és iszik magának, meg nem különböztetvén az 
Úr testét" - mond.ia az apostol. (1. kor. ll. 28. 
29.) És a keresztények közölti gyakori betegsé
get, korai s hirtelen haláleseteket a méltatlan 
áldozás számlájára írja: "Azért van köztetek sok 
beteg és erőtlen és sokan alusznak". (U. o.) 
Annak tehát, ki halálos bűnnek van tudatában, 
mielött az Eucharisztiát venné, meg kell gyónnia 
s nem elég a tökéletes bánat felindításával be
érnie. Ettől a valószínűleg· isteni, de minden bi
zonnyal egyházi törvénytől (856. k.) csakis az 
t~rezheti magát felmentve, akinek áldoznia szük
séges, paphoz pedig, aki őt érvényesen feloldoz
hatná, egyáltalán nem juthat. Ez az eset nagyon 
ritka. Leginkább apácazárdákban, nevelőintéze
tekben fordulhat elő, midőn valaki sajátságos 
körűlmények folytán a szentáldozást becsületé
nek kockáztatása nélkül el nem hagyhatná. 
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Ugyanebből az okból annak is szabad, sőt kell 
áldoznia, aki csak akkor emlékezik vissza halá
los bűnére, mikor már ott térdel az áldoztató 
asztalnál. Végül az is magához vehetné halálos 
bűn állapotában az Urat, aki csak ilymódon 
tudná őt szentségtörő tiszteletlenségtől megóvni. 
Ily esetekben azonban lehetőleg az áldozás előtt, 
vagy ha ez már lehetetlen, nyomban utána tö
kéletes bánatot kell fe/indítani. (856. k.) Mint
hogy ugyanis az Eucharisztia addig fejt ki szent
ségi hatást, míg a szent színek bennünk fel nem 
oszlottak, ha sikerül ezt a tökéletes bánattal 
megelőznünk, még a szentségi malasztokban is 
részesülhetünk, amelyeknek a halálos bűn meg
semmisülése folytán nincs már akadályuk. Sőt 

még a méltatlan áldozóról is ugyanezt állíthat
juk, amenyiben szörnyű merénylete után töké
letes bánatot tud indítani, miahtt az annyira 
megsértett végtelen isteni Szereletet személye
sen szívében őrzi. 

Kétséges esetben. 

Mit tegyen az, aki csupán kételkedik, hogy 
követett-e el halálos bűnt, avagy a bűn, amelyet 
elkövetett, bizton halálos-e? Az ilyen, már csak 
lelkiismeretének derűje érdekében is, hacsak 
teheti, menjen gyónni. Nem beszélünk itt az 
aggályosokról, akiknek lelkiatyjuk utasítása sze
rint kétségeiket meg kell vetniök. 

Szorosan véve azonban kétség esetén a gyó
nás nem köt(')ezö. Mert egyrészről a méltatlan 

112 



áldozás veszélye ily esetben nem fenyeget. Hi
szen méltatlanul - Egyházunk tanítása sze
rint - csak az áldozik, aki a Izaiálos bűn tuda
Iriban veszi az Eucharisztiát. Ámde aki kételke
dik c~upán, az nem tudja magáról, hogy halálos 
bűnben van-e vagy sem; s így nem a bűnnek, 

hanem legfel.iebb kétségének van tudatában. 
Másrészről jogi elv az, hogy "a kétséges törvény 
nem kötelez". Arra tehát, aki nincs bizonyosan 
halálos bűnben, nem terjed ki a gyónás tör
vénye, amelynek csak a bizton halálos bűnben 
levők vannak szükségképen alávetve. Aki tehát 
nem tudja eldönteni, hogy halálos bűnben van-e 
vagy sem, feltételesen bánja meg vétkeit, hogy 
így, ha netán mégis súlyos bűn terhelné lelkét, 
a szentségi kegyelmeknek ezt az akadályát a tö
kéletes bánat által elhárítsa. Aztán így felké
szülve, nyugodt lelkiismerettel lépjen az Úr asz
talához. Igen, nuugodt lelkiismerettell mert hi
szen ö megtette azt, amit ily esetben tőle Isten 
s Egyház követel. Rosszul, nagyon rosszul tenne 
ellenben az, aki n]~ugtalan, háborgó lelkiisme
rettel fogadná az Ur Jézust, nem tudva, hogy 
most méltatlanul áldozik-e avagy sem. Az ilyen 
ugyanis - ha eddig nem lett volna súlyos bűn
ben - épen azáltai beleesik, merl 1·ászánja ma: 
gátazesetlegesméltatlanáldozásra is s kész Isten
nek súlyos megbántására. Hl megint nem az 
aggályos lelkiismeretűekről szólunk, akik min
dig, de főleg a szentáldozáskor nyugtalanoknak 
s bizonytalanoknak érzik- magukat, de viszont 
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azt is tudják, hogy nekik engedelmességből meg 
kell vetni nyugtalanságukat 

1l kifeleitcll bűnök. 
Bátran megáldozhatik az is, akinek - egyéb

ként lelkiismeretesen elvégzett - gyónásából 
súlyos bűn feledékenységből kimaradt. A kifelej
tett bűnök ugyanis a bevallottakkal együtt meg 
vannak bocsátva. Fennmarad azonban a kötele
zettségünk, hogy az ily kifelejtett bíínöket a leg
közelebbi szentgyónásunkba - melyet akár
hány áldozás után végzünk -- belefoglaljuk s 
azokat az Egyház kulcs-hatalmának alávessiik. 

Bocsánatos bűnök. 

A szentáldozásra való lelki felkészültségnek 
egyik - bár esedékes, de fontos - kelléke, hogy 
a bocsánatos bűnöktől is lehetőleg tiszták, men
tek legyünk. 

A bocsánatos bíínök ugyan nem tesznek min· 
ket az Eucharisztia fogadására méltatlanokká, 
de mégis, ha főleg megszokottak, csökkentik 
bennünk a szeretet hevét, a segítő kegyelmek 
hőségét s általában véve tiszteletlenséget jelente
nek az isteni Vendéggel szemben, aki lllérhetet
len leereszkedésében hajlékunkba tér. 

Frigyes császárt vadászat alka\má\·a\ bizonyos főúr 

vendégül látta. A császár a ~zámára kijelölt terembe 
lépve körültekint s itt-ott rendetlenséget, sőt a falon 
pókhálót vett észre. Haragosan kijelenti a háziúr elő ll: 
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.. Ez a lakás jó lehet vadúszkutyúknnk, de nem n c~á
~zárnak". És nyomban otthagyta a kastélyt. 

Bizonyára a szelid s alázatos szívű J ézwmal.: 
i~ rosszul eshetik, ha öt pókhálós, rendetlen, ~zó
Yal bocsánatos hibákkal nagyon beszennyezett 
lélekbe hívják meg, főleg ha ez az elhanyagolt 
állapot az illető egyénnek nem annyira emberi 
gyengeségéböl, mint közömbösségéböl s nem
bánomságából ered. 

Erényindulatok 

Ámde nem elég, ha a vendéglátó lakás csupán 
tiszta. Kellőleg berendezve s felékesitve is kell 
lennie. Lelkünk berendezkedése s dísze az erény
élet s a szívnek buzgó indulatai. Főképen a hit 
és imádás, alázatosság s bűnbánat, remény, sze
retet s a vágyakozás azok az indulatok, amelyek 
az Eucharisztia fogadására legalkalmasabban 
felkészítenek. Szinte önként fakadnak lelkünk
ből, ha magunknak a szentáldozás előtt felvet
jük ezt a három kérdést: Ki jön hozzánk'! Kihez 
jön'! Miért jön? 

Hálaadás a szentáldozás után. 

A jól megmunkált, előkészített földje lelkünk
nek, mihelyt az isteni mag beléje hull, nyomban 
kezdi meghozni a százszorosat. Ezt a termést a 
megfelelő hálaadás aratja le, gyüjti be. A hála
adás indulatai az álmélkodó csodálkozásból 
eredő mély imádás, amely körülbelül erőt vehe
tett az apostolok lelkén, midőn a feltámadott 
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Üdvözítő nekik húsvét estéjén zárt ajtók melletl 
megjelent. Ezt kövesse a· hálálkodás, önfelaján
lás s a könyörgés. A szent búcsú ofy könnyíí el
nyerésérőJ sem szabad megfeledkeznünk. 

Az előkészület s hálaadás módja nincs meg
határozva. Inkább használjuk hozzájuk szívün
ket, mint az imakönyvünket A hálaadás idő

tartamának hossza sincs előírva. Mindenki addig 
időzzék benne - s pedig saját jól felfogott ér
dekében -, ameddig a körülményei megenge
dik. Azonban a hálaadás semmiesetre se legyen 
oly rövid, hogy az áldozó a benne még szemé
lyesen jelenlevő Üdvözítőt, mint valami eleven 
Krisztus-koporsó, az utcák s piacok zajában ma
gával hordozza. Igazán méltó volna, hogy az 
ilyen előtt az Úr Jézus iránti tiszteletből s az ő 
megszégyenítésére égő lámpát hordozzanak, mi
ként ezt tenni szokták, midőn a szent útravalót 
a beteghez viszik. 

Testi előkészület. 
Természetes (szentségi) bőjt. 

Hogy pedig a szentáldozásra nemcsak lelki
leg, hanem testileg is kellőképen felkészüljünk, 
előtte meg kell tartanunk a természetes, ú. n. 
szentségi bőjtöt, más sz6val: éjféltől fogva éhom 
állapotban kell maradnunk. 

Ez a törvény, amely ma már súlyos bűn terhe 
alatt kötelező, voltaképen a hívek gyakorlatából 
fejlődött ki. Hiszen az első áldozás, melyet maga 
az Úr Jézus szolgáltatott ki, étkezés után ment 
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végbe. A hívek is az első időkben szoros értelem
ben az Úr-vacsorához járultak, szóval este ál
doztak. Mióta azonban Egyházunk a szentmisét 
a reggeli órákban mutatja be, a híveket a helyes 
érzék rávezette arra a meggyőződésre, hogy mél
tatlanság s tiszteletlenség volna addig más táp
lálékhoz nyulni, mielö.tt az Eucharisztiát ma
gukhoz vették. Ebből a szokásból támadt a tör
vény, melyet legutóbb a 858-ik kánon is meg
erősített. A szeniségi böjt lényege, hogy aznap 
a szentáldozás előtt semmit se együnk vagy 
igyunk. Legyen bár morzsa vagy csepp, amit 
akár tudatosan, akár feledékenységből lenyel
tünk, meg van törve a szeniségi böjt fenséges 
értelme s jelentősége, amelynél fogva Krisztus
nak kell lennie az első tápláléknak, amelyet 
azon a napon magunkhoz veszünk. Azonban 
hogy az Egyház törvényét, szent s bölcs szándé
kait helyesen értsük s minden kétségtől s nyug
talanságtól megszabaduljunk, a következő irány
elveket kell szem előtt tartanunk. 

A szeniségi bőjt mivolta. 

Hogy mi az az "evés", "ivás", ami a szent
áldozás előtt tiltva van, abban a közfelfogás a 
döntő. 

Arról mondjuk, hogy "eszik", "iszik", aki 
a) táplálékot vagv folyadékot nyel le. Táplálék
nak pedig a megemészthető dolgokat nevezzük. 

Nem szegi meg tehát a szentségi höjtöt s nyu-
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godtan megáldozhatik, aki olyan anyagot nyel 
le, amelyet akár a közfelfogás, akár a tudomány 
(kémia) emészthetetlennek minősít. Ilyen pl. a 
vas, kő, üveg, kréta, fa, köröm, haj, selyem, 
gyapjú stb. Viszont megtöri a szeniségi bő.itöt, 

aki a pelyvát, viaszt, papirt, orvosságot (poro
kat) lenyeli, mert ezek emészthető dolgok. 

b) Az evés és. ivás fogalmához tartozik to
vábbá, hogy a táplálék, a folyadék kívülről ke
rüljön belénk. Nem sért tehát szeniségi bőjtöt, 
aki nyálát, fogaiból szivárgó vért, fogai között 
hátramaradt ételmaradékot lenyeli. Ellenben 
nincs már éhom-állapotban s így nem áldozhatik 
az, aki pl. a vért az ajka külsejéből vagy ujjá
ból szopja, vagy könnyeit felnyalva nyeli le. 

Nagyon világos, hogy semmiképen sem ('Vett, ivott 
az, aki a szájába vett tápanyagot vagy folyadékot ismét 
kiköpi. 

c) V ég ül csak arról mondjuk, hogy evett, ivott 
~ így csakis az törte meg a szeniségi bőjtöt, aid 
a táplálékot vagy folyadékot az evés és iz>ás szo
J.:ott módián vette magához. Így nem "eszik", 
"iszik" az, aki bár tudva, de az evés-ivás szán
déka nélkül nyál módjára, a nyállal együtt, 
avagy belélegzés útján valamit lenyel. 

Így nem mondjuk, hogy eszik, iszik, aki a nyá
lába elegyedett fogport, szájvizet leengedi, aki
nek ~zájmosás alkalmával csekély vízcsepp sza
lad le torkán; aki a dohányfüstöt, ételgőzt be
leheli; akinek belélegzés útján rovar, por, eső 

vagy hó csúszik le. Az sem "iszik", akinek gyo-

118 



mormo1>á1> alkalmával nemi víz marad hátra 
gyomrában, vagy belsejében a lenyujtott c:;.őről 

valamelyes olaj tapad. Ellenben aki este rekedt
ség vagy köhögés ellen cukrot vesz szájába (ki
véve, ha az már éjfél előtt teljesen feloldódott s 
a gyoll\orba nem jutott), éhom állapotát elveszti 
s így nem áldozhatik. Itt ugyanis a cukor <;zán
dékos -, bár lassú - megevéséről van szó, 
mely éjfél után is folytatódott. 

A szentségi bőjt időtartama. 

A szeniségi bőjt időtartama attól a piHanattól 
veszi kezdetét, midőn az óra mutatója éjjel 12 
órát eléri, illetőleg az éjfélt ütni kezdi s eg é· 
szen a szentáldozásig terjed. De mégis azt, amit 
az óraütés előtt már a szánkba vettünk, nyu
godtan lenyelhetjük. Hiszen lesz akárhány jó 
óra, amely az éjfélt valamivel késöbb jelzi s ba· 
jos volna eldönteni, hogv melyik óra jár egé
szen pontosan. 

Tőlünk függ, hogv a helyi órákat, vagy pedig 
a törvényes középidőt vesszük-e irányadónak. 

Az éjféli szentmise előtt. 

Aki az éjféli mi~én áldozik, illő, hogy néhány 
(3-4) órával előbb már mit sem egyék, igyék, 
nehogy az isteni el~del profán étkekkel kevered
jék. Ezt azonban szoros kötelességnek nem 
mondhatjuk. Egyházunk ugyanis sohasem pa-
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rancsoJta, ho~y áldozáskor gyomrunk lelje~en 

üres legyen, hanem csupán azt, hogy é.iféltöl 
fogva semmit se vegyünk magunkhoz. Ellenkező 
t•setben gyomorbajos egyének alig áldozhatná
nak ,·alaha. 

.4 szentáldo.zás után. 

Hasonlóképen illő, hogy a szentáldozás után 
addig ne együnk, igyunk, míg a szent színek fel 
nem oldódtak. És bizonyára tiszteletlenség foly
tán bocsánatosan vétkeznék, aki ezt a csekély 
időt ~em tudná bevárni, kivéve, ha méltányos, 
komoly ok, pl. rosszullét vagy gyengélkedés 
nem menti eljárását. 

Teljesen alaptalan azok félelme, akik áldo
zás után köpni addig nem mernek, míg csak 
vnlami táplálékot, italt nem vettek magukhoz. 
Feltéve, hogy - amint kell - a szent ostyát 
nlindjárt len:veltük, kevéssel utóbb már köphe
tiink Hiszen az lJr Jézus leste egészen má~ 

úton száll le belsőnkbe, mint ahonnan a köpet 
előjön s így nincs veszély, hogy az Eucharisz
tiát tiszteletlenség éri. 

Kétség esetén. 

V ég ül megjeg.vezzük, aki kétségben van, vaj
jon áldozás előtt evett-ivott-e, avagy midőn ma
gához vett valamit, az óra elütötte-e már az éj
félt vagy sem, teljesen n:vugodt lelkiismerettel 
veheti az Úr szent testét magához. Mert mint 
említettük, a kétsége<, törvén.\· ~enkire sem kö-
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lelező. Valóban kár volna bizonytalan költ•le
zettség, avagy sokszor alaptalan ·aggodalom 
miatt megfosztani magunkat ettől a végtelen 
jótéteménytől, amelyet az Eucharisztia fogadása 
jelent s amelyet ily esetben is szívesen nyujt 
Egyházunk. 

Kiket nem kötelez'! 

A szeniségi bőjtre nincsenek kötelezve a .~ú

tuos betegek, kiket halálveszély fenyeget. Az 
ilyenek - míg a veszély tart - akár naponkint 
is fogadhatják a szentáldozást anélkül, hogy 
éhom maradnának. Azok azonban, kik nem be
tegség, hanem egyéb okból forognak halálve
szélyben (pl. frontra induló katonák, halálra 
ítéltek) a szeniségi böjtre kötelesek, hacsak sú
lyos nehézség (pl. sürgősség) fel nem menti 
őket. 

A pap is misézllet, ha nincs is éhom, midőn 
a vasárnapi, ünnepi szentmisét közbotrány nél
kül el nem mulaszthatja. A szeniségi bőjt akkor 
sem kötelező, midön az Eueharisztiát azért kell 
magunkhoz vennünk, hogv szentségtörő tiszte
letlenségtől megóvjuk. 

Azoknak a betegeknek, kik már egy hónap 
(íta fekszenek a nélkül, hogy hamaros felépülé
sükre remény volna, a gyóntatóatya megenged
heti, hogy hetenkint cgyszer-kébzer megáldoz
zanak, habár a szentáldozás előtt valami folya
dékalakú táplálékot vettek magukhóz. (PJ. lc
\'est, kávét. t(':ít.) Söt nmnak hittudósok, kik 
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az éhom nélküli áldozást azoknak is megenge
dik, akik a parancsolt (húsvéti) szentáldozást 
egyébként semmi módon el nem végezhetik. 

(V. ö.: Az Anyaszentegyház öt parancsa. 129. lap. 
Jegyzet.) 

Ruházlwdás. 

Második kelléke a testi felkészültségnek, ha 
az Úr asztalához iHőképen akarunk járl.!lni, 
hogy megfelelő legyen a ruházkodásunk. 

Hiszen ez már a jó ízlésnek s tisztességnek 
követelménye, amelynek nemcsak emherekkel, 
hanem - s annál inkább - Istennel szemben 
van helye. 

Bizonyára bocsánatosan vétkeznék az, aki 
csupa hanyagságból szurtosan, rongyosan Ja
rulna az oltárhoz a királyok Királyát fogadni; 
ahogy röstelne lisztességes emberek, különösen 
földi előkelőségek előtt megjelenni. A szegény, 
a koldus azonban ruhája miatt ne maradjon 
távol "a szegények igazi Atyjától" s ne fossza 
meg magát ettől az igazán isteni alamizsnátóL 
Mert nála az Üdvözítő nem n ruhára, hanem a 
szívre tekint. 

Sokkal szigorúbban kell azonban elbírálnunk 
azoknak a modem hölgyeknek viselkedését, 
akiket nem a szegénység, hanem az őrült divat 
s nem ritkán saját kevésbbé szemérmes lelkü
letük vetkeztet csaknem pőrére. Oda merész
kednek az oltárhoz, ahhoz nz t\tvözítőhöz, ki 
az ő Sz<'mérnwtl('nségükért is oly kest.•rvesen 
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bűnhődött, mikor mezítlen testét ostorozták s 
ruhátlanul, annyi kaján gúnyolódó szemeláttára 
a kereszifán függött. Az Egyház már számtalan
szor felemelte tiltakozó szavát a botrányos női 
öltözködés ellen és megtiltotta, hogy az Eucha
risztiát kiszolgáltassák azoknak, kik a modern 
divat hóbortja szerint szemérmetlenül öltözköd
nek. Tényleg az ily hölgyek már csak az okozott 
botrány miatt is akárhányszor súlyos bűnt kö
vetnek el, amit a méltatlan áldozás szentség
töréssel tetézne. 

Egyik a~ilis vidéki katholikus Iapunk beszéli ,·ala
melyik francia újság nyomán a következő kis esetet: 
Az Afrikából Európába visszatér·ö hajón a lwzá.iáha 
utazó misszionárius mellé az asztalnál egy hölgy tele
pedett le, aki a modern divat szeríni túlságosan kivá
gott, hiányos öltözékben jelent meg. A papra nézve 
felette kellemetlen volt ez a szomszéd_ság s alig várta az 
alkalmat, hogy ulitársnőjét a ker·esztény illemről udva
riasan, de határozottan kioktassa. Az ebéd végén kinál
kozott is alkalom. A hölgy a gyiimölcsöstálat nyujtja 
neki: "Nézze, főtisztelendő úr - szólt ·- milyen szép 
ez az nlma, vegye ki!" "Köszönöm - felelt a hithfr
dető -, de azt szeretném, ha azt az almát épen ön 
enné meg. asszonyom!" "És miért épen én? - veti 
vissza a hölgy. - "Nos, csak azért - felele a kérde
zett -, mert akkor remélhetőleg megismétlődnék az, 
amit az lrás Éva anyánkról mond. Bizonnyal emlékszik 
rá, asszonyom, hogy amikor az almába harapott, meg
nyiltak szemei és észrevelle, hogy nincs felöltözve." 
O, bárcsak a túlpongyolán öltözött hölgyek ugyanerre 
a ~zégyenletes ludatra ébrednének, mikor az új Éden. 
nz Egyház életfájának almáját veszik. a legtiszta<;ágo
sabb Szűz keble gvümölcst>t é!Yezik. 



A tisztaság. 

A szentáldozásra való készület testi kellékei
ről lévén szó, megemlítjük a tisztaságot is, in
kább csak azért, hogy egyesek lelkiismeretét 
megnyugtassuk s aggodalmaikat, melyeket tu
datlan tanácsadók s esetleg elavult könyvek éb
resztettek bennük, eloszlassuk. 

Nincsenek kizárva a gyakori, sőt naponkinti 
szentáldozásból a házasok, miként ezt az Egy
ház ismételten hangsúlyozta.1 Mindaz tehát, ami 
a házasoknak megengedett, nem lehet az akár 
a napi szentáldozásnak akadálya. (V. ö. Müller: 
Jegyesoktatás, 63. lap.) 

Akinél álomban fertőződés állott be, nyugod
tan mehet a szentáldozáshoz, amely csak meg 
fogja erősíteni a kísértés ellen. Általában véve 
azt mondhatjuk, hogy a tisztaság szempontjá
ból semmiféle testi állapot sem akadálya a 
szentáldozásnak, hanem csakis a súlyos bűn. 

Ezt az akadályt azonban, akinél fennforog, gyö
keres megtéréssei s őszinte szentgvónással min
dig el leh('t hárítani.2 

t XI. Ince Cum ad aure~ decretuma 1679 febr. 12.; 
X. Pius S. Trideutina Smodu~ 1905 de<'. 20. 

2 V. ü.: A hatodik parancs 92-96. lap. 



Az áldozás egyéb köriilményei. 

Hányszor szabad áldozni'! 

A papok háromszor misézhetnek karácsony 
első ünnepén s halottak napján, kétszer, amikor 
ezt neki a püspök pápai engedély alapján fon
tos okból megengedi. 

A szeniségi bőjtöt azonban ilyenkor is meg 
kell tartaniok. Mága a szentáldozás nem töri 
azt meg; a bort s vizet pedig, amellyel a kelyhet 
kiöblítik, nem szabad magukhoz venniök. 

A híveknek azonban napjában csakis egyszer 
szabad az Eucharisztiát kiszolgáltatni (858. k.) 
s szentségtörést követne el, aki e tilalmat is
merve, napjában többször is merne áldozni. 

Kivételesen azonban a hívő is másodszor meg
áldozhatik, ha a reggeli szentáldozása után nap
közben halálos veszélybe esik. Ilyenkor a szent 
útravaló fogadása, ha nem is szorosan kötelező, 
de felette ajánlatos. (864. k.) 

Ismételten magunkhoz vehetjük s magunk
hoz kell vennünk akkor is az Eucharisztiát, ha 
csak igy tudjuk elhárítani annak meggyalázását. 

Jegyzet: Aki méltatlanul fogadta útravalóképen az 
Oltáriszentséget az ilyen az isteni törvénynek, melyet az 
Egyház is hangsúlyoz (864. k.), nem tett eleget. Ismé
telten köteles tehát azt fogadni. (Nem fgy az utolsó ke
netet, amelyet ugyanabban a halálos veszélyben csakis 
egyszer szabad feladni.) A betegnek, ki a szent útra
valót méltatlanul vette s becsülete veszélye nélkül aznap 
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újra és nyilvánosan nem áldozhatik, kérnie kell lc:>lki
alyát, hogy az neki az Eucharisztiát talán másnapon, 
('Setleg rejtetten elhozza. Aki azonban a szent útravaló 
méltó vétele után súlyos biínl kiivc:'lne cl, nt>m kötele; 
a ~zentáldozást megismételni. 

lllikol' szabad áldozni? 

Életveszélyben az év bármely napján, a nap 
bármely órájában megáldozhatunk, ha lelkileg 
fel vagyunk készülve. Egyébként pedig minden
kinek minden nap szabad áldoznia, ha a ke
gyelem állapotában van s jószándékkal közele- · 
dik az Úr asztalához. De mégis az év két napja 
kivételt alkot. Nagypénteken egyáltalán nem, 
Nagyszombaton pedig csak az ünnepélyes szenl
mise alatt vagy közvetlen utána szolgáltatja ki 
Egyházunk az Eucharisztiát. (867. k.) 1 

Rendes köriilmények' között csak abban az 
időben áldozhatunk, amelyben a misézés meg 
van engedve, tehát csakis délelőtt, amely nap
~zak egyházi számítás szerint hajnal elölt egy 
órával kezdődik s délután egy órakor végződik. 
Észszerű okból azonban a szentáldozás még a 
későbbi délutáni órákhan is kiosztható, feltéve, 
hogy a hívek éhom maradnak. A szent misz
~7iókban ez nem ritka eset. (V. ö. 867. k.) 

Karácsonykor az éjféli szentmisén a szerzetes-

t Ezzel azonban úgy látszik nincs visszavonva az nz 
engedély, melynél fogva azok (többnyire munkások), kik 
a nagyhéten át lelkigyakorlatokat végeztek s Nagyszom· 
baton fejezik he, aznap megáldozhassanak. Gury Ferre· 
res Il. n. 297. 
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rendek, intézetek, kórházak s jámbor egyesiilet 
félig nyilvános kápolnáiban, ahol az Eneharisz
liát állandóan őrzik, szabad a híveknek áldoz
uiok. Ilyen helyeken mindhárom karácsonyi 
szentmise éjjel egymásután elvégezhető. Egyéb
ként a 867. kánon 4. §-a értelmében a hívek 
az éjféli szentmise közben bárhol áldozhatnak. 
Az éjféli szenimisében való részvétellel az Egy
ház ünnepi parancsának is eleget tettünk. 

Legszebb, ha a hívek a szentmisét a pappal 
mintegy együtt végzik s közben vele együtt ál
dOZilak is. Így volt ez az ősi Egyházban. Az új 
Wrvénykönyv kánonja szerint azonban a hívek 
áldoztatása nemcsak mise alatt, hanem a kis
mise előtt s után és misén kívül is végbemehet 
(864. k.) Requiem mise alatt s a csendes 
Requiem előtt s után is szabad áldoztatni. Köz
vetlen nagymise előtt s után azonban a misézö 
nem áldoztathat {846. k.), miért is kevéssel 
előbb vagy utóbb miseruha nélkül kell azt el
v~geznie. 

Hol szabad áldozni? 

Az új törvénykönyv szerint, ahol misézni ott 
áldozni is lehet; tehát magánkápolnákban is, 
ha csak a püspök ezt kiilönös rst:>tekben meg 
twm tiltotta. {869. k.) 

A betegek otthon áldozhatnak. Illő, hogy 
ilyenkor a szoba lehetőleg tiszta, rendes, virág
gal feldíszített legyen. 

Az Eucharisztiát a beteghez a lehetőség sze-
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rinl nyilvánosan kcJJ vinni (847. k.), fontos, ész
szerű okból azonban ettől el is lehet tekinteni. 

Az Egyház óhajtja, hogy mikor az Oltári
~zenl~éget a beteghez viszik, a hívek figyeimét 
erre harangjellel hívják fel, hogy ezek égő 

gyertyákkal kiséreiül szegődhessenek. Külön 
testvérület is alakult, amelynek tagjai magukat 
erre kötelezik. A szent búcsúkat, melyeket Egy
házunk nekik engedélyezett még a jubileumi 
évben sem szokta felfüggeszteni, holott a leg
Whb búcsú ilyenkor az élők számára el nem 
nyerhető. Mutatja ezzel az Egyház, hogy az 
bteni Felség kiilső tiszteletét is mennyire szívén 
hordozza. 

Néhány évtized előtt történt a gmundeni tó mellelli 
Ebenzweier-kastélyhan, Estei Miksa főherceg, Deutsch
meister, kedvelt tartózkodási helyén. Egy szegény szol
gáló, ki úgyszólván egész életét tehenek közölt az istálló
bau tölté, ugyanott súlyosan megbetegedett. A fE'lette 
magas láz miatt veszélyes lett volna fekvőhelyéről el
nwzdítani s máshova átszállítani. Mikor a jó főherceg, 

ki minden alattvalóját s háznépét névszerint s szemé
lyesen ismerte, meghallotta, hogy udvari papja Ziring 
redemptorista atya másnap az általában "tE'henes Pepi
llek" nevezett szegény szolgálót a szent útravalóhan 
akarja részesiteni, rendeletet adott, hogy vele együtt az 
egész udvar teljes díszben, gyertyával a kézben kisérje 
az úr Jézust a szegény szolgálóhoz - a tehénistállóha. 
A hely alacsonyságát némileg kipótolta a külső fény, 
melyet az udvar kifejtett, a főherceg erős keresztény 
hite s az isteni Szivnek mérhetetlen leereszkedő jósága 
s gyengédsége. 
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Az áldoztatás szertartása. 

A szentmisén belül. 
Ha a szentáldozást a misén belül szolgáltat

ják ki, a szertartás felette egyszerű, szinte bele
olvad magába a szentmisébe. 

Miután a pap a szentséges vért magához vette, 
a minisztráló az áldozók nevében elmondja a 
közgyónást (konfiteort). A pap pedig eközben 
az előírt térdhajtások közölt kinyitja a szentség
házat, kiveszi és lefödi az áldoztató kelyhet. 
Erre az áldozók felé fordulva elmondja felet
Hik az általános feloldozás szavait: "Könyöriil
jön rajtatok a mindenható Islen, bocsássa meg 
vétkeiteket és vezessen el az örök életre. Amen. 
Engedje el bűneiteket, oldozzon fel és bocsás
son meg nektek a mindenható és irgalmas 
Isten. Amen". 

Majd a szent ostyát az áldoztató kehely felett 
mutatva így szól: "Ime az Isten Báránya, ime, 
aki elves::i a világ bűneit" s azután háromszor a 
közismert szavakat ismétli: "Uram, nem vagyok 
méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy 
s.::óval mondd és meggyógyul az én lelkem". 

Most az áldozóhoz lépve annak kinyitott szá
jában kissé előretolt nyelvére teszi a szent 
ostyát, ezeknek a szavaknak kíséretében: "A mi 
Urunk Jézus Krisztus teste őrizze meg lelkedet 
az örök életre. Amen.u 

MülleJ Lajos S. J.: Az Oltári•zentség. 9 129 



Az oltárhoz visszatérve az áldoztató kelyhet 
a tahernákulumha visszahelyezi s folytatja a 
szentmisét, imáit a saját s mindazok nevében, 
kik vele megáldoztak. 

A szentmisén kívül. 

Ha az áldoztatás szentmise elején vagy végén, 
avagy tőle teljesen függetlenül történik, a szer
tartás teljesen azonos azzal, amelyet előbb leír
tunk, csupán a szentség visszahelyezése ünne
pélyesebb. Miután a pap az utolsót is megáldoz
tatta, az oltárhoz visszatérve, a következő kar
éneket (antifónát) mondja: O, szent vendégség, 
amelyben Kriszlust fogadják, szenvedésének 
em/ékét újra ünneplik; a lélek kegyelemmel 
töltözik s a jövendő dicsőség zálogát kapjuk. 

Vers: 1\lennyből való kenyeret adtál nekik. 
Felelet: Mely minden gyönyörűséget magá

ban foglal. 
Ima: lsten, ki nekünk a csodálatos Oltári

szentségben ... stb. (Az Egyház imája az Oltári
!>7entségről.) 

Yégül a pap áldást ad: "A mindenható Isten
nek, liZ Atyának t és Fiúnak és Szentléleknek 
áldása szálljon reátok és maradjon mindörökre 
raJtatok. Amen". 

A húsvéti idöszakhan a pap a karénekhez, 
Hrshez és felelethez egy-egy Alleluját csatol s 
n fennidézett helyett a következő imát mondja: 
Ontsd lelkünkbe, Uram, a te szereteted szellemét, 
hogy al.:iket a húsvéti szentségekkel kielégítet-
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tél, tedd leegye/meddel eguetértőkké. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által, ki l'eled él s uralko
dik a Szenilé/ekkel egyetemben mindörökön 
örökké. Amen. 

A betegek áldoztatása. 

Ha a papot a Szeniséggel beteghez hívjuk, a 
lehetőség szerint tegyük meg a következő elő

készületeket. Hozzuk: a beteget, ágyát s a szo
bát rendbe. Az asztalt terítsük le tiszta fehér 
abrosszal vagy lepedővel. Tegyünk rá feszületet 
két viaszgyertyaszál közé, amelyek a szenisé
gek kiszolgáltatása közben égni fognak. Helyez
ziink továbbá az asztalra pohárkát 1-2 ujjnyi 
(s nem több!) közönséges vízzel s egy másik 
poharat avagy magát a szentelt víztartót szentelt 
vízzel. Ez utóbbi mellé izsópszálat vagy fenyő
gallyat adhatunk a szentelt víz hintésére.1 

A pap a beteg szobájába lépve a következő 

gyönyörű evangéliumi üdvözlettel köszönt be: 
Hékesség e háznak. A felelet rá: És minden la
kóinak. 

A szeniséget az asztalra téve, meghinti a bete
get s az egész szobát szentell vízzel a következő 
imák kíséretéhen: 

Karvers: Hints meg engem izsóppal és meg
tisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb 

1 Ha a beteg az utolsó kenetben is fog részesülni, gon
doskodjunk még a felsoroltakon kívül egy tányéron öt 
kis tiszta vattagombócról, kevés konyhasóról s kenyér
Léiről a kenés helyeinek s a pap ujjainak letörlésére. 
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leszek. - Könyörülj rajtam Isten! a te nagy 
irgalmasságod szerint. Dicsöség az Atyának stb. 
Ismételten: Hints meg engem stb. a zsoltárig. 

Vers: A mi segitségiink az Úr nevében. 
Felelet: J{i az eget s földet teremtette. 
Vers: Uram, hallgasd meg könyörgésemet. 
Felelet: És az én kiáltásom jusson eléd. 

Könyörögjünk: Hallgass meg minket, szeni-
séges Uram, mindenható örök lsten és légy ke
gyes elküldeni az égből a te szent Angyalodat, 
aki őrizze, ápolja, védje, látogassa és oltalmazza 
e /láznak minden lakóját. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. 

Felelet: Amen. 

A beteg áldoztatása ezután épen azokkal a 
szertartásokkal megy végbe, mint ahogy az a 
templomban történni szokott ( közgyónás stb.), 
azzal a különbséggel, hogy a pap a következő 
megható igékkel nyujtja neki az Eucharisztiát: 

Fogadd testvér (nővér) a mi Urunk Jézlls 
lú-isztus testét útravaló gyanánt, aki téged őriz
zen meg a gonosz ellenségtől s vezessen el az 
örök életre. Amen. 

Záradékul a pap üdvözli a jelenlevőket: 

Vers: Az Úr legyen veletek. 
Felelet: És a te lelkeddel 

és a következő szép imát mondja: 
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Könyörögjünk: Szeniséges Urunk, minden
ható Atya, örök lsten! bizalommal könyörgünk 
hozzád, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus szeni
séges teste, amely.et testvérünk (nővérünk) fo
gadott, legyen az ő testének és lelkének orvos
sága mindörökre. Ki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egyetemben Isten, mindörökön 
örökké. Felelet: Amen. 
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AZ EUCHARISZTIA MINT ÁLDOZAT. 

A szentmise valóságos áldozat. 

Az áldozatra szükség van. 

"Minden vallás ·- mondja boldog Bellarmin 
-- volt légyen az igaz vagy hamis, minden he
lYen és minden időben áldozatokat alkalmazott 
istenti~zteletül. Nem lehet ezt máskép magya
rázni, mint, hogy ez a természeti világosságból és 
of>ztönből származik s ama legelső igazságok 
közé tartozik, amelyeket Isten természetünkbe 
ojtott." És a Szentírás s világtörténelem nagyon 
igazolják a tudós és szent bíboros bölcs igéjét. 
Az ember helső szükségérzetének hódolva min
dig s mindenütt keresi a módját, hogy az imá
dás, dícséret s hála adóját Teremtője iránt le
rója, tőle további jótéteményeket eszközöljön ki 
s mióta bíínbe esett, a haragvó Istenséget meg
engesztelje. Ezt a módot pedig ösztönszerűleg 

az áldozathan kere!'.i é~ tnlálja .. -\jándékha viszi 
Istennek, áldozatul mntat.ia lw, ami legszehhj(', 
Je~tisztábhjn, leghecsesehbjc csak van. Főkép 

oly dolgokat ,-áln~zt, amelyek hozzá legköze-
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lebb állnak s így őt - felfogása szerint - leg
alkalmasabban helyettesíthetik. Odaviszi Isten
nek eledelét, ami, ha nem is ember, de a meg
t•Yés által némileg azzá válik. Háteszik kezeiket 
az áldozat bemutatói a 'felajánlott dolgokra, 
megterhelik azokat az emberiség bűneivel, 

mondhatnók, átöntik beléjük az emberiség bű
neit, azért megátkozzák s ünnepélyes szertartá
sok között lehetőleg megsemmisítik. 

A népek minden egyébben kiilönhöznek, de 
ebben egyetértenek: az áldozat náluk a vallás 
legfőbb cselekvénye. De nem elégszenek meg, 
hogy ajándékaikat egyszerűen csak felajánlják, 
az oltárokon többnvire vérnek kell ömölnie, 
111'-'rt mint sze nt P dl is hangoztatja: "vérontás 
nélkül nincs bűnbocsánat". (Zsid. 9. 22.) "Álta
lános, mindenütt elfogadott vélemény volt -
jegyzi meg Bryant - hogy a bűnbocsánatot 

csakis vérontással lehet megnyerni." Maga a 
Suntírás adja meg ehhez a kulcsot, magyarázn
tol: "a vérben az élet és azért adtam azt nektek, 
hogy az oltáron azzal tisztítsátok meg lelkeite
ket és a vér a lélek megengesztelésére legyen". 
(Levit. 17. ll.) A régi pogányság is tudta, 
ér·ezte ezt. Oltárait vérrel borítja, vérrel jelöli 
meg h~mlokát, azzal keni mt>g háza ajtaját. 
Voltak, kik az oltár alá gödröt ástak, hogy ahbn 
1wlc állva ai áldozati vér rájuk csurogjon s 
mt>gtisztuljanak. Odahivogatták a megholtak 
siránkozó árnvait is, hogy megenyhüljent>k. El
jöttek azok s pedig Homeros szerint némely-
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kor oly sokan, hogy az élőket szorongatták s 
karddal kellett széfkergetni őket. Sőt eljöttek az 
istenek és megenyhültek s ilyenkor mindent 
meg lehetett nyerni tőlük. Napnál világosabb 
tehát, hogy a természet maga szinte kénysze
ríti az embert, hogy áldozattal engesztelje Istent 
s igyekezzék kegyeibe férkőzni. Isten maga az 
Oszövetségben az áldozatokat - s pedig a vé
r<>seket is - nemcsak eltűrte, hanem paran
c~olta. Sőt, az egész törvény mondhatnók csupa 
vér. Ez szentel, véd, tisztít meg mindent. Maga 
a főpap, bár évenkint csak egyszer meri átlépni 
a szentek szentjének küszöbét, csak az áldozat 
vérével megy oda s mintegy ezzel védekezve 
meri Jahvét megközelíteni. 

Ámde ölhették az áldozati állalokat halomra, 
az ég nem nyujtott békejobbot a földnek. A drui
dák (pogány papnők) hirdetik: "Hacsak vétkes 
fajunk szennyét embervér nem mossa le, az iste
nek haragja el nem csitul soha". Érezték ezt 
valahogyan a zsidók is, hiszen maga Isten Ábra
hámtól egyetlen fia feláldozását kérle, hogy en
gedelmességét próbára tegye, de meg hogy 
Krisztus áldozatát jelképezze. 

A pogány népek azonban majdnem kivétel 
nélkül áldozatul f'Siek ennek a kísértésnek. 
A kiengesztf'lőMs utáni vágy Istentől épen 
nem szándékolt téves utakra terf'lte ökf't. Maga 
a Szentírás beszéli, hogy a moabiták királya, 
midőn a zsidók ellf'nséges -;eregei szorongat
ták, tulajdon fiát mutatta be áldozatul. (Kir. 
ta6 



IV. 3. 27.) A feniciaiak is gyermekeiket dobálták 
a bikafejű Moloch-istennek tüzes karjaiba. 
A mexikóiaknál évente 20.000-re ment az em
beráldozatok száma. Megnyitották t'zeknek még 
eleven keblét s kitépett szíviik vérét isteneik 
ajkára facsarták. 

A keresztáldozat. 

V égre I sle n megkönyörült az engesztelés, bo
csánat után epedő, vergődő emberiségen. El
küldőtte az istenemberi dicső áldozatot, akinek 
keresztfán kiontott vére meghozta a békét. Jé
zus Krisztus véres áldozatával teljes elégtételt 
adott a biínért, minden idők bűnéért és meg
nyitotta minden kegyelem forrását az egész em
beriség számára. A kereszthalál a legfönsége
sebb s legteljesebb imádó, hálaadó, engesztelő s 
könyörgő áldozat, amelyet teremtmény Terem
tőjének nyujthat, amellyel Isten igényeit - az 
ő jóvoltából - nemcsak kielégíthettiik, hanem 
szinte felülmultuk. 

Az eucharisztikus áldozat. 

És mégis, habár lsten a keresztáldozattal tel
jesen ki Yan elégítve, de nem így a mi sziikség
letünk. És ugyan miért? Mert megmaradt ben
niink továbbra is a vágy, az ösztön lstennek 
áldozatot mutatni he. Továbbra is szükségét 
érezzük annak, hogy Istent állandóan megis
métlődő áldozatokkal imáctjuk, kérjük, engesz
teljük, neki a vett jókért hálálkodjunk. A ke
reszténységnek is kell istentisztelettel birnia s 
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pedig méltóval ahhoz az írj szövetséghez, 
anrelybe Istennel Jézus Krisztus által léptünk. 
Az isteni tökéletes va1lás, amelyet Krisztus ala
pított, csak isteni, tökéletes áldozattal ró hatja le 
köteles tiszteletadóját a Magasságbelivel szemben. 

A kereszthalál, ügy, ahogy az végbement, erre 
a célra nem alkalmas. N em lehet azt mindig s 
mindenütt bemutatni, de egyébként is szeniség
törés volna, annak véres megújítására gondolni, 
/(riszfust üjra meg t'Jjra megfeszíteni. 

Hogy tehát a kereszténységnek meg legyen a 
maga sajátos és pedig végtelen fenséges és tö
kéletes áldozata, lsten valóban csodálatos böl
cseséggel gondoskodott a keresztáldozat állandó 
vértelen megismétlésérőL Ez az eucharisztikus 
áldozat, a szentmise. 

A keresztáldozat s a szentmise viszonua. 

A szentmise bizonyos. szempontból a kereszt
áldozattal azonos. Mindakettőhen Krisztus a pap 
<; a bemutatott áldozat. Más szempontból eltér
nek egymástól, mert a feláldozás módja lénye
g<•sen különbözik. A kereszt áldozata véres, bor
zalmas, a <;zentmise kedves, vonzó, pompás, 
ünnepélyes. 

Bár az eucharisztikus áldozat is magáhan
vé,·e tökéletes, hef{'jezett áldozat, de mégi<> szer
Yes összefüggésherr marad a keresztáldozattal, 
nmelyet nemcsak emlékünkbe idéz, hanem ti
tokzatosan megírjít, szinte megsokszoroz. 
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f:rték s f<>nség dolgában a kereszt s a szent
miseáldozat egyenrangúak, mert mint a közle
l•ellő edényeli {'gyet alkotnak. Az eucharisztikus 
áldozat, ahány~zor csak bemutatják, mindany
nyiszor kimPríti a keresztáldozat kincseit, anél
kül mégis, hogy azokat legkevésbbé is fogyasz
laná, merl hiszen végtelenek. 

A szrntmise áldozati jellegének bizonyságai. 

A szentmbe :íldozati jellegét, melyet a protes
tantizmus1 tagad, az lrás és hagyomány leg
" ilágosabban i~azolja. A belőlük merített ér
Hl,re csak röviden reámutatunk. 

Melkizedek, az igazság, a béke királya, a ti
tokzatos p3p az ő kenyér s bor áldozatával meg
kapóan jelk<Spe/i már az eucharisztikus áldoza
tot. Ezért HPvezi Krisztust Dávid király s az ő 
uyomán sunt Pál "papnak mindörökké Melki
zedek rendje SLerint". (V. ö. Móz. I. 14. 18. 19; 
z.,olt. 109. 4: Zsid. 7. 17 .) Ha a szentmise nem 
'olna való~:ígos áldozat, ennek az összehason
lításnak, meliYel a Szenilélek Krisztust Ilf elchi
udckkel vi..,zonvh·• hozza, S{'mmi értelme sem 
volna. 

l Luther, J,j nwga annyiszor misézett, a szentmisét 
eleinte mcglartotta, k~sőbb "az ördög tanácsára" -
mint maga vnllja - <·h etette. Istenlelennek s a kereszt
halálra sérelmesnek :íllítjn. KáltJin mint oly:1t, mely sok 
'h'\7aéltlsre ad al!talmat. ugyancsak elveti. VI. Eduárd 
alatt az anglikánok Í<;fl.>nkáromlásnak ~ veszedelmes 
népcsalásnak neve7it... (XXXI. artikulus.) 

139 



Malachias próféta megjövendöli, hogy az Úr 
a tökéletlen, önzés által beszennyezett áldoza
tok helyébe ítj, szíve szerinti áldozatot fog ala
pítani: "Mcrt napkelettől napnyugatig nagy az 
én nevem a nemzetek közölt és minden helyen 
áldozni fognak -és tiszta áldozatot bemutatni az 
én nevemnek". (Malnch. 1. ll.) Ha ezeket az 
igéket a szenimiséről szóló katholikus tannal 
elfo.gulatlanul összevetjük, világosan lát.iuk, 
hogy a próféta másról, mint az eucharisztikus 
áldozatról nem is beszélhet. Mert mi is volna 
más ez az egész világon bemutatott, Istent vég
telenűl megdicsőítő tiszta (eledel) áldozat? 

Krisztus Urunk is az utolsó vacsorán nyilván 
kijelenti, hogy az Eucharisztiában áldozatot 
mutat be s Egyháza számára áldozatról gon.dos
hodik. "Ez az én testem - úgy mond - melu 
érettetek adatik." (Luk. 22. 19.) "Ez az én vé
rem, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsána
tára". (Mt. 26. 28.) "Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre." (Luk. 22. 19.) Világosan kife
jezte ezzel az Úr, hogy lestét s vérét nemcsak 
mint ételt s italt, hanem mint áldozati ajándé
kot adja, mert egyébként szavait: "mely érette
tek adatik" s "mely sokakért kiontatik a bűnök 
bocsánatára" helyesen s okosan értelmezni nem 
lehet. 

De így fogta fel a dolgot az egész keresztén~·
sé~ is. Az apostoloktól kezdve egészen a protes
tlmtizmusig a szenimiséhen mindenki áldozatot 
látott. 
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Szent András apostol - a hagyomány szerint 
-· vértanu halála előtt Egeas helytartó előtt így 
nyilatkozik: "Én a mindenható Istennek, ki 
egyedül igaz lsten, naponkint áldozok, nem 
ugyan az ökrök húsát vagy a bakok vérét, ha
nem szeplőtelen Bárányt az oltáron, kinek testé
vel bár az egész hívő nép táplálkozik, mégis a 
Bárány, melyet fe/áldozok, egész és eleven ma
rad". Szent Jusztin (a második században) a 
római császárhoz intézett védőiratában a szeni
misének oly leírását adja, amely a mi felfogá
sunkkal, hitünkkel teljesen egyező. 

Szent Lucián. a börtönben oltár nem lévén, a 
földön fekve a saját vértanui keble felett kon
zekrálja a kenyeret s bort, s azután magához 
véve az Urat, fogolytársait is megáldoztatja. 

Hogy pedig a szent Atyák, az Egyház közhi
tének ezek a tanui s szócsövei a szentmisét min
dig áldozatnak tartották, bizonyítsa helyettünk 
dl'. Grabe protestáns tudós, oxfordi tanár, aki 
egyik munkájában a következő vallomást teszi: 
"Kétségkívüli, hogy Ireneus s mindazok az atyák, 
kiknek iratait még bírjuk, úgy azok, kik az 
apostoloknak voltak kortársai, mint azok, kik 
közvetlenül az apostolok után következtek, az 
Oltáriszentséget újszövetség áldozatának tekin
tették. És valóban, hogy e tan és gyakorlat nem 
talán csak egyes egyházakban vagy egyes taní
tóknál, hanem mint az apostoloktól s Krisztus
tól áthagyományozott, az egész egyházban meg· 
volt, Ireneus világos szavakkal bizonyítja, mi-
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ként már előtte szent Jusztin vértanu, valamint 
szent Ignác, Tertullián, sz(ml Cyprián és má
sok". Grabe tiszteletreméltó módon elfogulatlan 
nyilatkozatát így zárja: "hár c~ak azok a szent 
liturgiai formák vagy szertartás )k, melyek mel
lett az áldozatot Istenn('k bemutatják, nálunk 
anglikánoknál is bdwzatnának, hogy így az 
isteni Fölségnek, az ílt megillető legfőbb tisztelet 
megadatnék". (V. ö. Gousset, Dogmat. n. 818.) 

Siratford angol grófnő nagy vonzalommal viselkedett 
a kath. Egyház iránt. De, hogy a protestáns vallásból 
abba térjen, még két aka1lálya volt: az Egyház tana a 
szenimiséről s a tisztftótíízről. Fénelon püspökhöz for
dult ezért tanácsért. Ez ahelyett, hogy a dolgok magya
rázatába bocsátkozott volna, a grófném•k csupán ezt az 
ajánlatot tette: "Grófnő, ön ismeri a londoni anglikán 
püspököt s nagy bizalommal van hozzá. lrjon neki csak 
ennyit: Fénelon püspük azt mo1;1dja, h..a a londoni püs
pök be tudja bizonyilani, hogy szent Ágoston nem mi
sézett s nem imádkozott a megholtaké1·t, akkor ő maga 
is a protestáns vallúsra tér". A grófné követte ezt az 
utasítást, ámde az nngol egyházfő mit sem felelt neki. 
Csak a levél átadójiinak annyit mondott: "A grófnő, úgy 
látszik, ragályos légkörbe jutott, amely eltúntoritotta. 
Amit én írhatnék a grófnőnek, a bajt valós:tínűleg nem 
gyógyítaná meg". 

A szenimisére vonatkozó katholikus tant a 
il'identi szent zsinat tisztán s világosa .. n kifej
tette s hivatalosan kijelentette: "Ha valnki állí
taná, hogy a misében nem mutatunk be Isten
nek igazi s tulajdonképeni áldozatot vagy hogy 
áldozni nem egyéb, mint Krisztust tápláléknak 
nyujtani, legyen az Egyházból kizárva". (Sess. 
XXII. l. le) 
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A szentmise lényege. 

Ha tehát a szentmise valóságos áldozat, mél
lán kérdjük, hogy mennyiben az s mi egyáltalán 
a lényege. Rövid fejtegetésünk több erkölcstani 
kérdést is meg fog világítani. 

Az áldozatot rendesen így szokták meghatá
rozni: valamely, az illetékes felsőbbség által 
megállapított érzékelhető tárgynak felajánlása, 
ennek a tárgynak valóságos vagy ezzel egyér
tékű erkölcsi megsemmisítése által, hogy ily 
módon lstennek felségjogát elismerjük s őt bű
neinkért engeszteljük. 

Könnyen megállapíthatjuk, hogy ez a meg
határozás a szentmisére teljesen ráillik. 

a) A szentmisét a legilletékesebb hatalom, Jé
zus Krisztus, a világ királya, megváltója s fő

papja rendelte, kijelentve "ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre". 

b) Megvan az érzékelhető tárgy is: a kenyér 
s hor, amelyek alatt Urunk teste s vére rejtezik. 

c) Az összes hittudósok megegyeznek abban, 
hogy a szenimisében megvan a felajánlott áldo
zati tárgynak, ajándéknak fizikai vagy erkölcsi 
megsemmisitése is, amely által lsten feltétlen 
hatalmát s felségjogát felettünk elismerjük s 
megvalljuk. 

Ámde, miben áll ez a fizikai, illetőleg morá
lis megsemmisités? A hivatalos Egyház ebben 
nem nyilatkozott s így a katholikus hittudósok 
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szabadon vitathatják. Szebbnél-szebb hipolezi
sekel gondoltak ki, amelyeket a szónokok s el
mélkedő lelkek ha~zonnal kiaknázhatnak, de a 
teljes igazságot többnyire alig fedik. Mi annak 
a véleménynek ítéljük a pálmát, mely a protes
tantizmus előtt szinte állalános volt s amelyet 
Cajetanus, Salmeron, Bossuet, Gotti, Conninck 
s más jeles hittudósok, napjainkban Billot bí
boros vallanak. 

Mi az említettekkel egyiitt azt hisszük, hogy 
a szenimisében az áldozatot az Úr testének s 
vérének a szentségi színek által történő szélvá
lasztása hajtja végre, amit a konzekráció esz
közöl. Ez Krisztus Urunkat külső tekintetre 
valóban a halál állapotába helyezi s mintegy 
megsemmisíti. 

Mert ne feledjük, hogy a kenyér színe alatt 
Krisztus teste van jelen, a bor színe alatt pedig 
a vére és nem megfordítva is. Krisztus jelenléte 
ugyan mindkét szín alatt azonos, de nem a je
lenlét módja. A kenyér szín alá csak a test vonja 
valami titokzatos módon az egész /(risztust, a 
bor színe alá pedig csak vére. Ilyképen Krisz
tus Urunk misztikus halála nemcsak épen ern
lékünkbe van idézve, hanem titokzatos módon 
meg is van ismételve. 

Ez a vélemény azért tetszik nekiink s azért 
Yéljük, a magunk részéről egyedül helyesnek, 
mert míg egyrészt a szentmisét befejezett, ön
álló áldozatnak mutatja be, másrészt szoros, 
szerves összefüggé~ét a kereszthalállal igazolja. 

1t.t. 



Megmagyarázza továbbá azt, hogy miért lehet 
s szabad csupán a két színnel misézni s miért 
kell mind a két színnek egyszerre az oltáron 
lenni. 

Végül ez a maximuma annak a megsemmisí
tésnek, amelyet Urunkon az ő dicsőséges álla
potában fenségének minden sérelme, minden 
megalázása nélkül végre lehet hajtani. 

A többi vélemények követői, mint Suarez, 
Vasquez, Lessius, Lugo, Franzellin, Cienfuegos 
stb., nálunk Mihály{i, szerény nézetünk szerint, 
részint túlságos csekély jelentőséget tulajdoní
tanak a kettős színnek s abban csupán külső, 

látszólagos, mondhatnók h!llmazállapoti különb
séget látnak, részint pedig az isteni áldozat oly 
,,lerombolását", megsemmisítését keresik, mely 
Jézus Krisztus dicsőült állapotával megférhetet
len s az áldozat bemutatóira szinte méltatlan.1 

Ki merne misézni, ha ezzel Urunk dicsöségéből 
bármit is elvonna, őt valamiféle megalázott 
állapotba helyezné? Ellenkezőleg, mi meg va
gyunk győződve, hogy Krisztus szentségi álla
pota, a létezésnek ez a titokzatos, de nagyszerű 
módja, számára újabb dicsőséget jelent, mint az 
isteni mindenhatóságnak, jóságnak, szereleinek 
s bölcseségnek bámulatos kinyilatkoztatása. 

1 V. ö. De la Tuiile S. J.: Mysterium fidei. 306. I. Ez a 
nagyszerű, monumentális latin nyelvü illusztrált tudo· 
mányos munka 664 folió oldalon az Eucharisztiát tár· 
gyalja. Megjelent Beauchesnenél Párisban, 1924. JI-ik 
kiadásban. 

Müller J..ajos S. J.: Az Oltarinentseg, to 14-5 



Eszerint tehát a szcntmise lényege - s pedig 
kizárólag - a kettős átváltoztatásban (konzek
rációban) van. Minthogy pedig Krisztus, az 
isteni áldozatot étel s ital alakjáhan mutatja be, 
a7ért az ő rendelése alapján a pap áldozása is 
a szentmise kiegészítő részének tekintendő. 

A misézönek tehát a saját áldozatából feltétlenül 
részesednie kell s nem volna szabad a szent 
ostyát egy más misében konzekrálttal felcserél
nie. Erre kötele:?i őt az isteni parancs: "V egyé
tek és egyétek; ... ezt cselekedjétek az én em
lékezetemre". (Kor. I. ll. 24.) 

Gyakorlati következtések. 

Vonjunk le most már az elmondottakból egy 
némely gyakorlott következtetést. 

Minthogy a szentmise lényege kizárólag a 
kettős konzekrációban van; a szentáldozat gyü
mölcseiben az részesül, aki az átváltozás pilla
nalaiban a szentmisén jelen van. Minö helyte
len volna tehát 1\evéssel az Úrfelmutatás előtt 

keHő ok nélkül a templomból elávozni! Vasár
napokon s parancsolt ünnepeken azonban az 
egyházi törvényne]{ korántsem tennénk eleget, 
ha csak a kettős konzekrációra mennénk el s 
utána távoznánk. Ezeken a napokon ugyanis 
<>gy egész szentmise meghallgatására vagyunk 
kötelesek. (L. A harmadik parancs. 40. 1.) 

Mive] pedig a pap áldozása is a szenimisének 
kiegészítő része, azért, mielőtt ez végbemenl, 
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nem szabad az ugyanebben a szent misében 
konzekrált szent ostyát a tabernákulumba el
rejteni, a híveknek osztani, az oltártól elvinni, 
hacsak a haldoklónak nincs reá szüksége. 

V ég ül azzal, amit a szentmise lényegéről 

mondottunk, teljes összhangban van az az is
teni törvény, amely szerint soha és semmi körül
mények között sem szabad az isteni áldozat be
mutatását egy szín alatt megkísérelnünk, az 
Eucharisztiát csupán egyik vagy másik szín 
alatt előállítanunk, habár azt kétségkívül érvé· 
nyesen tehetnők. 

Még ha a haldokló vagy a húsvéti vagy misz
sziós áldozók tömege kívánná is az Oltáriszent
séget, sem tehetné meg a pap, hogy erre vállal
kozzék. Ily rendkívül fontos esetben inkább újra 
kellene miséznie, még ha nem is volna éhom 
állapotban. Ez utóbbit ugyanis csak egyházi tör· 
vény követeli meg, amely az isteni jog követel· 
ményeivel szemben mindig háttérbe szorul. 

A szentmise bemutatói. 

Minden áldozathoz felhatalmazott papra van 
szükség. A 5.zentmiseáldozat legfőbb papja az 
istenember Jézus Krisztus, akit mennyei Atyja 
kent fel erre a magasztos tisztségre. Ű pedig ezt 
a nagyszerű munkát férfiak által hajtja végre, 
kiket helyetteseinek, eszközeinek kiválaszt. Ezek 
az áldozó papok, akik az egyházi rend szentsé
gét a megfelelő fokozaton felvették. A szentmise 
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bemutatója továbbá maga az Egyház is, amely 
a papot szenteli, küldi, megbízza. A pap Krisz
tus nevében konzekrál s az Egyház és saját 
nevében imádkozik. A szentmise mint Krisztus 
és az Egyház áldozata, a pap erényétől s érde
meitől függetlenül végtelenü! kedves lsten előtt 

s meghozza gyümölcseit. Mint a pap munkája, 
annál kedvesebb az Ornak, minél szentebb az ő 
szolgája. Azért bizton állíthatjuk, hogy a jó pap 
miséje többet ér, mint a rosszé. 

A szentmise gyümölcsei. 

Csak lstennek mutathaló be. 

Minden áldozat lényegéhez tartozik, hogy a 
felajánlott javak fizikai vagy erkölcsi lerombo
lásával, megsemmisítésével Istent életünk s 
núndenünk legfőbb és feltétlen urának elismer
jük. Evégből áldozatot s így a szentmisét kizáró
lag lstennek lehet s szabad bemutatni. Az Egy
ház a tridenti szent zsinaton kiilön hangsúlyozza 
ezt, midőn csaknem szent Agoston szavait ismé
telve kijelenti: "Habár szokása az Egyháznak a 
szentek tisztelete- és emlékezetére közben-köz
ben néhány misét szolgáltatni, mindazonáltal 
nem tanítja, hogy nekik, hanem egyedül lsten
Ilt>k, aki őket megkoronázta, mutatja he az ál
dozatot. Azért nem is szokta a pap mondani: 
Bemutatom neked Péter vagy Pál az áldozatot, 
hanem mikor köszönetet mond lstennek azok 
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gyözelméért, könyörög pártfogásukért, hogy 
ök, kiknek emlékét üljük itt a földön, kegyesen 
könyörögjenek érettünk a mennyben". Azután a 
zsinat kiközösítés~el sujtja mindazokat, akik azt 
állítanák, hogy "csalás a szentek tiszteletére s 
esedezésük megnyerésére miséket bemutatni, 
mint ezt az Egyház véleménye tartj~". (Sess. 
XXII. 3. §.) 

A szenimisében az istenember Jézus Krisztus 
a mi testvérünk s helyettesünk a dícséret, hála
adás s engesztelés oly adóját juttatja a mi ne
vünkben a Magasságbeli trónja zsámolyához, 
amely az_ isteni Felséghez teljesen méltÓ. Egy
ben oly kimondhatatlan könyörgö fohászok 
szállnak a feláldozott megváltói Szívböl a meny
nyei Atyjához, hogy lehetetlen azokra nem te
kintenie. Innen áradnak tehát reánk a szent
mise dús kegyelmei, amelyeket a szentmise 
gyümölcseinek szoktunk nevezni. 

Tekinthetjük' Pzeket a gyümölcsöket önma
gul-ban vagy azok szempontjából, akik bennük 
részesiilnek, végül figyelembe véve a módot, 
ahogyan e gyümölcsök nyerhetők. 

A szentmise gyümölcsei önmagukban: 

a) Érdemszerzés. Úgy a pap, ki a szentmisét 
hemutatja, mint a hívek, kik abban résztvesz
nek, feltéve, hogy a megszentelö malaszt álla
potáhan vannak, hőséges ideigtartó, de főleg 

mennyei jutalmat érdemelnek Istentől. 
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b) Kiesdeklés. A szentmise a lehető legalkal
masabb eszköz, hogy Istentől természetes és ter
mészetfeletti javakat kapjunk. Hiszen ilyenkor 
maga az Úr Jézus a mi közbenjárónk, protek
torunk. 

c) Kiengesztelés. A szenimisében hatalmas 
erő van, hogy a bűneinkért haragvó Istent ki
engesztelje. A halálos bíínök bocsánatát ugyan 
a szentmise egyenesen s közvetlenül nem adja 
meg. Erre a szentgyónás van rendelve. De igenis 
megszerzi a töredelem kegyelmét, azt a szívbeli 
hangulatot, mely minket a gyóntatószékbe ve
zet. A bocsánatos bűnöket azonban némelyek 
szerint a szentmise egyenesen törli el vagy mint 
mások vélik, közvefve, feltéve, hogy megvan 
bennünk a bánatos hangulat s szándék, hogy 
azokkal szakítunk. 

d) Elégtétel. A szentmise nagyban törleszti 
azokat .az ideiglenes büntetéseket, amelyeket az 
élők s holtak magukra vontak. A tridenti szent 
zsinat világosan tanítja, hogy a tisztítótűzben 

szenvedő lelkeken főkép a szentmise által segít
hetünk. 

Nincs akadálya annak, hogy a misézö pap 
ezeket a gyümölcsöket meg is ossza, úgy, pl. 
hogy a kiesdő gyümölcsöt egy beteg gyermekért, 
az engesztelő részt a bűnösök megtéréséért, az 
elégtételi részt a megholt hívekért ajánlja fel. 
Ezt azonban csakis akkor szabad tennie, ha sza
had jószántából, nem pedig elvállalt kötelezett
~ég folytán misézik. Aki ugyanis szenimisére 
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díjat, alamizsnát adott, a szentmise összes gyü
mölcseire méltán tart számot. 

Kik részesülnek a szentmise gyümölcseiben? 
a) Vannak általános gyümölcsei ·a szentáldo

zatnak, amelyeket valahányszor csak bemutat
ják, az egész Egylzáz, sőt az egész emberiség 
élvez; 

b) különleges gyümölcsei, amelyekben azok 
részesülnek, kik a szentm.isét hallgatják, főleg, 

ha benne mint minisztrálók, énekesek stb. 
segédkeznek avagy azt mondatják; 

c) legkülönösebb gyümölcsei, amelyekre a 
miséző papnak van jogcíme, ha méltóan mu
tatja be a szentáldozatot; 

d) végül közép vagy szolgálati gyümölcsei, 
amelyek azt a szándékot, élőt ·vagy holtat támo
gatják, amiért vagy akiért miséznek. 

A jámbor Olier (1608~1657 .) a sze nt Sulpice szemi
nárium nagynevű alapítója, gyönyörű képben vázolja 
ezt a szent osztozkodást. Az oltár - szerinte - a hár
mas Egyház középpontja, összekötő kapcsa. Mind a há
rom Egyház alapjában rendülne meg, ha valamely ha
talom az oltárt Ic tudná rombolni. A szenvedö Egyház, 
amely némelyek szerint több tagot számlál, mint ahány 
ember él itt a földön, mé1·hetetlen szomorúságba és vi
gasztalatlanságba merülne. A küzdö Egyház, mely ezzel 
az áldozattal1 csakhamar valamennyi kegyelemforrását 
elvesztené, meg lenne fosztva az élet szerzöjétöl, minden 
malaszttól s fgy hamarosan tönkre menne. Az ég lakói 
p<'dig nélkiilöznék azt a látványt, amelyet gyönyörrel 
teli elragadtatással 8Zemlélnek. 
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A gyümölcsözés módja és mértéke. 

Tekintve a módot, ahogyan a szentmise termi 
gyümölcseit, ezeket ismét három csoportba oszt
hatjuk. 

a) Vannak gyümölcsök, melyeket a szentmise 
"a véghez vitt cselekedet erejénél fogva" (ex 
opere operato) hoz létre a bemutató vagy a 
résztvevők lelki áJlapotától, jámborságától, áhí
tatától teljesen függetlenül; 

b) más gyümölcsöket a szenhnisében imád
kozó Egyház eszközöl ki. Az Egyház, mint Jézus 
J(risztus szeplőtelen jegyese mindig kedves 
l st en előtt s így imája is - függetlenül a miséző 
vagy misehallgatók buzgalmától - feltétlenül 
hathatós; 

c) ismét más gyümölcsöket a miséző pap s a 
rhztvevők áhitata, jámborsága fakaszt. 

Méltán felmerülhet itt az a kérdés is, vajjon a 
szentmise végtelen avagy véges értékű-e. 

Ha a szentmise bemutatójának, /(risztusnak, 
méltóságát s az áldozati ajándék becsét tekint
jük, azt kell állítanunk, hogy minden egyes 
eucharisztikus áldozat épúgy végtelen értékíi, 
mint a kereszthalál áldozata, amelyet vérontás 
11élkiil megismétel. Ugyancsak végtelen az erő 

is, amely mh1den szenimisében megvan áldás
snl, kegyelemmel árasztani el az egész minden
séget. 

Az is kéh(ogtelen, hog,v n szenlmi!>t> hatásait 
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nem korlátozza a benne résztvevők száma. f:s 
. ha a esikágói eucharisztikus kongresszusonrnil
liók hallgattak egy szentmisét, azért nem jutott 
egyesekre kevesebb kegyelem. 

Az ú. n. közép vagy szolgálati gyümölcsökről 
azonban azt kell mondanunk, hogy J é z us Krisz
tus bölcs s szent szándéka szerint végesek s bel
és külterjedelemben korlátozottak. A tévmentes 
Egyház gyakorlatából tudjuk ezt, amely t. i. 
megengedi, hogy ugyanarra a szándékra, pl. egy 
megholtért több szentmisét is végezzünk. Egy
házunk közhite az is, ha ugyanazt a szentmisét 
több szándékra, pl. több elhunytért vagy élőért 
mutatjuk be, a gyümölcsök megosztanának s így 
egyre-egyre kevesebb jut. Mindez ellentmondást 
tartalmazna, ha a szolgálati gyümölcsök is kor
látlanok, végtelenek volnának. 

Kikért szabad misézni? 

Az új törvényönyv változtatva s enyhítve az 
eddigi gyakorlaton egész általánosságban ki
mondja: "szabad szentmisét felajánlani bár
kiért, úgy az ~Iökért, mint az elhunytakért, kik 
a tisztítóliízben szenvednek". (809. k.) 

Ezentúl tehflt nincs semmi akadnlya annak, 
hogy élő vagy dhunyt eretnekekért, szakadá
rokért, pogányokért misézziink vagy miséztes
~iink. Nagy Yigasztalás ez azokra nézve, akik 
főleg elhunytjaik közölt olyanokat is síratnak. 
kik hár más vallásban, de valószínííleg jó hi-
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szemben éltek s költöztek át az örökkévaló
ságba. 

De mégis ugyancsak az új törvénykönyv a 
papnak meghagyja, hogy a kiközösítettekért 
esak a feltűnés s botrány kerülésével misézzen, 
a névszerint kiközösitett élőknek pedig csupán 
megtéréséért s. nem egyéb érdekéért mutassa 
be az isteni áldozatot. (2262. k.) 

Azokért az elhunytakért pedig, kiket a tör
vény az egyházi temetésből kizárt, nem szabad 
a temetési s évfordulói (ünnepélyesebb) mise
formát alkalmazni. (V ö. 1241. k.) 

A szentmise alkalmazása. 

A misézö · papnak egyik legszentebb joga, de 
egyben -kötelessége is, hogy a szentmise szol
gálati vagy középgyümölcseit valamely megen
gedett cé-lra alkalmazza.1 Amennyiben ezt elmu
lasztaná, a szentmise gyümölcseinek tekinté
lyes hányada az Egyház lelki kincstárába hul
lana vissza, ahonnan azt az isteni áldozat ki
emelte. Némelyek szerint ily esetben a szolgá
lati gyümölcsök is a papot illetnék. 

Hogy pedig minö szándékra tartozik a pap 
misézni, függ a) az állástól, amelyet betölt. 
A pápa, megyéspüspök.ök, az apátok, kik külön 
egyházmegyéket kormányoznak s a plébánosok 

1 Lehet ez bárminő lelki vagy tisztess~ges nn~·agi 

érdek. 
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ish'ni jog alapján időnkint a hívekért kötelesek 
a szentmise áldozatot bemutatni. Nevezetesen 
a plébános minden vasárnapon és ünnepen "a 
népért", vagyis élő híveiért misézik. Ha akadá
lyozva volna, úgy más pap által keH ennek a 
kötelezettségnek megfelelnie; b) a javadalom
tól. melyet váilalt vagy misepénztől, melyet el
fogadott. A misepénzből eredő kötelezettség a 
keresztény közönséget közelebbről is érdekli, 
miért is bővebben akarunk reá kiterjeszkedni. 

1. A misepénz elfogadása megengeflett s er
kiilcsös dolog, amint az Egyház gyakorlatából s 
liirvényeiből világosan kitünik. Nem egyéb ez, 
mint a pap ellátására felajánlott alamizsna s 
távolról sem a szentmise gyümölcsdnek meg
vásárlása, ami utálatos simonia volna. (V. ö. Az 
első parancs. 66. 1.) 

2. Mindazonáltal, aki a misepénzt elfogadta, 
ezzel valódi súlyos bűn terhe alatti kötelezett
séget vállalt a kért szentmise elvégzésére. 

3. Aki a misepénzt elfogadja, az nemcsak a 
mise elvégzésére, hanem a különhözö körülmé
uvek betartására is vállalkozik, amelyeket az 
adományozó meghatározott. Nevezetesen ott, 
nkkor s oly misét kell végeznie, ahogy az ado
mányozó kívánja. Nagyon jól teszik azonhan a 
hín·k, ha minél kevesebb kikötést tesmek s he
érik azzal, hogy a napi szentmisét, midőn a sor 
reá.iuk kerül, a pap szándékukra mutassa be. 

4. A pap szahadon fogadhat el bármelv nagy 
misepénzt, ha azt neki önként felajánlják. De 
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nem szabad többet követelnie, mint amennyit az 
egyházmegyei hatóság az idők s viszonyok sze
rint bölcsen megállapított. Viszont a püspök 
megtilthatja azt, hogy papsága a megállapított
nál ld sebb misepénzzel beérje, mert, ha ezt egye
sek megtennék, sok visszásságra nyílnék alka
lom. 

5. Ha valaki nagyobb összeget ad misékre, ki 
kell kutatni, hogy az illető hány szentmisét kí
ván. Ha ezt megtudni nem lehet, akkor az egy
házmegyében előírt misepénz nagysága szerint 
kell a végzendő misék számát illetőleg eliga
zodni. 

6. Ha a szentmise-alapítványok tökéjét az 
áHam elrabolja, mint pL ezt Franciaországban 
tette, avagy a pénz elértéktelenedése szinte 
megsemmisíti, miként ez, sajnos, nálunk is meg
történt, a Szeniszék apostoli teljhatalmával meg
teheti, hogy a szentmisék számát összevonja 
avagy elvégzésük kötelezettségét megszünteti. 
A pápa ilyl'nkor nz elmaradt misék gyümölcseit 
az Egyház lelki kincstárából, Krisztus Urunk s 
a szentek tüláradó érdemeiből pótolja. 

A misézés helye és ideje. 

A misézés rendes helye a templom vagy ká
polna. A megyés főpásztor azonban kelJő okból 
megengedhetí, ho{'!y szabad ég alatt vagy más 
tbztességes helyen mutassák be a szeniséges 
áldozatot. Hajón c<;upún pápai engedély alap-
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ján, különböző óvóintézkedések betartásával 
szabad misézni. 

A szentmise bemutatása általában véve az év 
minden napján meg van engedve, kivéve a nagy
hét három utolsó napját, midőn a latin Egyház
ban magánmise nem végezhető. 

De mégis Nagycsütörtökön szerzetesek kápol
nájában zárt ajtók mögött szabad egy csendes 
~zentmisét bemutatni, hogy ezen a szerzetesek 
megáldozhassanak. Nagypénteken egyáltalán 
nincs szentmise, hanem csupán az ú. n. csonka
mi~e alatt a szertartást végző pap az előző napon 
konzekrált szent ostyát veszi magához. 

Az órát illetőleg az új törvénykönyv úgy intéz
kedik, hogy a magánmisék egy órával hajnal 
előtt s legkésőbb délután egy órakor végezhetők. 
(821. k.) Kivételt alkot a karácsonyi éjféli szent
mise, amelyet csakis a plébániatemplomokban, 
egyebütt csak pápai engedéllyel szabad bemu
tatni. 

X. Pius pápa, mint említettük, 1907 augus_?:tus 
1 -én megengedte, hogy szerzetesházak, papne
v<•lőintézetek és vallásos társulatok kápolnái
han, ahol szabad az Oltáriszentséget tartani; 
karácsony éjjel mind a három szentmise egymás 
után elvégezhető legyen. (V. ö. 821. k.) Minden
nek azonban csak zárt ajtók mellett szabad tör
t~nnie. (V. ö. S. Off. 1908 nov. 26.) 
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A sz.-ntmise szertartásal.1 

A szentmise neve. 
A szentmise mérhetetlen "kincsek, felfog~latat

lan titkok s csodák összege. Oly nagy, gazdug s 
fenséges, hogy azt emberi szóval kifejezni nl'm 
lt>het. Talán ez az oka annak is, hogy ősidőkWl 
fogva oly sokféleképen nevezték el. Mégis a leg
elterjedtebb s most már a hagyomány által meg
szilárdított, szentesített neve: mise (missa, 
Messe). Magyarul annyit tesz, mint "elbocsá· 
tás". A régi egyházi szertartásban két elbocsátás 
volt az isteni áldozat bemutatása alkalmával. 
Egyik az evangélium után történt, midőn a ke
resztségre készülő katekumeneknek s egyes bűn
bánó vezeklőknek kellett távozniok. A másik a 
híveknek imával s áldással kapcsolatos elbocsá
tása volt, amelynek emléke a ma is használt: 
"Ite missa est"; "menjetek, az elbocsátás meg
történt". 

Ezt az utolsó szertartást nevezték missának s 
róla az egész áldozati cselekvényt A mise 
(missa) elnevezéssel már sze nt Ambrus (t 397.) 
irataiban találkozunk, de nem mint ujdonsággal, 
hanem mint olyannal, mely hagyományos neve 
az isteni eucharisztikus áldozatnak. 

1 A szentmise hallgatás módjáról lásd: A má~odik pa
rancs 40-47. lap. 
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Visszapillantás a multba. 
· Hogy pedig a szentmise szertartásait helye
sen megértsük, alig mellőzhetünk némi rövid 
történelmi visszapillantást 

Az első zsinórmérték a szentmise bemutatásá
nak módját illetőleg, az apostdlokra nézve bi
zonnyal az volt, amit Krisztus tett, amit tőle 

láttak. 
Hogy azonban a legszentebb cselekvény minél 

mé}tóbban menjen végbe, már elejétől fogva 
kiilönböző imák s szertartások' kezdettek az 
isteni mag körött kijegecesedni. A lényeges ré
szeken az átváltoztatás és áldozáson kivül már az 
őskeresztény időkben nyomára akadunk az elő
készítő imának, a Szentírás-olvasásnak (lecke
evangélium), a zsoltáréneknek, a felajánlásnak, 
a bor s víz elegyítésének, a megemlékezésnek 
Krisztus szenvedéséről, feltámadásáról s az el
hunytakról; az Úr imájának, a keresztvetésnek, 
békecsóknak, az áldozat megtörésének, szélosz
tásának s a hálaadásnak. Már az apostolok, kiket 
a Szenilé/ék egészen különösen istápolt, mind
ehben bizonyára valami állandó rendet tartot
tak, de írásba ezt nem foglalták. Az utókor ezt 
átvette tőlük, szent tisztelettel őrizte s a lényege
seket megtartva, az idők s körülmények szerint 
kiépítette s gazdagította. Így fejlődtek ki a kö
lönböző liturgiák. 
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A különböző liturgiák. 

A liturgiákban két főtípust lehet megkülön
höztetnünk: az egyik keleten, a másik nyugaton 
vert gyökeret. 

A kelet liturgiái megtartották az anyanyelvet 
s bizonyos, szinté merev állandóság (konzervati
vizmus) jellemzi azokat. A keleti mise úgyszól
ván mindig ugyanaz. A változatos imák s a 
szentekről való megemlékezés nem hoznak bele 
oly szépséges változatosságot, aminőt a nyugati 
liturgiákban tapasztaltunk. Jellegzetes vonásuk 
továbbá a hosszúság s a külső színpompa. 

A nyugat liturgiáját viszont kifejező rövidség, 
aránylagos egyszerűség, szavakban s cselekvé
nyekben csodálatos fenség jellemzik. A keleti 
liturgiának számtalan ágazata van, a nyugatinak 
csak néhány, sőt a nagy általánosságot tekintve, 
úgyszólván csak egy: a római. 

Mellékágai közül ugyanis a gallikán már tel
jcsen kihalt, a mozarab, mely az arab uralom 
hatása alatt fejlődött ki, csupán Toledóban, a 
Ximenes bíboros által épített s a székesegyház
zal kapcsolatos "Krisztus teste" kápolnában s 
ott is csak az év némely napján dívik. Az 
Ambrus-féle liturgia pedig csupán Milánóban 
tartotta fenn magát. 

E néhány kis szigettől eltekintve az egész nyu
gatot Róma fenséges s gyakorlatias liturgiája hó
dította meg. A római misekönyvnek legfőbb ré-
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sze i szin te a mai formában már a IV -ik századba 
nyúlnak vissza. A középkorban több szépséghiba 
csúszott be közéjük, amelyeket azonban V. Pius, 
VIII. Kelemen és VIII. Orbán pápák nagy gond
dal kijavíttattak a XVI-ik században. 

A római liturgia szépségéről s tökéletességéről 
Baumgartner, a kitünő jezsuita műtörténetíró 
Geschichte der W eltlitteratur cím ü klasszikus 
munkájának IV -ik kötetében -ezeket írja (233. 
stb. lapok}: A szentmise liturgiája már az első 

századok folyamán igazi remekmüvé fejlődött 

ki, amely mindenkit, aki azt teljesen megérti s 
jóakarattal bírálja, kell, hogy csodálkozásra 
ragadjon. Elsősorban magát az áldozati cselek
vényt az imák koszorúja veszi körül, amelyek 
legjava az őskereszténységből ered. Egyszerűsé
gük szép összhangban van a szentírási szavak
kal, amelyek által a szent titok végbemegy. 

Ezt a szilárd magot, a kánont, mely alig vál
tozott valaha, az imák s olvasmányoknak egy 
másik koszorúja köríti, mely a különböző. idők 
s ünnepek szerint változik. Ez a koszorú is telje
~en harmonikus és egységes a gondolat, hangu
lat és forma tekintetében. 

A mise közepe tehát változatlan: ugyanazok a 
{(•nséges gondolatok, szavak, kérések. E kizök
kenthetetlen sarkpont, tengely körül forog az 
egész kinyilatkoztatás, üdvünk rendszere. Min
dennap valami újat hoz s az egyházi év folyamán 
megváltásunk egész története fellép előttünk. 

\'incs az a költészet, amely a megtestesiilés, fel-
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támadás s a Szent/élek elküldetésének titkait oly 
megragadóan juttatná kifejezésre, mint kará
esony, húsvét s pünkösd szentmiséi. Azonkívül a 
bibliai történeteknek, zsoltároknak s próféciák
nak az év minden napjára való szép beosztása 
oly gyönyörű ciklust alkot, amely az ószövetség 
csodálatos tipikáját (jelképes jellegét) is kifeje
zésre juttatja s így a kinyilatkoztatásnak egé~z 
anyagát drámai frisseségben éleszti fel, mialatt 
a legnagyobb titok az oltáron megújul. A tulaj
donképi ünnepi gondolat Ppigrammi rövidséggel 
három imában van összefoglalva az oráció-, 
szekréta- és posztkommunióban. (Lásd alább.) 

"Hogy a szpnfmise minő remekmű - mondja 
Oswald - az Egyház legelkeseredettebb ellen
ségei sem tagadják, az esztétika szakértői pedig 
a legnagyobb mesteri munkának nevezik, amely 
a világon létf'sült." 

A szertartásoknak egyébként kettős céljuk 
van: egyik az, hogy az áldozati cselekvényt éke
sítsék, emeljék s így Isten dicsőségét előmozdft
~ák, a másik pedig, hogy az áldozat fenségét, 
szentségét, hatásosságát élénken szemünk elé 
állítsák s így lelkiinket áhítatra hangolják. 

A szentmise surtartásainak főmozzanatai. 

Nem célunk a szentmise szertartásait részlete
'>en ismertetni, mert erre külön könyv volna 
<;zükséges. De mégis felsoroljuk azokat néhány 
rövid magyarázó megjegyzés kíséretében. Felté-
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telezzük, hogy az olvasó a szentmise latin
magyar párhuzamos szövegének birtokában 
van, miként ezt igazán hasznavehető katholikus 
imakönyv alig nélkülözheti. 

Lépcsőima. Elnevezése onnan ered, mert a 
pap az oltár lépcsőjénél állva végzi. Alkotó ré
szei a 42-ik zsoltár, a közgyónás (confiteor) né
hány vers s könyörgés. Feketevasárnaptól Nagy
c.~iitörtökig a vasárnapi s hétköznapi misékben, 

. továbbá minden Requiemben a 42-ik zsoltár el
marad. 

Oltárfüstölés. Csakis ünnepélyes szentmisék
hen van megengedve ~ előírva. J:elentőségét a 
140-ik zsoltár második verse juttatja szépen ki
fejezésre: "Jusson imádságom, mint jó illatszer 
a te színed elé". Áhítatos imára akar figyelmez
tetni s hangolni. 

Introitus. Részei: antifóna, egyetlen zsoltár
vers a Glóriával s az antifóna megismétlése. 
Számos vasárnap ettől a kezdő antifőnától veszi 
nevezetét, mint lnvocavit, Reminiscere, Oculi, 
Laetare, Judica stb., valamint a Requiem s 
Rorate misék is. 

Kyrie eleison. Hajdanában a pap a néppel 
meghatározatlan számban, ameddig áhítatuknak 
jólesett ismételgette: Kyrie eleison, Christe elei
son, vagyis Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyel
mezz! A XI-ik századtól fogva kilenere korlátoz
ták e szent fohászokat, amelyek közül az első 

három az Atyához, a következő három a Fiúhoz, 
az utolsó három a Szent/élekhez van intézve. 
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Glória. Ösrégi himnusz, amelynek kezdetét a 
bethl'ehemi angyalok ajkáról kölcsönözzük. 
Eleinte csak a püspök énekelhette, az áldozópap 
pedig csak húsvétvasárnap. Később már a püs
pök s pap egyaránt énekli a szertartási szabá
lyok által meghatározott napokon. 

Oráció. KoHekta. Többnyire rövid s felette 
tartalmas egyházi könyörgés, amelyből kiérzik 
az ősi Egyház szelleme. Főleg a vasárnapok 
orációi (kollektái) igazán fenségesek. A kollekta 
("összegyüjtött") név valószínűen abból ered, 
mert a pap mintegy össze(oglalja ebben a hívők 
könyörgését, szükségleteit, hógy azokat így kö
zösen lsten elé terjessze. 

Lecke (lectio, epistola). Hajdanában - mint 
még ma is Nagypénteken - a szentmise szer
tartása a Szentirásból vett olvasmánnyal vette 
kezdetét. Minthogy pedig többnyire az aposto
lok leveleit olvasták fel, azért ezt a miserészt 
epistolának (levélnek) is szokás nevezni. A lecke 
szó itt egyszerűen olvasmányt .ielent. 

Graduálé. Alleluja.1 Tractus. Sequentia. Gra
duálé magyarul lépcsőéneket jelent. Többnyire 
a Szentirásból vett két vers ez, melyet hajdaná
ban az előénekesek az ambó lépcsőjén énekeltek. 
A graduálét az ú. n. versus allelujatieus (allelujás 
vers) követi, kivéve azt az időszakot s napokat. 

1 Alleluja a zsidó hallelu-jah (dicsérjétek Jahvét vagyis 
Istent) szóból ered s csodálatosan szép kifejezése az ör
'liendezö s hálálkodó hangulatnak. 
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amelyeken az Egyház gyászos vagy vezeklő han
gulatot akar kifejezésre juttatni. Két Allelujából 
egy szentírási versből s ismét egy Allelujából 
van ősszeszerkesztve. 

A tractus a latin trahere (húzni, vonni) szóból 
ve~zi nevét s kifejezi azt a monoton, vontatott 
modort, amellyel énekelték. Néhány versnyi 
szentírási szakasz, mely a Graduálét pótolja. 

Sequentia. Pompás énekek ezek, az egyházi 
költészet valóságos remekei, melyek némely 
szentmisék valóságos ékességei. Ezek: 

a) a Victimae Paschali, kezdetü a húsvét heté
ben. Szerzője Wipo, ll.· Konrád és Ill. Henrik 
udvari káplánja a XI. század első felében. 

b) Veni Sancte Spiritus pünkösd nyolcada 
alatt. A XI. vagy XII. századból ered. Szerzője 
áHítólag Róbert francia király avagy III. Ince 
pápa. 

c) Lauda Sion Salvatorem, Úrnapján s nyol
cada alatt. Szerzője Aquinói szent Tamás. 
(t 1274.) 

d) Stabat mater, a Hétfájdalmú szűz ünnepén, 
melyet csak XIII. Benedek pápa 1727-ben véte
tett fel a misekönvvbe. Szerzője Ciacopone da 
Todi ferences. It 1306.) 

e) Dies irae a gyászmisékben. Szerzője Celano 
Tamás ferencrendi szerzetes. (t 1250.) 

Evangélium. A szentmise egyik főrésze, ame
lyet hajdanta a XIV. <>zázadig nyomban a homi
lia, vagyis a kifejtő. magyarázó szentbeszéd kö
vetett. X. Pius pápa forró óhaja Yolt, hogy ez a 
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régi, üdvös szokás valamiképen UJra feléled
jen s a prédikáció ismét a szenimisébe illesz
kedjék. 

Symbolum. (Krédó. Hitvallás.) Az Egyház az 
idők folyamán a szükség szerint több ily hitval
lást szerkesztett. A szenimisébe a nicea-konstanti
Itápolyi zsinatok hitvallása van felvéve. Min
den vasárnapon s számos más ünnepies jellegű 
misében írják elő <\Z egyház szalwányai. 

Oftertorium. (Felajánlás.) A X-ik századig 
maguk a hívek természetben adományozták az 
Eucharisztia anyagát: kenyeret, bort s egyéb az 
istentisztelethez szükséges dolgokat, mint olajat, 
tömjént. A XI-ik századtól fogva mindezt már 
pénzben váltják meg, amiből azután a misepénz 
származott. Hajdanában a felajánlott ajándékok 
begyűjtése alatt a hívek zsoltárt énekeltek; ma 
ebből egyetlen röYid (Requiem alatt valamivel 
hosszabb) vers maradt meg, offertori um neve
zete alatt. 

A pap kife,jező s megható imák közt a kenye· 
ret s bort felajánlja Istennek, ünnepélyes alkal
makkor megfüstöli az áldozati anyagot, mire 
azután a 25. zsoltár (Lavabo) mondása közben 
kezét megmossa. Ezután a nép felé fordulva: 
"Orate fratres!" (Imádkozzatok, testvérek!) fel
hívással azt buzgó imára serkenti. 

Secreta vagyis "halk ima". Yalószíniíleg azért 
nevezték így, mert a pap az offertorinmi nép
ének miatt ezt még nem tudta fennhangon 
végezni. 
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Praefáeió. Ünnepélyes hálaadóének ez, párat
lanul szép s megható dallammal, mely a kánont 
bevezeti. 

Kánon (szabály) ősrégi eredetű fenséges imák 
sorozata, amelyek a konzekrációt előkészítik s 
kísérik. Nagy szent Gergely pápa óta (t 604.) 
teljesen változatlan. 

Az átváltozás előtt az Egyház im~dkozik a pá
páért, megyéspüspökért (nálunk a megkoroná
zott apostoli királyért) s általában az élőkért, 

nevezetesen azokért, kiket a pap név szerint a 
szentáldozat kegyelmeiben részesíteni óhajt; fel
sorolja a Bold. Szűzet, 12 apostolt s 12 szent 
,·értanut, kik hajdan Rómában különös tisztelet
ben voltak s kikkel egységben óhajtjuk a szent 
titkokat ünnepelni. Az átváltoztatást az utolsó 
vacsora történetének rövid elbeszélése vezeti be. 
Magát a szentségi formát: "Mert ez az én tes
tem ... - "Mert ez az én vérem kelyhe ... " a 
miséző régente fennhangon ejté ki s a nép hit
tel felelé: "Amen!'-' .,Úgy van!" A X-ik századtól 
fogva az Egyház egész halkan vég~zteti a kon
zekrációt. Az ú. n. Úrfelmutatás későbbi eredetű. 
A szent ostyát <'Sak a XI. századtól fogva mutat
ják fel, hogy Krisztus valóságos jelenlétében való 

. hit Berengár tévedésé,·el szemben ily módon 
ünnepélyes kifejezésre jusson. A kehely felmu
tatása csak n XIV -ik században veszi kezdetét. 
Az átYáltozás után mélységes értelmű imák s 
szertartások következnek. Az Egyház felsorol
tatja .Tézus Krisztus nevezetes élettitkait, majd a 
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megholtakért imádkozik. A pap ilyenkor egyes 
elhunytakat név szerint is Isten irgalmába ajánl
hat. Majd 8 férfi s 7 női szent vértanu közben
járását kérjük, hogy Isten a papnak s híveknek 
az üdvözültek boldogságában részt engedni ke
gyeskedjék. 

Hajdanta a szentmise e részében a pap bizo
nyos terményeket pl. olajat, mézet, szőlőt, ga
bonát áldott meg. Ennek maradványa a három
szoros keresztvetés az áldozati ajándékok felett 
e szavak kíséretében: Aki által (t. i. Krisztus 
által) Te, Uram e jókat mindenkor alkotod, szen
teled, éltedet, megáldod és nekünk adod.' 

Erre aztán a kánonnak rendkívül ünnepélyes 
befejezése következik. A pap a szent ostyát jobb
jába veszi s azzal a kehely felett három s azon
kívül két keresztet vetvén az apostoltól kölcsön
zött e szavakat mondja: "ű általa (t. i. Krisztus 
által), Ő11ele és őbenne neked mindenhat6 Atyá
isten, a Szentlélekkel egyetemben minden tisz
telet és dicsőség mindörökkön örökké. És a 
mély lisztelet s dksőítés jeléül Jézus Krisztus 
<>zent testét s vérét kissé felpmeli. 
Communi~ (áldozás). Az áldozást a követke

zők előzik meg: Az Úr imádsága (a Miatyánk). 
A szent ostua megtörése. Krisztus példájára tör
ténik, aki ugyanígy tett az utolsó vacsorán. 

Célja kettős: az eucharisztikus étkezés előké-

' Ennek a szertartásnak emléke az is, hogy a püspök 
Nagycsütörtökön az olajszentelést ilyenkor végzi. 
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szítése s Krisztus U runk drágalátos szenvedésé
nek jelképezése. 

A szent ostyának a szent vérrel való elegyítése. 
Úgy látszik ez a szentáldozás hajdani módjára 
emlékeztet, midőn a hívek a szent testet a szent 
vérbe mártva élvezték. 

Erre a háromszoros Agnus Dei következik, 
majd a békeima a békecsókkal. Hajdan a miséző 
megcsókolta a szent ostyát, majd a kelyhet s a 
neki segédkező szerpapot. 

Ma ezt a békeölelés helyettesíti, amelyet ünne
pélyes miséken az asszisztencia egymásnak köz
vetít. Erre még két szép ima következik, ame
lyekkel a pap saját lelkét készíti elő a szent
áldozásra. 

Ezután a pap a szent testet s vért magához 
veszi s a szent edényt kiöblítve rendbe hozza. 

Elmondja az ú. n. Communiót, mely a hívek 
áldozása közben énekelt zsoltár maradványa. 
Befejező imát ,·égez, melyben a hívekkel együtt 
megköszöni l slennek a szentáldozás kegyelmét 
~ egyéb alkalomszeríi kérést intéz az Úrhoz. 
Ennek végeztével a jelenlevőket hivatalosan el
bocsátja s megáldja. A gyászmisékben ez az ál
dás elmarad. Y égezetül még egy evangéliumi 
rhzletet olvas fel, többnyire szent János evan
géliumának első részéből. Csak V. Pius (t 1572.) 
tette ezt kötelezővé az ünnepélyes főpapi miséket 
kin>ve. 

A csendes szentmisék után XIII. Leó rt>ndele
téhöl bizonyos imákat végezünk a nép n_\·elvén 

169. 



az Egyházért, amelyekhez X. Pius engedelmé
ből hozzáfűzhetjük a háromszoros fohászt: "Jé
zus szeniséges szive, könyörülj rajtunk!" 

A szent szertartások folyamán fel-felcsendül 
az ősi keresztény köszöntés: Dominas vobiscum 
(Az Úr legyen veletek) avagy főpapi miséken 
Pax .vobis. (Béke legyen veletek.) A felelet reá: 
Et cum spiritu tuo. (És a te lelkeddel.) 

A számos keresztvetés részint áldás jele (az 
átváltozás előtt), részint az Úr kereszthalálára 
való emlékeztetés (az átváltozás után.) 

A szentmise nyelve. 

A katholikus Egyház hivatalosan a következő 
10 nyelvet fogadta el liturgikus nyelvnek: a 
latint, görögöt, szirt, kaldot, arabot, ethiopot, 
ószlávot ( glogolit), örményt, koptot s románt. 
A római liturgiát csak latinul s néhol ószláv nyel
ven szabad végezni. A többi nyelvet a külön
böző keleti liturgiák használják. Minden kísérlet 
új, modern, élő nyelv behozatalára Róma bölcs 
szilárdságán hajótörést szenved. Hogy pedig 
miért ragaszkodik Róma a kihalt nyelvekhez, 
nevezetesen a latinhoz. kettős okra vezethető 

vissza. Első az, mert a változatlan holt nyelvek 
sokkal alkalmasabbak a változhatatlan örök igaz
ságok kifejezésére s így a hit épségének megőr
zésére. Hiszen köztudomású dolog, hogy az élő, 
fejlődő nyelvekben nem ritkán a szavak alá egé-
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szen más értelem csúszik, mint ·amelyet eredf"
tileg jeleztek. Egy másik ok az Egyház egyete
mességének s egységének /eltüntetése s biztosi
tása. A közös egyházi nyelv hatalmas kapocs, 
mely a világ katholikusainak tömegeit ugyanegy 
anyának, az Egyháznak, keblén szeretetben ösz
szetartja, egybe olvasztja. Minö vigasztaló, ha 
messze vidékeken, pl. Amerikában, a templomba 
lépve ugyanaz az ismerős, ha talán nem is értett 
szó csendül meg fülünkben, amelyet szülőföl

dünk templomában hallottunk. Nyomban ottho
nosan érezzük magunkat, s mint közös Atyának 
s Anyának gyermekei nem tapasztaljuk magun
kat elhagyatva. 

Azt a hátrányt pedig, hogy a hivek nagyrésze 
a szentmise s a szent szertartások szövegét nem 
érti, lényegesen csökkentené, ha mind jobban· 
elterjednének az olyan imakönyvek, amelyek azt 
latinul s magyarul párhuzamo--an leközlik. 

Kellékek a szentmiséhez. 
Oltár. 

A szentmise bemutatásának rendes helye a 
templom vagy kápolna. Megfelelő okból, enge
délJyel azonban bárhol szabad misézni, de soha
sem az oltáron, illetőleg az oltárt képviselő kon
zckrált kövön kivül. 

Az első legtiszteletreméltóbb oltár, amelyen 
maga Urunk az l'lsö eucharisztikus áldozatot 
hemutalta faasztal volt, melynek némi marad-
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ványát Rómában a lateráni Szent János-temp
lomban őrzik. 

A második, amelyről a hagyomány megemlé
kezik szent Péternek s az őt követő pápáknak 
oltára, melyet az apostolfejedelem Pudens sze
nátor családi otthonában használt. Ez is fából 
készült s az üldöztetés idején könnyen hordoz
ható volt. l. Szilueszter a laterani Sunt János
templomában márványba foglaltatta s kizáróla
gos pápai oltárrá avatta, amelyen t. i. csak szent 
Péter törvényes utódai miséznek. 

Ennek az oltárnak mintájára aztán számos 
faoltár készült, valamennyi asztal alakban, ami 
szépen jelképezi, hogy az Eucharisztia nemcsak 
áldozat, hanem lelki táplálék is. A katakombák
han nem ritkán a kőlappal fedett mártirkoporsó 
volt az oltár. Innen van sok oltárnak a koporsó 
alakja. Kétféle oltárt ismer az Egyház: az állót, 
elmozdíthatatlant s a hordozhatót. Az előbbinek 
lényege, hogy az oltárlap az alapépítménnyel 
"zilárdan egyesített egészet alkot. A hordozható 
oltár négyszögletes, legalább akkora kőlap, hogy 
rajta az ostya s kehely megférje!l· Mind a két· 
féle oltárba szent ereklye van gondosan elzárva. 
Oltárt csakis piispök szentelhet s csupán a pápa 
t>ngedélyéYel Yégezheti más pap ezt a fontos 
szertartást. 

Az oltár felszerelése . 

.\z oltárt gyolcs vagy Yá~zonból készült há
romszoros kendővel kell leborítani, amelyek leg-
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felseje oly hosszú legyen, hogy az evangélium s 
leeke oldalon egészen a földig érjen. Az oltár
kendőket a püspök áldja meg, avagy a plébános, 
a templom igazgatója vagy szerzetház feje, de 
csakis a saját templomuk (kápolnájuk) szá
mára. 

Az oltáron, a gyertyatartók között feszület le
gyen, amelyet minden pap megáldhat. Ezt a fe
születet lehetőleg szentségldtételkor sem kell az 
oltárról eltávolítani. 

A szentmise bemutatásakor az oltáron viasz
gyertyának kell égnie. Ilyen gyertya beszerzése 
azonhan napjainkhan nem kis nehézséggel s ál
dozattal jár. Miérl is a Szeniszék megengedte, 
hogy legalább két gyertya legyen túlnyomó rész
ben viaszból, a többi pedig nagyobb mennyiség
ben tartalmazhat idegen anyagot.1 Az ok pedig, 
hogy J!liért ragaszkodik Egyházunk oly szigor
ral a viaszgyerlyához, annak szimholikus jelen
tősége. A szűzi méhek által képzett viasz 
ugyanis gyönyörű jelképe Jézus Krisztusnak, a 
szüzi méh gyümölcsének. 

A gyertyák száma is meg van határozva. Kis 
miséhen 2, énekes miséhen 4, szentségkitételkor 
legalább 6 gyertyának kell égnie. Megjegyezzük 
itt azt is, hogy az Egyház tiltja a gáz vagy vil
lanyvilágítást az oltáron. Még a <>zentek képeit. 
szobrait s annál kevésbbé a szentségházat 
sem szabad villam·körtékkel díszesíteni. Az ily 

' S. C. R. 1904 dec. 14. n. 414 7. 
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látványosság nem eléggé komoly s nem a temp
lomba val6.1 

Oröklámpa. 

Az oltár előtt, ahol az Oltáriszentséget őrzik 
állandóan legalább is ·egy mécsnek kell égnie. 

Az új törvénykönyv előírja, hogy az öröklám
pában olajbogyó olaját vagy méhviaszt kell 
égetni. (1271. k.) A világháború által f~Iidézett 
szükséghelyzet folytán a Szeniszék eltűri, hogy 
az örökmécset villanylámpa pótolja.2 Szént 
.4.lfonz szerint súlyos vétek terheli annak lelkét, 
akinek hanyagsága folytán az örökmécs egész 
napon (24 órán) keresztül nem ég. 

Oltárszolga. 

Az oltárszolga (minister) angyali tisztségél 
voltaképen a hajkoronát viselő kispapnak kel
lene betöltenie. Ilyen hiányában más fiú vagy 
férfi is ministrálhat. Nőnek azonban az oltárnál 
szolgálni nem szabad. Ha azonban férfi e célra 
nem kapható, a misézöpapnak nő (pl. apáca) is 
felelhet, de csak távol az oltártó/.3 Bort s vizet 
az oltárhoz vinnie, a könyvet az egyik oldalról a 
másikra áttennie tilos. Ily esetekben a pap elő
zetesen mindent úgy rendez be, hogy az említett 
teendöket maga kényelmesen elvégezhesse. 

t S. C. R. 1914 jún1 24. 
2 S. R. C. 1916 febr. 23. 
s V. ö. 813. Unon. 
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Gondoskodni kell, hogy a ministerek a legjobb 
fiúk, lehetőleg gyakori (napi) áldozók legyenek, 
dolgukat jól tudják s tisztességesen legyenek 
felöltözve. A legjobb családoknak becsületére vá
lik, ha gyermekük a ministrálás által az isteni 
áldozat bemutatásában közremüködhetik. Leg
előkelőbb személyek, sőt fejedelmek nem ritkán 
dicsöségüknek tartják, hogy az oltárnál szolgál
hatnak. Így pl. ifjú Ottó királyunk testvéreivel 
a legszívesebben s szépen ministrál, miként a 
Lequeitióban járt magyar papjaink' örömmel 
tapasztalták s tanusítják. 

Amily épületes, ha a szentmise előtt a sekres
tyében csend honol, a ministrálók a szentáldo
zásra ·készülnek s aztán angyali módon töltik be 
az oltárnál az angyali tisztséget, époly botrányos 
a sekrestyében zajongó, az oltárnál ügyetlen
kedő, sőt rakoncátlan oltárszolgák viselkedése. 
A jól oktatott s ájtatos núnisterek a lelkipásztor 
buzgóságának egyik legszebb bizonyítványa. 

A szent edények s ruhák. 

Az Egyház szent edényei között első helyet 
foglalják el a kehely (Kelch. calix) s a patena 
(tányérka), amelyek célja, hogy az isteni eucha
risztikus áldozatot hordozzák. A kehely csészéje 
(kupája) aranyból, ezüstből vagy legalább ónból 
legyen. Ha nincs aranyból, akkor belsejét jó he 
kell aranyozni. Ugyanez a szabály a paténára is 
kiterjed. Mind a kettőnek konzekrálása, mint 
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általában az olajkenéssel járó szentelések, a püs
pöknek van fenntartva. 

A krizmával felkent kehely s patena egyben 
gyönyörű szimbolumok is. Az előbbi l{risztus 
drága Szívét jelképezi, mint amely ugyancsak 
az üdvösségünkért ontott ~zent vér edénye. Az 
utóbbi, mint már lll. Ince megjegyzi, kinyílt, 
~zeretettől tágas szívünkre emlékeztet, mely az 
Or Jézust befogadni kész. 

A kehely felszerelés. 

A kehely felszereléséhez a következő ruha
neműk tartoznak: a korporálé, palla, purifika
torium, velum és burza. 

A korporáiénak és paliának fehér vászonból 
vagy gyolcsból kell készülnie. Az előbbire he
lyezzük a kelyhet s ostyát, az utóbbi a kehely 
befödésére szolgál. Mind a kettőt csupán az erre 
felhatalmazott pap áldhatja meg. Az Egyház 
nem helyesli, ha a korporálékra színes (arany 
vagy selyem) hímzéseket alkalmaznak, avagy a 
pallát a kazulának (miseruhának) megfelelő 

selvemszövettel díszítik . 
. ~ purifikatorium (kehelytörlő-kendő) megál

dásra nem ~zorul. A kelyhet, patenát, valamint 
a szentmisénél már használt korporálét, pallát és 
purifikatoriumot csak klerikus vagy oly egyén 
érintheti, akinek gondozására vannak bízva. 
A korporálé, palla s purifikatorium első mosását 
csupán alszerpap vagy ennél magasabbrendű 

egyházi férfi végezze. A vizet pedig, melyben ez 

176 



az első áztatás megtörtént a szakrárinmba vagy 
ha ilyen nincs, tűzbe kell önteni. (V. ö. 1306. ká
non.) Újnbhan a Szeniszék meg szokta engedni, 
hogy ezt az első mosást apárák is végezhessék. 

A vélum (kehelykendő) a kehely lehorításárn 
szolgál. A lmrza nz a három oldalról zárt kicsiny 
táska, amelyhe a korporálét helyezzük. Mind a 
kettő n miseruhával azonos szövethől készül s a 
töhhi liturgikus ruhával egyiitt megáldható. 

A miseruhák. 

A pap mielőtt a szentmise hemutalásához 
fogna, magára veszi az előírt öltözéket. Leg
elsöbb vállát, nyakát az ú. n. vállkendővel 

(nmiktus) borítja he, felölti a hosszú mist>inget 
lnlbát), amelyet övvel (cingulum) köt át. 

Erre a felső miseruhákra kerül a sor. 
Első ezek közölt a manipulus, nmelyt>t n pap 

a h n !karján csupán a szentmisc végzcsekor s ki
v{•teiPsen a virágvasárnapi pálmaszenteléskor 
vbel. Ugyancsak manipnlu~t hordanak, az al
szerpap és szerpap is, mikor a szenimisénél 
segédkeznek. Haj(~nnta egyszeríí kéz- vagy izz~d
·ságtörlő volt, ma jelképe a tevékeny munkás
súgnak az Úr szölőjéhen. A pap a következő 

ima kísért>téhen ölti magára: Engedd Uram, 
hogy a sírás s fájda/nm manipulusának (kesz
kenőjének) viselésére méltó legyek, hogy aztán 
I Illlll kám bérét u,ijnngva fogadhassam. 

A stóla a második felsőruha, nwlyet a papnak 

MiUI<'r Lajos S. J. : M. Olláriszentség. 12 :177 



a ~zentmisénél, de aztán minden szentségkiszol
gáltatásnál s áldásnál viselnie kell. A szerpap, 
áldozópap s püspök lelki hatalmának jelképe. 
A hordozás módja kifejezi az egyházi rendben 
elfoglalt rangfok ot. A szerpap (diák on) a bal
vállra vetve jobbkarja alatt köti át. Az áldozó
pap a nyakáról lefiiggő stólát a keblén kereszthe 
te~zi. A püspök, ki keblén amúgy is keresztet 
hord, a stólát egyenesen bocsátja le. 

Jelképezi a stóla az Úr igáját, mely a papi 
hivatástól s hatalomtól elválaszthatatlan. Mint
hogy díszjel, hatalomnak szimboluma, azért a 
pap megalázkodó fohásszal ölti magára: Add 
vissza, Uram, nekem a lwlhatatlanság stóláját, 
amelyet első szülőmben elvesztettem s jóllehet 
méltatlanul vállalkozom a te szent szolgálatodra, 
megis részem legyen az örök jutalomban. V égi.il 
a misézni készülő pap a ~zoro~an vett miseruhát 
{kazulát) veszi magára. Hajdani kerek alakjá
''al jelképezi n tökéletes szetetetet Ezért kell, 
hogy minden egyel~et fed.ien s díszesen ékesked
jék. Mikor a pap az isteni s felebaráti szerelet
nek ezt a szép szimholumát felölti, így imádko
zik: "Uram, ki mondottad: az én igám kedves, az 
én terhem könnyű, engedd, hogy azt úgy visel
icm, hogy kegyelmedet megnuerjem". A vállken
dőt, alhát, manipulust, stólát, kazulát, övet, kor
porálét s pallát a piispök vagy az erre meghatal
mazott pap áldja meg. 
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A miseruháJ.: anyaga s szine. 

A mi1oeruhák anyagát illetőleg Egyházunk azl 
kívánja, hogy nemesebb, értékesebb szövetböl 
készüljenek. Határozottan el van tiltva az üveg
brokát, amelyben t. i. az arnny- s ezüstszálakat 
üveg pótolja. 

Az Egyház a 1ozínekhen is mélységes érteitnel 
lát s összha.ngot keres a különbözö alkahnak, 
ünnepek és a szertartásor; ruhák színe között. 

A k;özépkor utolsó szakáíg, ha nem is kizá
róan, de tülnvomón a fehér szín volt az ural
kodó. A XII-ik századtól fogva azonban mind 
síírübben más színek is jelentkeznek. A XVI-ik 
században végre Egyházunk ezt a kérdést is -· 
úgy látszik - véglegesen rendezte, öt hivatalos 
liturgikus színt állapítva meg: n fehéret, pirosl, 
::ö/det, violát s a feketél. 1 

A sárga és világoskék l...ifejezetten el van tiltva. 
Az arnnyos szín tilos, kivéve a valódi aranybro
kát, amely a fehéret s pírost pótolhatja. 

A fehér színt. mint az ártatlanság, öröm s di·
csöség l>zínét, az Úr, a Szent Szüz angyalok s 
azoknak a &zentt>knek iinnepén használjuk, akik 

t Ezeken kíviil - de csak kin~telesen - a rózsaszín 
i~ szerepel. A piispökök szertartáskönyve két vasárnapra, 
t. i. Advent III-ik és NagyMjt IV-ik vasárnapjára ren
deli el a székesegyházak iinnept>Iyes miséire. Másult -
e vasárnapokon - csupún kiilönös engedéllyel alkal
ma7ható. 

12* 179 



n('m voltak vértanuk. A piros szín a tiíznek s 
vérnek színe, miért is Pünkösdkor, a keresztnek 
s H vértanuknak ünnepein jön alkalmazásha. 
Zöldbe, vagyis a remény színébe Egyházunk kö
zönséges vasárnapjain s hétköznapjain öltözik s 
Íf3Y vezérli ~oha meg nem szünő reménnyel az 
Ur Jézas nyáját az örök élet legelőire. A viola, 
mint az alázat s hiínhánat színe, szépen kifeje
zésre juttatja az adventi s böj ti hangulatot. 
A fekete úgy a társadahni, mint az egyházi életben 
a gyásznak színe,. miért is a fekete ruhát Nagy
pénteken s gyászmisék végzésekor adja Egyhá
zunk papjaira. 

Tilos a szhwk kev<'résc, pl. a fehér ruhán pi
ros kereszhwk alkalmazása nzzal a nyih·ánvaló 
célzattal, hogy így két színt pótoljon. Egyik szín
nek oly uraikodúnak kell lennie, hogy nyomban 
lá.<;sék, mely színt képvisel. 

Jegyzet: Ovakodjunk régi, elavult egyházi ruhákat 
megbízhatatlan ügynököknek ~ cégeknek eladni vagy 
ilyeneknél újakkal kicserélni. Mt-rt eitekintve attól, hogy 
többnyire igen értékes anyag helyeit csillogó, de érték
telen holmit kapunk, ily úton 'zent dolgainkat, melyek 
az isteni titkok iinneplé~énél sz<>repeltek, annak a ve· 
szélynek tesszük ki, hogy kevéss('( utóbb, ki tudja miféle 
szalonokban, mint ágy-, díván- vagy zongoraterítők stb. 
fognak dí~zelegni. "Jii'P adjátok a ~zentct ebeknek és ne 
hányjátok gyiingyeitek!'t a s<>rtések elé" - mondja az Úr 
(:\H. 7, 6.) és <ozigorú <oz::n-ainak lalún itt is megnm a 
maguk értelme. Inkáhh húrminő kárt kell szenvednünk. 
~em hogy szent dolgainkat gyalázat érje. 

Pérrmzd bíboros autuni püspök, a paray-le-
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moniali eucharbztikus kongresszuson érdeke~ 

s megható esetet beszélt el, amelyet Vaughan 
Herbert (t 1903.) London bíboros-érsekétől hal
lott. Protestáns lelkész kis leányának az angol 
főváros nevezetességeit mutogatta. Bevezeti töb
hek közt egyik katholikus templomba is. A gyer
meknek nyomban feltűnt a főoltár előtt lobogó 
örökmécses, mely a következő párbeszédre adott 
alkalmat az atya s leánya között. 

"Papa, miért ég itt ez a lámpa?" - kérdi a 
gyermek. 

"Mert ehben n templomhan a Jézuska jelen 
van, ott az arnnyos ajtóc~ka megett." 

"Szeretném látni!" 
,,Az nem lehet, mert a Jézuska he van zárv~1. 

De ha ki is nyitnák n ajtót, azért mégsem lát
hatnád öt, mert fátyol borítja .. .'' 

Erre azután elhagyták a templomot. Kevéssel 
utóbb protestáns imaházba tértek be. "Miért 
nines itt is lámpa" - \'Pti fel a leány a kérdést. 

":VI ert itt nincs jPlPn a .Jézuska. 
"Akkor nwnjiink ki innen, ha itt nincs n 

Jézuska!" 
És ettől fog-.a semmiképen 5em volt rábírható, 

hogy prote5táns imaházba lábát tegye. Csak 
katholikus templomba kíninkozott, ahol Jézus 
van. Sokat tünődött ezen a hecsületes lelkű tisz
teletes s végre lsten kegyelmével arra a kövt>l
kezletésre jutott, hogy csak az lehet az igazi 
Egyház, amelyben Jézus Krisztus jelen van ~ 

ígérete szerint a dlág ,·égéig velünk marad. Az 
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úrtatlnn gyermeki !>ZÍv helye~ Ö!>ztöne rávezette 
az apát, hogy visszatérjen az ő~ei által elhagyoU 
eredeti, igaz hitre. Lemondott tehát dúsan jöve
delmező protestáns lelkészi állásáról s hitvesé
vel együtt, kit szinte sikerült az igazságnak meg
nyernie, katholikussá lett. 

E könyvecskének is egyik célja az, ha netán 
másvallású atyánkfiai kezébe kerülne, felébresz
sze érdeklődésüket a mérhetetlen kincs, az Ol
táriszentség, iránt, melyet ők, sajnos, nélkülöz
nek. O, bár csak egy is akadna közöttük, akit 
lsten kegyelme Visszakalauzolna abba az Egy
házba, amelyben Jézus Krisztus van, él s tárt 
karokkal várja őket, mint eltévedt bárányait. 

A. M. D. G. 
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