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EL ÖSZÓ. 

Lelki szemem előtt feltünik Margreilernek meg
kapó, szimbolikus képe: «a vallás vi~asztalásai». 
Felette ízléses, hangulatos csoportosítasa a jelene
teknek. A köz~phelyet a Jlegfeszíteltnek képe fog
Jalja el, kinek keresztje tövéhöl ágas-bogas rózsa
bokor fakad, keble elött pedig misztikus felhőn 
az Eucharistia lebeg. A kereszt tövében egyik 
oldalon bánatba merült, szinte kélségbeesett férfi 
üldögél. l\Iellette jóságos ~rcú öreg kapucinus 
barát. Eayik kcze,·el az L'dvőzílöre utal, kinek 
a bűnös 11átat fordít. Másik kezével megragadja 
a férJi katját, vigasztalva, bátorítva őt. A másik 
oldalon szende női alak pihen nyugágyon áhita
tosan összekulcsolt rózsafüzérrel átfont kezekkel 
A lelkipásztor épen most adja fel neki az utolsó 
kenet szentségét. 

E kettős jelenet szentségekre eml~keztet, amelye
ket nagyon találóan a gyengi·k szentségeinek is 
szoktak nevezni. A Világmegváltó u8yams, aki az 
üdvözítés nagy müvének felépítéseről öt szent
séggel gondoskodott, nem feledkezhetett meg 
égbenvúló nagvszcrií alkotásának tatarozásáról 
sem. Ennek szüksé.,ességét -az emberi nem jelen 
helyzetében- feltét1enül számításba kellett vennie. 
Gondoskodott tehát a lelki s testi ügyefogyottak 
hathatós támogatásáról. 
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Ö, aki «a repedezett nádat nem töri össze és a 
füstölgő mécsbelel nem oltja ki» (Mt. 12. 20.), 
hatalmas segítséget adott a Lelki betegeknek a 
penitenciatartásban, a testi betegeknek pedig az 
utolsó kenetben. Ezt az utóbbi szentségel egyéh
ként már a szent Atyák, a penitenciatartás kiegé
szítőjének szokták tekinteni, épen úgy, mint a 
bérmálásban a keresztség munkájának bekoro
názását látják. ~tiként ugyanis a bérmálás a ke
resztség kegyelmcit teljes ér\'ényre ,juttatja, úgy 
az utolsó kenet a bünbocsátást teszi tökéletessé. 
Megtisztit az áteredő s személyes blin maradn't
n~aitól, cllőrli a büntetéseket, sőt a - vé~elcm
zesben - bűnből eredő testi szen\'edésck.et is 
cnyhíli s visszaállítja a testi épséget, amennyiben 
ez a lélek üdvösségérc előnyös. Az utolsó kenet 
eszerint befejezi az Egyház munkaját az örök 
életre teremtelt lelken, s midön elkészült vele, 
egyben a megszcntelt olajjal mintegy világosságot 
is gyujt neki, hogy a halál homályos birodalmá
nak küszöbét a .remény s bizalom szelíd s szende
fényií mécsesével lépje át. Az ulolsó kenet szent
ségéből áradó mcnnyei fényre szépen alkalmaz
hatók szcnt Péter apostol szavai: «jól cselekesz
tek figyelmezvén erre, mint homályos helyen vi
lágító szövétnekrc, mí~ a nap fölkel és a hajnali 
csillag feltünik a ti szn·eteknen». (II. Pél. l. 19.) 

1-:s akkor nem szorul többé kegyelemforrásokra 
a lélek, amely már az ö1·ök tengerbe elmerült; 
nincs sz ü ksége jelekre, amelyek földi pálváj án 
,·ezették, minthogy maradandó otthonába, Atyja 
kebelére visszatért. 



Az utolsó kenet az Újszövetség 
szentsége. 

Az utolsó kenet fonnlma és tel'mészete. 

Az utolsó kenet az a szentség, amelyben a sli
lyosan beteg keresztéuy a megszentelt olajjal 
Yaló kenés és a pap imádsága úhal állapotának 
megfelelő kegyelmekben részesül. 

Közeledik az élet Jegmagaszlosahh pillanata. 
Lemenőben Yan már a földi Jét napja, s a lélek 
nbban van, hogy az isteni bíró elé lépjen és tőle 
megtudja, minő sorsra számíthat örökre. ;\linden 
földi remény elenyészöben, a világ összes ügye, 
érdeke szétpattan, mint a csillogó szappanbubo
rék. De másoldalt előtérbe lép az örökkéYalóság 
minden képzeletet fel ülmuló, iszonyú arányaiYal 
s félelmetes, fenséges ünnepélyességé\·el. Kit ne 
remegtelne meg ez a gondolat? .-\z életsajka le
oldódik a partról, s a lengeráram belesodorni 
készül az óceánba, amelynek nincs ha túra, ahonnan 
nincs visszatérés s aho\'a az esetleges segélykiál
tásokra földi hang múr nem felel. l\Iindenki el
veszi ott, amit érdemel l. De vajjon mit érdemelt? 
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Örök szcretetre vagy örök gyülöletre, boldogságra 
vagy kínra szolgált-e rá? Ki tudná ezt megmon
dani? Különös isteni kinyilatkoztatás nélkül tel
jes bizonyossággal senki sem. Ezt tanítja maga 
a tévmentes Egyház. 

Elgondolhatjuk tehát a testből kilépni készülö 
lélek szorongatott helyzetét 

Ehhez járul még a betegség által legyengült s 
agyonkínzott test szörnyü nyomasztó terhe s a 
végső haláltusa rettentő heve. 

Mert igen, közelit a halál. A halál, amely em
beri természetünknek utolsó, legkeseriíhb tön·é
nye s legmélyebb megaláztatása ; a halál, amely 
a testet s lelket, mint hüntúrsakat, eröszakkal, 
kegyetlenül szétszakítja, elválasztja. Küszöhön a 
leghe,·esebh csata, amelyben ~ élet, ostromoltal\·a 
s minden oldah·óJ visszaszorítva, mt~g egy utolsó, 
kétségbeesett kísérletet tesz az ellenúllásra. Kö
zelít a halál, a legmélyebben bevágó szem·edés, 
amelynek éle olykor egy könnyben, avagy az 
ajkak kínos vonaglásúban nyilvimuL Igen, szt~m
hen a halál, ~ hünnek kesern•s, kemény gyer
meke, amely Adám összes ivadt~kait megsemmi
sítö jogarával illeti t'S porrú változtatja ... Igen·! 
ez a helyzet a halúl küszöbén, a hal:í.llal szemben. 

Elgondolható-e, hogy lsten, aki oly kegyesen 
gondoskodott az emberről egész földi zarúndok
útján, aki már a gyermek üde arcára a szent 
keresztségben, bérmálilshan s szenláldozúshan 
végtelen szerclme forró csókjait nyomta s aztán 
az t•gt·sz pályújún szt•nts(•gein>) támogatta, most 



a 'végszükségben magára hagyja? Ha van szív, 
ha van irgalom az égben, az bizonnyal leszáll a 
halálos ágyhoz, hogy a haldokló homlokáról a 
halálverítéket törölgesse, sa szorongó szívet meg
nyugtassa, reménységgel s hékéYel betöltse. Ha 
van egyáltalún szenls(•g, amely sajiltos szükség
leteinkhen támogat, szh·ünk s eszünk köve
teli, hogy a betegek számúra is legyen ilyen, 
a.mely az ö illlapotuknak nwgfelel. Valóban, az 
Cr gondoskodott is arról az utolsó kenetben. Fel
készíti ezzel a lelket az ünnepélyes égi mt>nyeg
zöre. Szent olajkenéssel elsimitja a lélek minden 
redöit, szcplöit eltünteti s mar eleYe bizonyos 
ni111hussal, fénykörrel ragyogja bt>. 

Amde lsten nemcsak a léleknek ura, terem
tője, hanem az egész · emhemek s így a testnek 
is. ~em csak a lel ket sze r~> ti, hanem a testet is. 
Enyhíti tehát a hetegek szentsége által a testi 
fájdalmakat, jobJn·a fordítja a szenwdö állapotát, 
söt nem ritkán meghosszaJ)bítja földi életét, ha 
az a léJek üdYössége szempontjából célszerli. Igen, 
a testi egészség is az utolsó kenetnek egyik mel
ll·kcélzata s gyakorta fcltünö módon, mint valami 
isteni «ráadús» mHtatkozik, amelv a lélekre áradt 
hö kegy<'lnwket kiséri. Erról azo1~han annak ide
jén s helyén még bö,·ebhen szólunk. · 

Az utolsó lienet dne\·ezései. 
Az Htolsó kenet természetét a ne,·e is kil'eje

zt•sre jutlatja .. A XII. sz:'tzad óta ez a sz<'ntség, 
amellyel az l'r a súlyosan hd<'g kl>resztén~TÖI 
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gondoskodik, az utolsó kenet nevét viseli. Nagyon 
kifejező ez az elnevezés, de sok félreértésre, sőt 
babonás hiedelenue ad alkalmat. A mulandó 
javakba görcsösen kapaszkodó s a halálnak még 
gondolatától is irtózó ember megborzad, ha csak 
az «utolsó>> szót hallja is. 

Sok előtt az utolsó kenet s halál gondolata 
elválaszthatatlan. Aki egyszer ezt a szentséget 
felvette, annak - szerintük - az élethez már 
nincs reménye. Ez az oka aztan, hogy akárhányan 
ezt a hathatós segítséget makacsul visszautasítják 
és elJökik maguktól azt az isteni kezet, amely 
úgylehet egészségüket is ''isszaadná. Söt néme
lyek botor vélekedése szerint az utolsó kenettel 
megszentelt Jábakkal a profán földet érinteni múr 
nem szabad s így az embernek nincs egyéb hátra, 
mint, hogy tehetetlenül a halálra várakozzék. 
l\fekkora s mily végzetes tévedések! 

A betegek szeniségi kenése nem azért utolsó, 
mert az élet utolsó stációját jelenti, hanem mhcl 
a liturgikus, szentségi kenések közölt a végső. 

Először ugyanis Egyházunk a keresztség•1él 
részesíti híwit kenésben, músodszor a bérmálás
ban, harmadszor-a papokat a7. egyházi rend szent
ségében, végre valamennyit különbség nélkül az 
utolsó kenet szentségében, kik azt súlyos beteg
ségböJ eredő Yalószínü haláh·eszély idején kérik. 

Egyébként az utolsó kenet nem kizárólagos 
neve ennek a szentségnek. Hhják azt betegek 
kenetének s a haldoklók szentségénck ís. Egy
házunk ugyanis, mint a trienti szent zsinat szé-
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pen mondja, ezzel a szeniséggel az élet végét 
hatalmas védelemmel erősíti meg. Egyéb elneve
zései az utolsó kenetnek: szent olaj, szentelt olaj, 
mennyci erősítés, az elköltözök szentsége. A gö
rögök igen találóan euchelaionnak, vagyis az imád
ság olajának hívják, amh'el c szentség anyagát 
és alakját is egyben kifejezésre juttatják. 

Ellen (elei nk. 
A XVI. századig az utolsó kenet, mint a hét 

szentség egyike, úgyszólván általános elismerésben 
részesült s gyakorlatban volt. Sőt már az V. szá
zadhan elszakadt eretnek felekezetek is egytől
egyig magukkal vitték s annak Jegalább nyomát, 
cmlékét mind\'égig megőrizték. A kalharok, wal
diak, wiklifl'ilák és husszilák scm tagadták meg, 
hanem egyszerüen, mint feleslegest, elhanyagol ták. 

Luther volt az első, ki azt egyenesen elvetette. 
Az utolsó keneh·ő] ugyanis csakis szenl Jakab 
apostol leveleszól nyiltan s határozottan, amelyet 
azonban ő a protestáns tantételekkel való szeges 
ellentéte miatt, mint «szalmale,·elet», a Szentírás
ból kitépett. 

Kálvin az utolsó kenetet hnmisítván~ynak, «tör
ténelmi képmulntásnak» csúfolja, mintha az 
csupán üres, hiú utánzása volna annak a gyógyí
tási képcsségnck, amelyet az őskereszténységben 
a Szenilelek egyes választott lelkeknek njándéko
zott. A mai protestantizmusnak is általúban ez a 
vélt•ménye. Azt állitják, hogy szent Jakab L'supán 
n csodás g~·ógyító hatalomm céloz, amely ma már 
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idejét multa, avagy csupán jó háziorvosságot ajánl. 
A modernisták, kiket X. Pius 1 elítélt, csaknem 
ugyanezt vallják. Szent Jakab szerintük tá,·olról 
sem akart valami új szeniséget kihirdetni; hanem 
csak valami jámbor szokást ajánl, amely ha talán 
közöl is valami kegyelmet, de nem oly értelem
ben, ahogy ezt a mai theológia tanítja. 

A katholikus tan. 
Mindezekkel szemben úll az Egyház ösi, isteni 

kinyilatkoztatásra támaszkodó tanítása, amelyet 
a trienti szent zsinaton rendszeresen s világosan 
kifejtett s rö\'iden a következőkben összegezett. 

l. Aki azt úllítja, hogy az utolsó kenet nem 
Kris:tus Urunktól rendelt s szent Jakab apostoltól 
kihirdetett valóságos és igazi szentség, hanem 
csupán az Atyáktól iltvell szcrlerlús, avagy emberi 
találmány, legyen az Egyhúzból kizána. 

2. Aki azt állítja, hogy a hetegek szent kenete 
nem közöl kegyelmet, nem bocsútja a bíinöket, 
nem enyhíti a betegeket, hanem már idejét multa, 
mintha az csupán a hajdani gyógyítási kegyaján
dék volna, legyen az Egyházból kizárva. 

3. Aki azt állítja, hogy az utolsó kenet szer
tartása s használata úgy, ahogy azt a római Egy
ház alkalmazza szent Jakab apostol nyilatkozat.-1-
val ellentétben van, miért is mcg\·áltoztatandó s 
a keresztényeklől bün nélkül megvethető, legyen 
az Egyhúzból kizúrva. 

I \'. ö. ll~nz :W-lll. 
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4. Aki azt állítja, hogy azok az egyházi szolgák 
(presbyterek), akik szent Jakab buzditása szerint 
a beteg megkenésére hivandók, nem a püspöktöl 
felszentelt áldozópapok, hanem bármely község 
idösbjei s ebböl kifolyólag az utolsó kenet ki
szolgáltatója nem egyedül az áldozópap, legyen 
az Egyházból kizán·a. 

Ez a négy kánon, amely a protestáns s egyéb 
tévtanokat erélyesen visszautasítja, egyben kihir
deti az utolsó kenetre vonatkozó hitágazatokat, 
melyeket katholikus ember lelki hajótörés nélkül 
nem tagadhat. 

Könyvecskénkben bövebb kifejtését és magya
rázatát óhajtjuk adni mindannak, amiket az idézett 
trienti kánonok magukba foglalnak. 

Mit mond a Szentírás? 
A trienti szent zsinat tanítása szerint tehát az 

utolsó kenet az Újszövetségnek Krisztustól rendelt 
valóságos és szoros értelemben vett szentsége. Mint 
minden hitágazat, úgy e szóbanforgó is szükség
képen a k,inyilatkoztatás forrásaiba nyujtja le 
gyökereit. Es csakugyan úgy a Szcntírás, mint a 
szent hagyomány világos, söt fényes bizonyságot 
tesz az utolsó kenet szentségéröl. Lássuk elöbb a 
Szeutirás tanuságtételét . 

A trienti szent zsinat Atyái áHítják, hogy az Ur 
már akkor elökészitette c szentség alapítására a 
lelkeket, midön apostolait szerteküldve hatalom
mal ruházta fel többek között a betegek gyógyí
tásúra is, amelyet olajkenéssel kt•llett eszközölniök. 
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«És kim~twén hirdelik vala, hogy blinbátwlol larl
sanak. Es sok ördögöt üzének ki és sok beleget 
kenének meg olajjal és meggyógyilánal..-.>> (Mk. 6, 
12. 13.) 

Itt ·azonban csupán a csodás gyógyítás kegy
adományairól lehet csak szó, amely az alapítandó 
szentséget jelképezé. Hogy pedig az apostolok ez 
alkalommal nem az utolsó kenetet szolgáltatták 
ki, már csak abból is világos, mcrt ebben a jó
téteményben mindenki, zsidó s pogány is részesül
betett. Szentség elfogadására azonban csupán ke
resztény lélek képes. Hasonlóképen csupán meg
hatóan szép jelképe a betegek szentségének az 
a kcnés, amelyet Mária Magdolna az Ur testén 
kínszenvedése előtt eszközölt s amelyről Jézus 
megjegyzé : «eleve megkente az én lesiemel a teme
tésre)), (Mk. 14. 8.) 

Félreismerhetetlen Yilágossággal szól azonban 
az utolsó kenet szentségéröl s!elll Jakab apostol, 
Urunk rokona, midön azt az Ujszövetség tönény
hozója neYében ünnepélyesen kihirdeti. uBeleg 
valaki közülelek - oh·assuk nevezett apostol 
katholikus levelében - hívassa el az egyházi szal
gákal és ezek imádkozzanak felelte, megkenvén öt 
olajjal az Úr nevében; és a hitből jött imádság 
tl)egszabadítja a beleget és megkönnyebbiti öl az 
Ur és ha még bűnökben vagyon, megbocsátalnak 
neki,)) (Jak. 5, 14. 15.) 

E szavakban látja az Eg:yház kezdettől fog\'a 
az utolsó kenet nagyszerü ajándékának alapító 
levelét. 



Tekintve e szöveg rendkívüli fontosságát, ne
hány magyarázó megjegyzést füzünk hozzája. 

l. Kizárólag betegekről és pedig súlyos bete
gekről beszél itt az apostol, akikhez nyilván 
azért kell az Egyhúz véneit (szolgáit) odahívni, 
mert jómaguk gyengeségük folytán képtelenek a 
saját lábukon járni. 

2. Az J:..~qyháznak véneit s nem általában a köz
.~ég véneit kell a beteghez hívni. Ezek pedig a 
Szentírás szójáritsa szerint nem mások, mint a 
püspökök és papok. Elég legyen erre bizonyságul 
azt a buzdító heszédet idéznünk, amelyet a bú
csúzó szent Pál az efezusi anyaszentegyház «vénei
hez» intéz: «Vigyázzatok magatokra és az egész 
nyájra, amelyen liteket a Szenilélek piispökké1 tett 
az Isten anyaszentegyházának kormányzására». 
(Ap. cs. 20. 28.) . 

3. A megpívott papoknak pedig az Ur nevében, 
vagyis az Ur Jézus rendeléséből, az ö hatalmával 
s tekintélyé,·el kell a szent ténykedést végezniök. 
Tehát nem pusztán Isten segítségül híYását jelenti 
ez, mert erről az apostol kiilön ·megemlékezik 
midön azt mondja : «imádkozzanak felette>>. 

4. Hogy pedig itt mindcn időkre szóló alapítás
ról, intézményről van szó, világos abból, hogy 
ennek az isteni gyógyszernek alkalmazása nem 
egyes csodatévő hatalommal felruházott egyénekre, 
hanem egyszerüen az újszövetségi papságra van 

l A piispök (episzkopusz) llC'\'el, am <'ly. ofelügyel öt» jelent 
az iisi Egyház a piispöltöl;re s egysurii áldozúpapoltra <'g~·
arimt alltalmazla. 
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bízva, a papi .ielleggel \'an szoros kapcsolatba 
hozYa. 

5. «A hitből jött imádsóy megszabadítja a betegei.» 
Nem a beteg imádsága, amelyről itt szó sem esik, 
sem a pap imádsúga, mert en·öl az apostol mát· 
elöhh megemlékezett, hanem az az ima, amely 
az olajkenéssel kapesolathan az isteni kegyelmct 
közli. Az apostol erre mindjúrL fel is sorolja a 
könyörgéssel l<npcsolatos kenésnck, más szóYal a 
szeniségnek gyümölcseit : 

6. dlegszabadítja a betegei», Yagyis megmenti 
azoktól a bajoktól, amelyek betegségéböJ kifolyólag 
re ú nehezednek, aminők az a hi zon \'OS lelki tehe
tetlenség, inaszukadtság, leYertség, ·húgyadtság, a 
halál s ítélet félelme, a ldkiismeret manlosú··ai, 
bizahuatlansúg, ördögi kísértések, melyek a szen
ndöt kétségbt• akarjúk ejteni. :;\'incs beteg, aki 
többe-ken;sbbé meg tw izleJné ezeket a keseneket. 
Megszabadítja az imúds:lggal kapcsolatos kenet a 
beteget testi szenwdt-sdtöl, söt a haJúitól is, ameny
nyibl•n ez a léll'k igazi jaYára Yálik. :\lert inkúbb 
ártana, mint szabaditnna a szent kenet, hn a 
fizikai ba.iokat s halúlt akkor is eJtá,·ol.ítaná, 
midön ezek az ember igazi, örök jaYát eszközlik 
és bizt~sítják. , 

i. «Ls megkönnyebbiti öl a: Ur,." E szavakban 
n mód van kilejl•zn•, amellyel az C:r a szenl kenet
ben részesülö bett•gt'l <• megs:abmliljw). :\leg}iöny
nyiti öt, Yagyis llll'g,·igasztalja, fölemeli, lelkesíti, 
bútorítja. Erőket ad neki, amelyekkel hetegsl;g~Yel 
kapcsolatos összl's nehl'ZSl'gt•i föll· emelkedhetik 
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s azokat legyőzhC'ti. MindeJTl' a beteg a szeniség
ben természelf'eletti ~egitöeszközökel, kegyelmeket 
kap. NöYekszik benne a kegyelmi állapot s jogot 
kap segítökegyclmtk bőségén:·, 1nelyekn· hely
zetéből kifolyólag szüksége Yan. 

8. «Es ha még bűnökben 11agyon, meybucsúllatnal: 
neki.» Az apostol feltételezi. hogy a beteg, mielotl 
a sienl kl'llt'lc-1 fogadná milr használleJ a )!\lek 
lll(·gliszlílására n•ndelt egy t'• b t'SZkózökt-1. Ht'\ t>ze
lt•seu a szenlgyónást, azért mond.ia «lw még ilii
nökben va!Jyon». Amennyiheu azonhan a szenl 
kenet ajóhiszemü beteg lelkéhen még hünt talill na, 
leg);en az halálos, ayagy bocsánatos, az általa 
eszközölt kegyelem eltörli azt, feltéw, hogy a 
bü1fös, hilr tökéletlenül meghúnta. 

A ki fejlett szentírúsi szöng te hú t nyiiYánYalóan 
igazolja, hogy az utolsó kenetnél mcg,·an mindaz. 
ami azt az UjszöYetség igazi és szoros értelemllen 
vett szentségé,·é teszi. . 

Feltaláljuk benne a külsö, lútható, érzékclhelú 
jelet, az imádsúggal kapcsolatos olajkenést, a Jút
hatatlan malasztot, yagyis a b<:>tegnek természet
fcletti lelki és testi megsegítését. De Krisz/11s 
Urunknak állandó jellegü intézkedése se1~1 hiúny
zik. Hiszen az. apostol ígéi szerint az Ur neYé
hen, tehát az Ur m<:>gbízásáhól kell azt kiszolgál
tatni. 

Nincs tehát kétség aziránt, hogy az Üd\'i)zító, 
bizonyára ama napokban, amelyeket feltámadása 
s mennybemenetele közt itt a földön töltött, midön 
isteni míi,·!·re n'ladla a mesterYonásokat, az utolsó 
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kenetet, mint szents~gel, megalapította s annak 
kihirdetését, miként a trienti szent zsinat állítja, 
szent rokonára, .Takab apostolra bízta. 

Az Irás szöyege lehút nyilt, biztos s világos. De 
ha m(·gis egyes kifejezésci felett némi homály 
leb(•gne, soha sem szahad felednünk, hogy a Szenl
írás nem saját sorsin·a hagyott, a tudományos 
kritika bonckésének odadohott okmúnYhalmaz, 
hanem az apostolokról az Egyházra szálfolt drága 
örökség. Az Egyház egyedül hivatott s jogosult 
azt «.'pen íirizni s a Szenilélek segits~g(•vel tév
meJ~tcsen (•rtelmezni s magyarúzni. 

«En a Szentírásnak sem hinnék, ha erre nem 
az Egyház tekintélye indítana», mo~1djajellemzöen 
s eg(•sz t'szszerűen a nagy szent Agoston. 

Lússuk tehát, hogyan érti szent .Tnkab szöwgét 
az Egyház'? H ü tanuja ennek az az egyöntetű 
tanítús, amely az Egyházban nlindig és mindenült 
visszhangzik, s amelyet hellyel-közzel a pápák és 
zsinatok hivatalosan is kifejezésre juttatnak, nem 
különben a keresztény élet, mncly a tant, :i gya
koriatha is útYiszi. 

:\lit mond a hagyomán~· ? 

Az utolsó kenet szents(•gét napjainkban úgy a 
nyugati, mint a hleti egyhilz széltében-hosszában 
kiszolgúltatja, s ez a gyakorlat a mcssze tin·oli 
ködös multba \'Ísszanvt'llik. Mikor kezdödött '? Ki 
hozta be? Erre kcllt~ne azoknak megfelelniök, 
akik az utolsó kenetnek isteni cre(let(•t lagad.iúk 
,·agy kt'•ls(•gbt• \·onjúk. A proteslúns tlwológia (·rzi 



azt a n('h~zs(•get, s nem kis erót fejt ki annak 
eloszlatására. 

Augus/i azt igyekszik hebizonyítani, hogy a 
nyugat csak a XII. szúzadtól fog,·a kezdi az utolsó 
kenetet úllalímos használatha Yenni s csupím 
Lombardi Pé/er, Aquimíi Tamas s a tiibbi skolasz
Lilwsok nYalták szentséggé. 1 Sleitz szerint a VIII. 
századtól kezd az utolsó kenetről szóló katholikus 
tan fejliidni, míg y(•grc a XII. szilzadban szentség 
Y illott bcliilc. ~ 

Harnack, amily Yakmcrúcn, (·pen oly alaptalanul 
azt állítja, hogy Aquinói Tamcis az első, ki az 
utolsó kenetet Kl'is:tusnak tulajdonítja.'1 ' 

Be kell Yallanunk, hogy a XII. szúzadtól Yíssza
menőlcg nem tltlsúgos sok (·s ,·iJúgos nyom:'tt 
Lalúljuk az utolsó kenetnek, dc hőségesen t•leg(•[ 
arra, hogy c szentséget illető cgyhúzi tan és gya
korlat folytonossúgáról mind(•n kétséget kizárólag 
meggyőzüdhessünk. 

:\linthogy az utolsó hc.'·t szúzad gyakorlata a 
protestúnsok ht•ismerc.'•se szerint is Yita tárgyúl 
nem alkothatja, csak az ezt nwgelőzö idókhi.íl 
hozunk !"el tanusúgokat KönyYecskénk célját és 
kereteit lekinh•tbe n;,.c csak n(·húny röYid s 
.idlemzii adatlal kell bt•t•rnünk. Szálljunk \"issza 
lt'hút :1 kereszt(•ny multba századról-szítzadra. 

\'lll. s:á:ad. Szenl Bonifác püspiik (()í;)-i;>.J.) 

l llenl;wiirdigkeilt>n aus tler l"lu·istlirhen Arehiiolol{il'. 
l x .. .Ji 3 l. 

~ Ih· a 1-l·:m·y•·lopiidic fii1· pm t. Thrnl. u. 1\ irt•ht• :\. i211 l. 
" llo!(llll'lll-(l'Sl"llichlt· lll. ;,H l. 



a nagy bencés, Németország apostola az általa 
összehíYoU zsinatokon elrendeli, hogy az utazó 
papok, a chrismát, szenlell olajal s az Eucl1~ristiát 

· mindig magukkal vigyék, hogy Yéletlen szükség 
esetén köteles . .;(•güknek megt"t>lelhessenek. (lY. sz. 
rendelet.) Szavait még esak világosabbá teszi, 
:.11nit alább a XXIX. rendeletében előír: «Minden 
pap kérje a püspöktől a belegek olaját és kéznél 
tartsa, ligyelmeztesst• is a híveket, hogy azt kétjék, 
hogy <l papok által eszközölt kenés illtHI gyógyul
janak, mert a hithól jött imádság megszabadítja 
;l belegt'l» . .'-izent Honifác tanusúga ez ügyben 
aunill súlyosahh, merl ií jól ismerle az akkori 
rúmai, angol, francia (·s némel egyhúz gyakorlatúl. 

TiszlPielremt'·ltó s:enl Bét/a (6i~-i:1;i.) így n~·i
nyilulkozik: «Azt olYassuk az t'Yungéliumhan. 
hogy az apostolok is így est•lekt•tllek s nwnapság 
:1z Egyhilz szokúsa, hogy a papok a lwlegl•kel su·u
lell olajjal nwgkenik. imádkozva felettük s azok 
1ueggyógynlnak. 

\'II. szá:ad. Szenl J~tigiu.~ püspiik Ú\ja a híveket, 
hogy hetegsl~gükben nt• a kuruzslókhoz fordulja
nak, hatWill hüst'gt•seu kérjék az Egyháztól az 
Eucharistiát s a szentelt olajat, hogy ne csak a 
Lest, hanem a lélek is visszanyerje l'gészségét. 

V J. szá:ad. Nyilatkozatok llt'lyett néhúny érdekes 
adattal szolgálunk. Dynamius, Nagy szenl (;ergely 
pú pa barátja. a kövPtkezö eselet heszl>Ji l' l sze nl 
.llarius apát (•Jetéböl. (:iOO év körül.) Bizonyos 
Ucinia nevü elökelö hölgy kéri a szent apátot, kit 
···pen akkor \'t'ndégül látott, hogy már-már a halál-
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lal kiiszködő gyermekét látogassa meg. És a szent 
aggastyán csakugyan felkeresi a he.leget, imádko
zik felettes szent olajjal megkeni. Es ime mialatt 
ez történik, lsten ereje az it]ú egészségél vissza
adja. S::enl Launomárról (5fl0.) hasonlót beszél el 
<'letírója. Valami Vulfrana ne\'ÍÍ esaládanyát, kinek 
egész teste már szinte elhalt s csak keble zihálása 
:'uulta el, hogy él, chrisma áldással s kereszt jeiJPI 
meggyógyított. A nem szeniségi kenések jelölésPI-e 
a chrismn szót H n;gi irók sohasem alkalmazzák. 

l'. század. E századból elsősorhan /. Ince (402-
417.) pápának ren dk í \'Ül fontos nyilatkozatára 
hivatkozunk. « \' alahányszor megbetegszik valaki, 
rendeli a pápa, yegye magúhoz nz Eucharistiál 
és kenesse meg testét, hogy beteljesedjék, amit , 
s::ent .Jakab írt.)) Ugyanó Decencius püspöknek azt 
írja, hogy amennyiben a chrismitt piispök áldotta 
meg, a beteg híwknek úgy H püspökök, minl :1 
papok alkHlmazhatj:'lk; majd aztán folytatja: «fl 

H'Z<'klóht nem szalwd l' kl•neltel illetni, merl 
PZ n s;:rntségeknek egy m•nte. Ha ugyanis ezektól 
megtagadjuk a többi s::enlségekrt, hogyan gondolja 
ntlaki, hogy e: egyben méyis rés:esítJiik ökeh. 

/F. szá:ad. Ez a század is rendkíYül t•rtékes és 
<·nlekl'S bizonyítékokal szolgáltat az utolsó kenet 
ügyéhetl. r\e,·ezelescn s:ent Hypnliusnak (:{!}ű-441).) 
ColliniCIIS últal nwgírt t;letrajzúban a köwtkez() 
fontos adatra bukkanunk. Neyezett szent, kiL 
Chrysostomus is oly nagyra becsült, még nem Yoll 
felszentelt pap, hanem egyik bilhyr:iai kolostornak 
egyszerii szerzetese. 1·\•letle szereltC' a lwtegeket, 
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összegyújtötte s ápolgatta öket. Olykor m~g~ szent 
olajj~i 1negkenve gyógyíloU a neki jutott esodús 
kegyelem folytán. <<Ha awnhan a szi'tkség azl 
~jánlotta - beszéli életírója - hogy a betegeL 
szenl olajjal meg kellett kenni, akkor figyelmez
telle az apátol, aki fe/.<;zenlell pap (presbiter) YolL 
s goqdoskodott, hogy az lássa t•l a heteget kcm;s
scl. Es gyakran megesett, hogy az illető cmher 
néhány nap mulva lsten segitsc'gé,·c) cgészségbt>n 
táYozott. ·Ki IH' H'llllé itt c'szre az utolsó kem·l 
minden ismerletö jeiét. A kenést felszentelt pap 
eszközli s pedig megszentdt olajjal. Nem csodás 
gyógyításról van szó, mc1t hiszen a heteg - bár 
a szentség ereje últal, de csak twpok nwltán nyeri 
vissza egt·.szségél, ahogy napjainkhan is olykor 
megesik. Ujabhan fe1lezlék fel s:ent Sempionna/.: 
ugyanehből a szitzadból ered ö Euchologiumitt. lm út 
tartalmaz t•z a «lwtegek olaján~k nwgáldúsár:l, 
amely 1wnwsak a testel gyógyítja, h~nem jó 
kegyelmet, hi"mhoesúnatot, lelki egt•szst;gt'l s t•psl;
get is közöb>. E szúzad nagy szent Atyili sem 
hallgalnak az utolsó kenetrőL Chrysostomus (:l.U
-!07.) miután a p~pok hiinhoesútó lwtnlmitról 
heszt•l, így folytntja: «beteg ntlnki közüll•tek '! 
HiYassa cl az egyhúz szolgúit és ezek, imúdkozza
na~ fl'l<>th·,, nwgkell\"t'n ót olajjal az l' r 1wnqwn.» 

Es sze nl Ayostun (:li)-l-4:10): « Yalahúnyszor \'~laki 
megbetegszik. ne hh·jon rúolvasókat és ne foly:l
modjék babonaszerekhez, hanem <>gy(•dül lsten 
irgalmáb::u~ bízzék, wgye magához hittel és ájta
tosan az Cr szent tesl(•l t;s k(•rje nz eyyluí:.ltil n 



sz eniell olajal, hog,v leste azzal megkenessék l~s 
az apostol sza,·ai szerinl a hitböJ jöt.t imildsitg 
segít a betegen, megkönnyebbíti öt az Ur és meg
nyeri, ha nem is egyúttal testPnek, de bizonyosa.n 
Jelkének egészségél és teljesednek rajta az Ur 
szan1i : «Ha mit kérendelek az A.lyálól az én 111'/>em
ben, megadja nektek''· 

Végül e szilzadból, a niceai szent zsinat (:t!;i) 
kánonját idézzük : «Egy év m_ultáYal újból szen
leljen a pap vizet és olajat. Es pedig az olajat 
nem úgy, mint a keresztséghez valót, sem mínt 
a chrismilt, hanem mint áldozatol a betegekért>>. 

111-1. századok. Az elsö három században az 
utolsó kench·e vonatkozó eddig ismert tanubizony
s:lgok bizony c)(•g gyi·rek s homályosa!<. Dc ezen 
nincs mit csodálkoznunk. A régi keresztény irók 
tóbhnyire esak azokat a tényeket rmlegetik, anw
Jyek az Egyhilz nyilvános közéletét <~rdeklik, de 
lwllgatnak az egyes egyi·nekre ,·onatkozó lelki
pásztori tevéhnységröl. Azt sem igen említik, hogy 
valaki halálos ilgyán feloldozilsban rPszesült, pedig 
az kétségtelen, annúl kevésbbé hozzák szóba az 
utolsó kenetet, mely~l a penitencia kiegészítő 
részének lekintettek. Es ha manapság is ritkán 
hallunk szenlbeszi·det az utolsó kenetröl, ne eso
dúlj uk, hogy ilyennek nem maradt fenn emléke 
az első keresztény századokbóL 

De azért egyes nyomokra ezekben az idökhen 
is találunk. Igy sz en t Apfu·aales piis pök, kit a höles 
perzsának szoktak newzni (a lll. szilzad vége felé 
sziiletett), az olajnak töhhfde haslllúlatilról emlé-



kezik meg. «Az élet szentségében>> (keresztség) 
az olajkenés, amelyet az ószövetségben a papok, 
királ)•ok, próféták felkenése jelképezett, keresz
ténnyé teszi az embert; (a bérmálásban) eloszlatja 
a sötétséget; - megkeni a betegeket (az utolsó 
kenetben) s titokteljes ereje által visszavezeti a bűn
bánókat.» Tehát Aphraales a betegek kenését is a 
szentségi kenések közé sorolja. Origenes (185-254.) 
egy heledik eszközről beszél, amdy búnbocsánatot 
eszközöl és idézi szoros kapcsolatban szenl .Jakab 
ismert igéit az utolsó kenetróL 

Tertullián (160-2-!0 ?) gáncsolja azokat az erei
nek, vakmerö asszonyokat, kik papokat illelő tény
kedésekbe avatkoznak, nevezetesen a hetegeknek 
gyógyítást igémek. 

Ha az adatok e sorozatát egyhevetjük, összegez
zük, egyiket a músiklu1l megvilúgítjuk, nyilván
valú előttünk, hogy a katholikus Egyhúz mindig 
komolyan w1te az apostol felhivását, s a hete
geket ciliitta az utolsó kl'IH~ttel, mielött a nagy 
útrn - az öriik életlw bocsátotta. A hagyomány 
l;'mea, ha egyes szenwi, l'úleg az elsö századokban 
homályha meri'llnek is, de sohasem szakadt el. 
:\1•111 engedi P)szakadni az a /,élek. mely s:enl 
.Jakab által szólott s anwly 1\ris:lus igéretf> szerinl 
nem szünik .. meg Egyházill t•mlékezlelni mind
arra. amit l'duii:ilöjétöl esak tanult. Még józan 
s elfogulatlan ellenfeleink is kénytelenek ezt meg
l:'ltni és beismemi. Erre néHe csak a tudós, protes
táns Leibnil::el ictézzük: ,,Az utolsó kenetet illetö
leg - mondja ö- nines sz likség hosszas magya-



rázatt·a : úgy az irás szavai, mint azoknak egyházi 
magyarázata, mire a katholikusok b~ztosan támasz
kod hatnak, mellette bizonyítanak. Es valóban még 
nlindig megvan abban (az utolsó kenetben) a jól 
előkészült lélekre nézve a szeniségnek az a foly
tonos és soha nem csaló ereje, melyet neki szenf 
Jakab apostol tulajdonít, midön e szentség hasz
nálatát jelzi, s amelyet ö a bűnbocsánatba s a 
hit és erén:yben Yaló megerösílésbe helyez. Ez 
pedig sohasem szükségesebb, minl az f>leheszély
ben s a halál horzalmaihan>>, 
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Az utolsó kenet hatásai. 

Teljes lelki épsén. 

Az utolsó ken<'t hntásai megfelelne~. annak a 
boldogító c(•]nak, amelyet az isteni l'(hözítö e 
szentség alapításiwal kitűzött. Nem egyéb ez, mint 
megadni azt a teljes lelki épséget s egészséget, 
amely ki·pessé és alkalmassá teszi a Jelket arrél, 
hogy a halúl pillanatában- purgatórium nélkül, 
C'gyenesen az égbe szálljon. 

Ezt az olyannyira Yigaszos igazságot, anwlyd 
a X\'111. szúzadig a katholikus theológia últnlú
han ,·allolt s tanított, a lrienli szent zsinat is meg
erősítette, midön kijelenti, hogy «az Atyák tanu
sága szerint az utolsó kenet nem csupán a peni
tenciímak, hanem az egt>sz keresztény életnek 
beft'jezöjt'''· :\legadja tehát azt, amit a töredelem 
szentsége csak részben, tökéletlenül eszközöl, n 
büntetések elengeMsét is. 1\finö sz~p Yilúgításba 
helyt'Ú <'Z a keresztény tan az Ur .lé:us Szive 
Yégt<'len, leereszked() irgalmitt misztikns testének 
szenvedö, segélyre leginkább rászoruló tagjah·al 
szemben. 

Valóhan «mindn'gig szerette öket». (ln. 1:1. 1.) 



S7.eretle éleilik \'éghatárilig. a szereleinek oly ma
gns l'okáig, ameddig csak a szeretet terjedhet. 
A keresztségben szereLü anyaként ujjásztili öket, a 
bérmálilshan a lelki csatilkra l'clkészili, nz Eucha
ristiáhnn h.•st(·yeJ-véri·,·eJ táplálja, a penitencia-· 
tartáshan gyógyítgatja ö\·éit, az egyházi rend s 
házasság által a keresztény túrsasélet kimondha
t~ltlan sok i•s nagy janlit biztosítja számukra. 
Es mit tesz a lelki s testi szenwdések hulliimai 
közl \'ergödö haldoklúnd? Vajjon annyi előző 
jóti·temény s clúkészíli·s után saját kcsen·es sor
súra hagyja'! Hogyan lehetne ezt oly jóságos, 
,··rz<'kcny, gyengéd Szivröl feltételezni!'! Nem! Reá
leszi eddigi hó kez ü ajúndékaira a koronil l. Túl
áradó irgalmúhan mindent jú\'áll•sz, mindcnt ki
egyenlít, midön az u lolsó kenetlel a li•leknek 
,·isszaadja azt a szennylelen i'uuwpli.i ruhát, ame
lyet egyszer a kereszllüllnúl rúadoll. l\liért is szé
pen mondja /~'!!ber/ yorki 1;rsd; múr a \'II l. 
szúzadhan: «ezt a kendet min•kn hiYú, aki csak 
leheli, ny<,I:i<' ld magúnak, merl meg ,·:m ina, 
hogy húrki ennek a rend<'lk1•zi·snek lllegl'eh-l,annak 
lelke l;pcn oly tiszta lesz kimúlúskor, minl a 
1{\'l'rmeki•, aki nyomhan keresztsége ut ú n húnyt el» . 

.\bhan a szl'llcmi zürzann·ban, mch·et az 1·1. n. 
rel'onn:kiú t'elidézett, az utolsó kenell{l'l,; ez a t'en
s!·ges d•lja, mintha teljcsen l'elelli·she ml'nl \·oJna. 
:\linthogy ugyanis a protestantizmus (•J\·ph•IIP a 
purgatóriumban Yaló hit<'t, s hangsúlyozta, hogy 
mindl'n pred<•stinúll )(·Jek halúl ulim egyenest•n 
s l,;iiz\'<>lleni·il az t•ghe jut, a katholikus tlwolilgia .. -_, 



ezzel szemben szinte túlságosan előtérbe tolta a 
túlvilági kiengesztelődés szükségességét. Ebből 
azután lassankint az a hit>tlelem tejlődött ki. mely 
még napjainkig is kísért, hogy a tisztító l üz még 
azokra néz,·e is szinte elkt"rülhetetlen, akik a;~. 
utolsó kenetben bármily bu"=galommal s felké
szültséggel rés:r.esültek. A .ianzenizmusnak lt>lkel
fagyasztó szigora ugyancsak nagyon közremiíkö
dött, hogy ezt a Yélt>ményl megszilárdítsa, s a 
könnyebh s köz,·etlcn égbejuthatás reménységét 
a szívekben megdermesszt>, elhom<'tlyosítsa. 
A Szenilélek azonban gondoskodott, hogy a nap JW 

maradjon a felhők megett s a teljes, ösi keresz
lt;ny igazság megint bátorságra s bizalomra han
gol.ia a halálra ítélt emhedséget. 1 

Hogy a lelki s testi keservekbe meri'lll beh'g 
embl•r ldmúlása után nyomhan az t;gbe jusson 
töbh rcndbt>li hatalmas isteni segítségre ,·an sziik
sége, amdyek<>l tehát az utolsó kenettúl szabali 
s kell remt;lnic . .-\z apostol meg is igt;ri \'a)a
nwnnyit, midön a heteg<'k kt'm•lt'·n~k hatásnil 
l'elsoroh·a azt úllílja, hogy illtala az l'r a beteg«'t 
«megs:abadílja, me!lkönnyili, s ha na(·g hiinökben 
\'an, azoktól me!llis::li~ja». (Y. ii . .Jak. ;), 15.) 

lln l'ZI:'kel az :apostoli ihlelelt igéket elemeire 

' Kem Já:sc{ S. J, •w~y~zt·rii lllllllHJ.:raliil,i:'mah : «Ve Sunu
men/o e.l'lremae undionis» nagy L'nlt•mt·, hogy at.l a hitel, 
mely ~zcrint az utols•'• lü·m·l a mcnn~·orszúghan ,·aló köz
\'Ctlcn lh:lépésrc l;észít elő, ism.:·t felélesztelle s hcdllc a 
köztudatha. Pohlt• nzt muudja, hol(y Kem czt nz ignzs:\got 
.-.j,·a fcll't·tl<·zte. Lehrhtu·h ll•·r Dnl(matik. lll. ;,x;,, 



bontjuk, az utolsó kenetnek három sajátos 
szeniségi hatása domborodik ki lelki szemeink 
előtt. 

1. a lélek megerűsilése, 
~. a bűn s büntelés elengedése, és 
~1. a testi egészség helyreállitása, ha ez a lélekre 

üdvös. Lássuk most már mind a hármat kissé 
részletesebben 

A lélek megerősitése. 
Első s fö hatása az utolsó kenetnek, amelyért 

Jeginkább alapította Krisztus, a lélek megerősítése. 
Ezt a hatást pedig a megszentelö malaszt gyara
pítása eszközli, amely ebben a Szeniségben kap
esolatos a joggal oly segítő kegyelmek böségére, 
amelyek a beteg áJJapotban. a haláJial szemben 
annyit·a szükségesek. 

A nagybetegnek ugyanis sok és súlyos nehézség
gel kell megküzdenie. Nevezetesen: 

a} a régi bűnökböJ bizonyos lelki gyengeség s 
hajlamosság marad vissza, amely nagyon könnyen 
újabb bukásnak lehel okozója ; 

b/ Isten is, méltó büntetésképen az elkövetett 
számos vétek miatt bővebb s hathatósabb kegyel
meit meg szokta vonni ; 

c! a lelkel félelem, levertség, bizalmatlanság 
szorongatja, midön nwggondolja, hogy bűneit 
ugyan biztosan elküvelle, Ile azok bocsánatáról 
nincs biztos megyyüzödése; 

d/ a sátán is tudván, hogy az idő rövid, a leg
hevest·bh ostromol intézi a lélek ellen, s mindeu 
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erejet s ügyességt'·t )atha veti, hogy nzt megejtse• 
s örökre rahszolgájáYá tegye ; 

e) és mindehhcz júrul a lesti gyötrelem s a Yá
lús okozta búhúnat, amely mitr magában véYt' 
is eleg, hogy a szem·edónek ligyelml>t lslenliíl s 
a lelki dolgokról elterelje s bizonyos lehetetlen
ségbe ej ts e. 

~tennyire kipróbálja ez a rettentő hcl~·zel nem 
ritkán mt.\g n hősöket, a szenlc.•ket is. Elettörl(·
netük lelki csatúkról beszél, meh·eket a halillos 
ágyon \'ÍYtak. És inw minclezzel 'töhhé-ke,·éshbé 
minden embernek kell szám.olnia miclöt~. átlépné 
az örökkévalóság küszöht;t. Amdt> itt az Cdnü:ilü, 
n.ki. egy nagy szeniséggel siet hí \'einek gyúmolí
tasarn. 

És valóhan csodúJatos - a tapasztalús tanusúga 
szerint - az utolsú kPIH'lnek bátorító, Yigasztnló, 
hntúsa. 

Igen érclekesek e lt'ldnlcthen Weninger .\av. 
Ferenc (1~0;)-J&"!R) jezsuila miss.zionáriusnak 
megfigyelései, anwlyekre apostoli munkúi közben 
annYi alkalma Yoll. «A haldokló katholikusok 
úgyimúl idözó protestánsok is - írja egyik köny
Yében - gyakran nwggyözödhettck arról, hogy 
ez a szentség (az utolsó kenet), a lwteg Jelkél 
egészen csodaszcrüen l'elbátoritja, \·igasztnlja 1.\s 
megerüsiti. - Egyszernél többször törlt•nt velem 
is, fölegmég Cincimuítil,ana kereskedelmi kórhúzni 
lútogattatn, hogy midön \'alamely betegnek l(•J
adtam az utolsó h n elet, egyik-mitsik protestúns he
t«·g is odaszúlilollmagúhoz s nwgkt:•rt. nem \'olna; 



e hajlandó ebben a lelki segélyben őt is részesíteni. 
Nagyon is világosan észrevették ugyanis, hogy 
valarúi sajátságos vigasz és lelki héke az, amely 
e szent cselekménvnél katholikus testvérük szí
vébe az égből alászállott. És nem egy áttért szent 
hitünkre a halálos ágyon, kielégítendő azt a vágyát, 
hogy mint katholikus, a haldoklók szentsége illtal 
nyujtott vigaszban részesüljön. Ez a körülmény 
más, felette nevezetes tapasztalatra vezetett engem, 
amely nem csekély bizonyíték arra, hogy a katho
likus Egyház az igazi Egyház, és hogy a komolyan 
és öszintén vizsgálódó arról könnyen meggyőzöd
hetik, ha lehullik szeméről a hályog, amelyet a 
szokás, nevelés, előítéletek s az emberi tekintetek 
támasztanak. Értem azt a tapasztalatot, hogy száz 
és ezer protestáns lett múr a halálos ágyon katho
likussá, de tudtommal ilyenkor a protestáns val
lásra egyetlen egy katholikus sem tért út. Ez oly
annyira igaz, hogy a német nyeh·en igen clterjedL 
közmondás hirdeti: «Katholikus módon meghalni 
nnnyi, mint jól meghalni». 

Ily tapasztalatokban azonhan minden katholikus 
pap bővelkedik. Egy operaénekesnő halillos ágyún 
miután az utolsó kenetben részesült, e szavakba 
tört ki: «Ó mily nagyok a \'allás vigasztalúsai !» 
Visszhangozza azt az egész keresztény Egyhilz. 
:\fert amint már Nyssai s:l. Gergely (+39-t) szépen 
megmondotta : «Az utolsó kenet olaja a (lelki) vil:l
gosság anyaga, felüdíti a fúradt tagokat, megenyhíti 
a szomorkodókat, a főt fchidámitja s erőt ad a csa
Lúra mindazoknak, kil;; lörv(·nyescn hareolnnk», 
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Szent Maximus (+46;)) pedig: «Az olaj gyü
mölcsei a vidámság, béke, édesség, a lélek derűje, 
amely mint az olaj mindenen úszik,. minden felett 
kimagaslik,,. 

A bűn és a büntetés eltörlése. 
Minthogy az utolsó kenetnek, miként láttuk, 

első s legföbb célja az összes torlaszak s aka
dályok elháritása, amelyek az ciköltöző lélek előtt 
az örök boldogság kapuját elzárják, azért e szent
ség hatásai között a bűn s büntetések, elengedé
sének is feltétlenül szerepeln.ie kell. Es valóban 
az apostol nyiltan állítja: «E.~ ha még bűnökben 
oan, megbocsátlalnak neki,,. (Jak. 5. 15.) A trienti 
kánon is hirdeti: «Aki azt állítja, hogy a betegek 
kenete ... nem bocsátja meg a bűnöket ... legyen 
az Egyházból kizárva». A bűntörlést említi a 
szentségi forma is, vagyis azok a szavak, amelye
ket a pap a kenés közben használ : «Ezen szent 
kenet által és a~ ö jóságos irgalma által bocsássa 
meg neked az L'r mindazt. amit ... vétkeztél>,, Már 
pedig a forma mindig azt juttatja kifejezésre, 
amit a szentség eszközöl. 

Amde minö bűnökről van itt szó 

Bocsánatos bűnök. 
Hogy az utolsó kenet megbocsátja a bocsánato:> 

bűnöket, amelyekel még a lelken talál, efelett senki 
sem kételkedik. Mert ha e szeniségnek van bűn
törlő ereje, ez sokkal könnyebben érvényesül a 
kisebb, mint a nagyobb vétkekkl>l szemben. 
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~finlhogy pedig az üdvösség jelen rendjéh<'n 
lsten csupún a megbánt személyes búnöket 
bocsútja meg, a beteg is bocsánatos vétkeinek -
az utolsó kenethen való - elengedésére csak 
akkor számíthat, ha azokat valamelyes tökél<~llen 
bánattal már visszavonta. A v(•gtelen irgalmú 
Isten oly körúlmények küzötl, minőkhen a szegény 
beteg leledzik, bizonyúra a ll-gcsekélyebbel is 
beéri, amit még igazi himatnak lehet tekinteni. 
Némelyek szcrint n beteg rúszolgúl a bocsánatos 
bünök hocsánntára, ha azok neki nem tetszenek, 
hozzájuk nem ragnszkodik s vúgyik az utolsó 
kenet által Isiellnel Leljcsen kieng<'sztelődni. ~leg
jegyezzük mindjiu·t azt is, hogy ez a vúgy az 
utolsó kenet úldúsa utún, bár öntudallanul, Inin
denkiben mcgvan, aki keresztény módon akar 
élni s meghalni, akiből szent vallilsának meg
becsülése még nem \·eszelt ki. 

Halálos btínöl•. 
Ámde nemcsak a bocsúnatos, lwnem bizonvos 

feltetelek mellett a halálos bűnül.: hocsimala is az 
utolsó kenet hatúsköréb<' tartozik. Szelll .lal.:ab 
minden korlátozils ni·lkül úllítja: «lia még bűnök
ben uagyon megbocsállalnal.: nel.:i)), (.Jak 5. Li.) 
Sőt tekintve a Szentírús beszédmódjút a bíü1ök 
alatt inkúbb a halúlos bíínöket kell mindig érte
nünk, mint a hoesúnatos \·étkeket s kisebh hibú
kat A halillos híínök mcgbocsátúsa azonban az 
utolsó kenetnek csupán mintegy másod-, nwlli·k
hatúsa, amelyet csak akkor fejt ki, ha az cgyi·h· 

Az nlolsú hnet. 



ként jóhiszemű, jólelkületű beteg súlyos vétkeitől 
mús módon nem szabadlllhat s a megszentelő 
malaszlot egyéb erre remlelt úton vissza nem 
szerezhetné. Maga az apostol céloz erre, mikor 
magát feltételes monrlattal fejezi ki : «Ha még bű
nökben van stb.» 

Az utolsó kenetet ugyanis Egyhúzunk az élők 
szeniségei közé sorolja, amelyekhez t. i. csupán 
a lelki életnek, a megszentclő kegyelemnek 
állapotáhan szabad járulnunk. 

Súlyosan vétkeznék s szentségtörést követne el 
tehát az a beteg, aki az utolsó kenetet feh•enné 
anélkül, hogy halálos büneitől szentgyónás, vagy 
Jegalúbb is a tökéleles bánat által megszabadulni 
nem igyekeznék. 

Megeshetik azonban, hogy sem a feloldozás, 
sem a lőkéletes bánat az egyébként jóhiszemü s 
jóindulatú beteget súlyos bűneitől meg nem szaba
dítja. Ily helyzetben van pl. a keresztény, ha 
súlyos bíínnel terhelt lélekkel jut eszmélellen álla
potba. Hogy érvényes feloldozásban részesüljön, 
kifejezett bánatot kellene indítania. Erre azonban 
képtelen. Csakis az utolsó kenet segíthet rajta. 
Ebben a szeniségben ugyanis lsten sokkal köny
nyebb feltételtől tette függövé a bocsánatot, mint 
a penitenciatartásban. Míg ugyanis bűnbánat 
szcntségébcn a kifejezellen jcleniJ..:e:ü himat elen
gcdhetrtlcnül szükséges, az utolsó kenetben elég
séges az a bánat is, amelyet a bünös vala/w 
felindított s újabb súlyos bünncl viss:a nem vont. 
Ez az iintudatlannl is folytatódó, heunünk mint-
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egy lappangó bánat az utolsó kenettel kapcsolat
ban lsten túláradó irgalma folytán megszerzi a 
megigazulüst s lelkünket ily esetben egyedül teheti 
ked vess é Isten előtt. Az utolsó kenet tehát az eszmé
letét vesztett betegnek utolsó menlődeszkája, amely 
sokkal biztosabban s hathatósabban gondoskodik 
lelke üdvéröl, mint a feloldozás vagy búrmely 
más eszköz. Vonjunk Je mindjárt ebből. a rend
kívül fontos gyakorlati következtetést. Mily böl
csen cselekszik az, aki a bünt nyomban \'agy 
legalúbb minden este, mielött nyugalomra tér, 
komolyan megbánja. Ezzel a - hár esak töké
lctlen - bimattai múr eleve képessé s alkahnnssá 
v:'llott az utolsó kenet dús kegyelmeinek elfoga
dásúra még abban az esetben is, ha azt neki 
- véletlen szerencst•tlenség bekövetkezté\·el -
eszmt•letlen állapotában szolgáltatnák ki. 

De megszerzi az utolsó kenet a bűnbocsánatot 
általúban minden súlyos betegnek, aki azt halá
los bűn illlapotúba n, de jóhi.~zemiileg, jóakarattal, 
megfelelő bánattal fogadja. ~lindazonúltal ezzel 
még senki sincs felmentve súlyos vétkeinek meg
gyónása alól, ha netán késöbb ezeknek tudatára 
ébred s ideje és módja van azokat az Egyház 
kulcshatalmúnak alávetni. 

Büntetések. 
:\linthogy az utolsó kenet épen arra van ren

delve, hogy a lelket a mennyországba való be
lépésre előkészíts<', azért büntetéstörlő erejének is 
kell lennie. A hünön kíYül ugyanis a büntetés, 



nevezetesen a purgatórium az, amely a boldogító 
végcél elérését hátráltatja. 

Nem akarjuk mondani, hogy mindenki, aki az 
utolsó kenetet felnszi, holta után egyenesen az 
égbe jut. Alig hihető s a katholikus érzésnek 
felette visszatetsző, hogy a sok s nagy bűnben 
töltött s a haJidos ágyon valamely tökéletlen bá
nattal kiengesztelt élet a másvilágon senuni bün
hödésre s tisztulásra ne szornljon. De igenis azt 
állítjuk, hogy az utolsó kenetnek megvan az nz 
ereje, hogy az ideigvaló biinlelésekel is egészen 
letörlessze. Ezt a hatását nzonhan csak azoknál 
fejti ki, akik e szeniségben nagy buzgalommal 
s még idejekorán részesülnek, úgy hogy még az 
általa közJött malnsztokkal közremüködhetnek. 

Viszont azonban lehetetlennek tartjuk, hogy 
az irgalomnak ez a nagy szentsége ezt a fenséges 
gyümölcsét - értjük a büntetések eltörlését, a 
purgatórium elengedését - esnk ritkán s ki,·éte
lesen teremje meg. Hemi-lhelő, hogy igen sok 
keresztény lélek nz utolsó kenet buzgó vétele 
folytán a halálos ágyról egyenesen az égbe szár· 
nyal. Hogy hány ilyen van, azt esak a jó lsten tudja. 

~linthogy azonhnn az utolsó kenet büntetést 
törlő hatilsa - mint említettük - a felvevőnek 
felkészül lségétöl, lmzgósúgútól, szóval lelkiállapo
tától függ, ami előttünk ismeretlen, azért épen 
nem felesleges, hogy a beteg még ezenfelül az 
Egyház búcsújában is részesüljön; holta után 
pedig érle imádkozzunk s érte a szentmiseúldo
zatot lehető gyakrnn bemutassuk. 



A testi egészség helyreállftása. 
Igen sokan azért halogatják, söt mulasztják el 

az utolsó kenet felvételét, mert attól tartanak, 
hogy e szentség fogadása után inár bizonyosan 
meg .kell halniok. l\fily nagy s végzetes tcvedés 
ez! Epcn az ellenkezöje az igaz. Js/en az utolsó 
kenetet a test javának előmozdítására is rendelé. 
A kinyilatkoztatás forrásai ezt mind kifejezetten 
hangsúlyozzák. Sze nl Jakab ha.tározottan kijelenti, 
hogy a szent kenet által az Ur ((megszabadilja a 
betegei». (Jak. ;'i. 15.) A szentatyák, írók, theoló
gusok az utolsó kenet e hatását mind kiemelik. 
Maga a Irien/i szent zsinat is tanítja, hogy a 
szent kenet által a beteg ((a testi egészségél is 
olykor visszakapja, midön ez a lélek üdvösségére 
hasznos>>, 

Katholikus embernek tehát e felett kételkednie 
nem lehet, nem szabad. 

A gyógyítás módját illetöleg azonban, sok vita 
folyik. Annyi bizon~·os, hogy ls/en az utolsó 
kenetet nem azért rendelte, hogy általa csodákat 
müveljen. Aki tehát a betegek szentségének fel
vételét oly későre halasztja, midőn már csak 
csoda segíthet rajta, gyógyulását ettől hasztalan 
várja. Ha azonban mindjárt a súlyos betegség 
elején részesülünk a kenet szentségében, a lélek 
hatalmas megerősödése testünkre is át<lrad. Lendü
letet ad a természet eröinek s úgy irányítja azo
kat, hogy hamarosan felépüljünk, talpraúll.junk. 
Hiszen amúgy is közismert dolog, hogy a lelki 
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s testi egészség mennyire összefüggenek. A beteg, 
aggódó, szomorú lélek el senyveszti a testet, viszont 
a vidám, derült, bizakodó lélek sokat segít a 
testi javulás szempontjából is. Annál inkább be 
fog ez következni, ha a természetet a természet
feletti, kegyelmi, isteni erö is támogatja a gyó
g)·itás munkájában. 

Minthogy azonban az utolsó kenet fő hatása a 
lélek teljes épségének helyreállitiisa s biztosítása, 
azérl mcllékhatilsa is, aminő a testi gyógyítás, 
ehhez a célhoz alkalmazkodik. Mikor tehát a 
lélek teljes épségére, üdvére, biztonságára hasznos 
a testi egészség, az idejekorán fogadott utolsó 
kenet visszaállítja azt. Ha azonban a testi fájda
lom s halál a lélekre jelen helyzetében előnyösebb, 
a betegek szentsége nem ment meg azoktól. De 
valami testi enyhülés még ily esetben is az utolsó 
kenet buzgó s méltó felvételét követni szokta. 
Sohase feledjük, hogy Isten elsősorban mindig a 
halhatatlan lélek örök érdekeire tekint és mi, ha 
igazán bölcsek vagyunk s iga=i javunkat komolyan 
akarjuk, csak áldhatjuk ezért az ö gondviselését. 

Hogy az utolsó kenet a test javát is mennyire 
elömozdítja, nemcsak a hit, hanem az állandó 
tapasztalás is tanusitja. Ez utóbbi nélkül alig 
fejlődhetett volna ki az általitnos meggyőződés a 
szent kenet gyágyerejét illetöleg, főleg a keresz
tény kőzépkorban, amely ezt a szentséget annyi 
hittel s buzgósúggal hasznúlta. Néhúny adatot a 
régmult időkből már felhoztunk erre nézYe. Hogy 
pedig az utolsó kenet ma scm szi'mt meg gyó-
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gyító hatását is kifejteni számtalan esetben szinte 
kézzelfogható. Ime néhány példa. 

Tissot hírneves protestáns orvos Lausanneban 
minden tudományát s erejét latba vetette, hogy 
bizonyos idegen, súlyosan beteg úrnőt az életnek 
megmentsen. De hasztalan -volt minden. i\lidőn 
a beteg veszélyes állapotáról tudomást szerzett, 
fújdalmas panaszokba tört s kétségbeejtő nyug
talanság vett rajta erőt. Az orvos úgy vélekedett, 
hogy ez az új megrázkódtatás csak még jobban 
megrö\·idíti hajszálon függö· életét, miért is szo
kása ellenére a \'allús vigasztalásait hozta javas
latba. A beteg beleegyezésével tehát papot hívtak. 
A szenvedö hölgy meghallgatja ennek vigasztaló 
szavait, megnyugszik sorsában, elkezd lstennel s 
lelke üdvével foglalkozni, végre példás buzga
lommal felveszi az utolsó kenetet. l\fásnap oly 
nyugodt állapotban találj!! öt az onos, hogy nem 
győz rajta csodálkozni. Ugy tapasztalja, hogy a 
láz is alábbhagyott s minden jel a javulúsra vall. 
Csakhamar felépült a beteg. Tissot gyakran s 
örömmel beszélte el ezt az esetet s nem szünt 
meg - protestilus Iétére - a katholikus Egyház 
szentségeinek erejét magasztalni. 

Egy hitbuzgó Fiaget nevü francia Havannába 
visszatérve sárgalázba esett, mely néhány nap 
alatt a sír szélére juttatta. Felvette tehát a szent 
kenetet. Erre hamarosan szerenesés fordulat állott 
be s csakhamar túl volt minden életveszélyen. 
~VIidőn barátai szerenesél kívántak gyógyulásához, 
így felcll: «Ht•méltem, hogy nwgltalok, min•l 
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azonban Isten nem tartott méltónak erre a ke
gyelemre, tehát életben kell maradnom. A szent
ségek felvétele tartotta meg életemet. Ugy meg 
voltam hatva, hogy én ennek a benyomásnak 
tulajdonitom a fordulatot, amelyet önök szeren
esésnek neveznek>>. (N'ouv. Encycl. Cath. 363.) 

Egyik kórházban, hol protestáns ápolónők tel
jesítik a szolgúlatot bizonyos 17 éves katholikus 
leúny fekszik súlyos betegen. Az orvos csak az 
imént .n fokos lázat állapított meg. A beteg 
észrewszi a wszélyl, miért is így szól az ápoló
nőhöz: «Azt hiszem, meghalok. Kérem, küldjön 
hozzám katholikus papot». A protestáns néne 
je)enti a korhúzi onosnak a leány kivánsúgát. 
«En nem tudom - szól idegesen, - mit akarnak 
a l•atholikusok azokkal a szentségekkel. Csak 
haszontalan izgalomba hozzák Yclük a betegeket.» 
A papot azonban mégis csnk elhiYattúk, aki feladta 
a leánynak az utolsó kenetet. Alig távozott a 
Jelhsz, az on·os höméröjéYel nyomhan a beteg
hc>z lép, hogy m~ggyózödjék nz izgalom okozta 
rosszabbodúsról. Es ime Jegnagyobb ámulatára a 
Jáz 39 fokra szállott alá ! <<Ez a pap - kiált fel 
erre - boszorkúnysúgot csinúlt. Csak 39 fok. 
A láz teljes 2 fokkal hirtelen Jeesctf.>l Közben a 
beteg is megszólalt: «Doktor úr most sokkal 
jobban t'rzem magamat». A orvos erre szótlanul 
Yissza,·onult. :\lidőn azonban az elsó következő 
alkalommal a katholikus papot újra hh·ni kellett, 
volt elég erköksi bátorsúga el ölte kijelenteni : «Fő
tiszlt>ll>ndö úr, ön csakjöjjim mini•l gyakrabban". 
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Rist jezsuita, tábori lelkész a következő érdekes 
esetet jegyezte fel. 1 Egyik reggel a tábori kórház
ban vérhasban sínylődö katonának adta fel az 
utolsó kenetet, kinek halálát minden percben vár
ták. És ime másnap a pá~er ágyában felülve találja 
a már holtnak vélt vitézt. ((Főtisztelendő úr, ön 
tegnap segített rajtam», kiáltotta egészen vidáman, 
Néhány nap mul-va már haza is térhetett otthonába. 
Paderbomba. l\lily nagy volt a család öröme s 
meglepetése l Hiszen csak az imént kapta felesége 
a téves hh·atalos jelentést, hogy férje meghalt. 

Ily tapasztalatok a katholikus papoknál egyéb
ként oly gyakoriak s szinte megszokottak, hogy 
már feltünést sem keltenek. Miért is nlinden vak
merőség s prófétai ihlet nélkül azzal szokták a 
beteget buzdítani és bátorítani, hogy a szenlségek 
feh·étele után testileg is sokkal jobban fogja magát 
érezni. l\fiért is sohasem volt még jószándékú 
beteg, aki utólaK megbánta, hogy az utolsó kenet
ben részesült. t'gyszólván valamennyi örömtől 
áradozva köszönte meg lstennek ezt a felette nagy 
ajándékot s hálás szemmel kísérte a betegágyától 
távozó katholikus papot. 

Az utolsó kenet hatásai tehát valóban fensége
sek és méltók ahhoz a véglelen irgalmú, isteni 
S::íuhez,amclyben ennek a nagy szeniségnek gondo
lata, ten·e mt•gszi'tletett. Nem hiába nevezték olykor 
a n?giek a betegek kenetét <<a gyógyító isteni kegye
) pm édességének». Mily okos az a keresztény, aki 

l His/ s .. J. Ili<' d<'Uiseht•n Jesui/en aur dt>n Sehlachtfel
<krn und in <lt•n Lazaretkn. 101. l. 



ahelyett, hogy b01·zadna az utolsó kenet gondolatá
tól, napi imájában hö vággyal s epedésseJ igyek
szik Istentől kiesdeni, hogy annak idején a betegek 
olajával megerősítve engedje öt e mulandó életből 
a boldog örökkévalóságba útköltözni. Nagyon ta
nácsos ezt a legnagyobb szándékunkat naponkint 
a jó halál védőszenteinek, nevezetesen szent József
nek s szent Borbálának pártfogásába ajánlanunk. 

Azt az isteni nagyszerü müködést, amelyet lsten 
az utolsó kenetben kifejt, szépen jelképezte a 
jámbor~;~I hihető látomás, amelyben egyik szent
jél az Ur részesítette. 

Ogniaki szent Mária gyakorta Yoltjelen az utolsó 
kenet kiszolgáltatásánál.Ilyenkornem ritkán szem
lélheté, mint szállt Ic Kris:tus angyalai társaságá
ban, hogy a beteget erösitse, Yigasztalja. Azt is 
megligyelhette, hogy a szent kenet mindazokat 
a testrészeket, amelyeket illetett, valami mennyei 
dicsfénnyel úrasztotta körül. Midön saját maga 
részesült a betegek szentségében, valamennyi szent 
apostol megjelent neki ; s:eni Péter felmutatá előtte 
a kulcsokat, annak jeiéül, hogy az örök boldog
ság kapui számára már nyih·a vannak. Közben 
a többi apostol is vigasztalta a szent vezeklőt. 
/Ro/fus. Glaub. und Sitteniebre 8íl.) 

Amit ez a szent elragadtatásúban észlel t. i. 
lstennek Yigasztaló. közelségét, ugyanazt minden 
keresztény tapasztalhatja abban a mennyei béké
ben s hiznkodó megnyugvásban, amely lelkét 
betölti, mihelyt az utolsó kenetet idejekorán s 
buzgón feiYeszi. 



Az utolsó kenet anyaga és alakja. 

Az utolsó kenet anyaga. 

Az utolsó kenet táYolabbi anyaga, vagyis az, 
amivel ezt a szentséget feladják, az olnjbogyóból 
sajtolt s külön e célrn a püspöktől megszentelt 
olaj. A római egyház teljesen tiszta olajat használ, 
a görög egyház az olajba némi bort is elegyít. 
Emlékeztetni ~.kar ezzel az irgalmas szamaritá
nusra, aki az Udvözílö parabolája szerint a beteg 
sebére nemcsak olajat, hanem bort is cseppentett. 
De meg jelképezni akarják ezzel a keleti szertar
tásuk Melruphanes Crilopolus kifejezése szerint 
azt <(a nyájas felvidánli/ó isieni malasztol», ame
lyet az utolsó kenet szentsége eszközöl. 

A betegek olajút tehát a püspöknek kell szen
telnie. A trienti szent zsinat ezt a tant «az apostoli 
hagyományból» tehát Yollaképen Krisztus rende
léséből származlatjn. 

Az Egyház az ellenkező Yéleményt nlindig hatá
rozottan, mint vakmerő l ,·issza utasította s nem t ü ri, 
hogy a szent kenetet, még végsö szükség eseién is 
nem a püspöktől megáldolt olaj_jnl szolgállassák 
ki. De azért ez az úldús a püspöki jellegnek nem 
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annyira sajátossága, hogy azzal a római_ pápa egy
szerű áldozópapot is meg ne bízhatna. Es valóban 
a görög szerlartású papok az apostoli Szentszék 
felhatalmazása folytán maguk szentelik a betegek 
olaját. 

A püspöknek továbbá, kiilün, az utolsó kenet 
céljára kell az olajat megált:lania. A főpásztor 
ugyanis minden nagycsütörtökön székesegyházá
ban háromféle olajat szentel ünnepélyesen : a 
katechumenek olaját, amely a keresztségnél jön 
alkalmazásba, a chrismál, mely fi?leg bérmáláshoz 
szükséges és a belegek olaját. Es csakis ez az 
utolsó olaj biztos halású anyaga az utolsó kenet
nek, a másik kettő pedig kétséges. Azért ha végső 
szükség esetén vagy véletlenségből a katechume
nek olajával, vagy chrismá,·aJ kenték volna meg a 
beteget, később, ha még lehetséges, a betegek 
olajával feltételesen kell megismételni a szentség 
kiszolgáltatását. 

J\linden egyházmegyében csupán a saját piispöke 
által azon évben szentelt olajat szabad használni. 
Az évet nagycsütörtöktől nagycsütörtökig számít
juk. Amint az új szeutoJaj megérkezik, a régit az 
Oltáriszentség előtt égő örökmécsesben elégetjük. 

Az olajsze n telés. 
Célszerünek látszik e helyt nyomban megismer

tetni azt is, hogy mikép szenteli a megyés Lopász
tor nagycsütörtökön a betegek olaját, másszóval, 
hogyan készül az utolsó kenet anyaga. Minlhogy 
az Egyhúz hivatalos imúja s szertarlása egyheu 
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tévedéstől mentes hitét is kifejezésre juttatja, azért 
a betegek olaja felelt mondott áldást s könyörgés 
újból felidézi emlékezetünkbe mindazt, amit csak 
szent va ll ásunk az utolsó kenetről vall s tanít. 
Látni fogjuk nevezetesen azt, hogy a szent kenct
nek lstetltöl szándékolt hatásai s gyümölcsei kö
zött a testi jólétnek s egt·szségnek is fontos 
szerepe van. . 

A püspök a nagycsütörtöld szentmis<' alatt kcn~ss<'l az Cr 
imitja előtt ujjait kiilön l;ehel,yhcn lemossa s térd<'thajtya a 
szcntél~·hen feli•llított asztalhoz mcgy C:•s ott leül. A f(iesperes 
erre fennhangon így szbl: «Oleum in{irmorum !o (A hetegek 
olajút !) Erre eg~·il;e a hH alszel'(l~(lll:lli, li ik a seg,:dlctbcn 
•·észt veszne);, két gycrt~·m·iyiitiilldsc:'l'\'c egy mi•sik asztalhoz 
mcgy, amel;:~Te a lllt'f{:Íldandó olajakal tartam:1zil, selyemlep
pel boi'Ított edények ,·annak clhclyezw. Cmwpél~·esmenetiJ<'n 
elhozza innen az utnbó kenet leendü anyagát, átadja a fücs
JlCI'esnck ldjdentn: (<Oleum infirmorum». (A h<'kgek olaja.) 

A főesperes az olajos edényt a püspök elé az 
asztalra teszi. Erre a püspök felállva ezeket 
mondja: 

Elüzlek, te teljesen lisztátlan lélek és a sátán
nak mindennemií támadása és minden szemfény
vesztése az .A.tyáiHtl' t s a Filiilak t és a Szentlé
leknek nevében; hogy távozzál az olajtól, hogy le
hessen lelki kenette az t;lü Isten templomának meg
erősílésére; hogy benne a Szent/étek lakhassék, a 
mindenhatú Atya Tsttn nevében és s:eretett FUmak. 
a mi Urunk Jézus KrlB~tusnak nevében, ki eljö
vendő ítélni elelleneket és hollakat tüz állal. Felelet: 
Amen. 

Vers: Az Úleyyen vell'!ek. 
Felelet: A ie lelkeddel is. 
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Könyörögjünk: Küld el Uram, kérünk, az égből 
vigasztaló Szentlelkedet ez olajra, melyei zöld {úból, 
a lélek és test enyhílésére fakasztani kegyeskedtél, 
hogy a te szent áldásod t által mindenkinek, akit 
ezzel a mennyei gyógyerejű kenettel meg kennek, lelki 
és lesti oltatommá legyen, minden fájdalom, beteg
ség minden lelki és testi rosszullét eltávolítására: 
amivel papokat, királyokat, prófétákat és vértanu
kat megken/él, legyen tökéletes, számunkra általad 
megáldolt és bensőnkben folyton miiködö keneted. A 
mi Urunk Jézus lf1•isztusnak nevében. 

ErTe a piispöl; megint leül, s mialalt az olajat, ilgy nniint 
hoztál;, előhhi helyi·r·c vissz:wiszik, l;eZ<'t megmossas Yissza
t~rve az oltúr·hoz a szcntmisét folytatja. A töhhi olaj mel{
szentelésére csak a másodil; úldoz:ís után kerül a sor·. 

A közelellbi anyag. 
A utolsó kenet közelebbi nnyaga a betegnek 

erre a célra szentelt olajjal való megkenése. i\laga 
azaposlal meghatározza ezt, midön elrendeli: eMeg
kenvén öl olajjal». (Jak 5. 14.) 

Az apostol azonban nem szól arról, hogy a be
teget mely testrészein kell megkenni. Innen van, 
hogy úgy a nyugat, mint a kelet régi szertartás
könywi e tekintetben a legnagyobb változatos
ságot tüntetik lel. Igy pl. a nyugati egyhúzban 
szokásban volt a torok, mell, váll, kezeksannak 
a testrésznek megkenése, melyben a beteg a fáj
dalmat tapasztalta. 

A keleli egyházban eleinte úgy Játszik csak 
húrom kcnést alkalmaztak; amelyek közölt egyik 
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az egész testnek kereszt alakjában olajjal való 
végigöntése volt. Késöbb helyenkint a homlokot, 
mellet, kezeket, Jábakat; másutt megint a hom
Jokot, ajkat, orcákat; majd a két kezet, mellet s 
a két lábat kenték meg. 

A görög-szláv szertartás szerint napjainkig a 
homlok, az orrcimpák, az orcák, a száj, a mell 
s a kezeknek kívül s belül való megkenése van 
gyakorlatban. 

A nyugati Egyházban sem voJl tehát e tekin
tetben egyöntetűség. Az öt érzék kenésére ugyan 
múr a XI. századtól fogva vannak emlékeink, de 
ez a gyakorlat csupán a XVII. században vált 
általánossá. Még a XVI. század némely szcrtar
táskönyn is előírja a beteg feje, szeme, füle, 
orra, szája, nyaka, torka, melle, válla, kezei, lábai 
s annak a testrésznek megkenését, amely leg
inkább fáj. Az Wl4-ben V. Pál pápa állal kiadott 
szertartáskönyv előhja az öt érzéken kívül a lábak 
s az úgyék megkenéséf is, amely utóbbi azonban 
a nőknél - szemérem okából - mellözendö. 

A római szertartásköny'' ezl mai napig válto
zatlanul fenntartja. Hazánkban az ágyék megke
nése férfiaknál sem volt szokásos. Az új törvény
könyv pedig egyenesen kimondja (947. 2.), hogy 
az ágyék megkenése mindenkinél mellő::endö, a 
lábak megkenése pedig bármely észszerű okból 
el/wgyható. 

Teldnh·e ezt a nagy változatosságot, amelyet 
az utolsó kenet kiszolgáltatásának módja külön
bözö korszakokhan s vidékeken ft•ltfmtet, méltán 
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merül fel a kérdés, vajjon hány s minö kcnés 
tartozik a szentség lényegehez. Az új törvénykönyv 
ezt a kérdést is eldöntötte, midön a 947. l. ká
nonban kijelenti : «Szükség eselén egyetlen kenés 
az egyik érzéken vaay helyesebben a homlokon 
elégséges, de fennmarad a kölele:eltség az egyes 
kenések pótlására, ha a veszély elmuloltJ>. Ha tehát 
bizonyos esetekben egyetlen kenés is elégséges, 
világos, hogy ebben a szeniségnek máris ér
vényre kell jutnia. 

A többi kenés tehát csupán a kegyelem kibő
vitésére egyházi parancsból történik. Valami ha
sonlót látunk a két szín alatti itldozásnál. A ke
nyér szín alatt máris az egész 1\ris:lust kaptuk, 
megvan lehat a szentúldozás lényege. A szcnt vér 
vétele csak kibö\'íti a kegyelmet főleg akkor, ha 
a lélek a szent test elözö Yétele által nagyobb 
áhitatra s szeretetre gyulladt. 

Bár az egyetlen kenés bármel)· érzéken s igy 
voltaképen a testnek egész felszínén énényesen 
eszközölhető, de leghelyesebben a homlokon tör
ténik. :\linthogy ugyanis a fej minden képessé
günk s összes kü}sö s belső érzékeink székhelye, 
a homlok megkenése által az egész lelki gyó
gyulils találóan ki van fejezve. 

Ez az egyetlen kcnés azonban, az előirt rövi
dített formával, amelyet alább közlünk, csakis 
s:iikséy eselén van megengedve. Rendes körül
ményei< közölt egyhit zi parancs· folytún a latin 
szertartúshan az öt érzék megkenése kötelező. 
Meg kell kenni a betegnek s;emél, fiilét, orrát, 
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s::.aját s kezéf.l A lábak megkenése ugyan szinten 
szokásos, de mint említettük, el is hagyható, ha 
búrmely észszerü ok ezt úgy ajánlja. 

Kettős szervvel bíró érzékeknél mind a két szerv, 
tehát mindkét szem, fül stb. megkenendő s pedig 
előbb a jobb, aztán a bal. Az én·ényt azonban 
egyik szerv megkenése is biztosítja. Ha valamely 
~rzék hiányzik pl. a vakon szülöttnél, azért a 
szenel mégis meg kell kenni. Ha pedig a szerv 
hiánvzik, mint mikor valakinek kezét, fülét le
vágÚtk, akkor az illető szervhez legközelebb esö 
testrész kencndő meg. 

A kenést kereszt alakjában kell végezni, ez 
azonban szintén 'nem tartozik a dolog lénye
géhez. 

A pap rendcs ,·iszonyok között jobbkezének 
szentelt olajba miu·tott hüvelykujjával jelö1i meg 
a beteg érúkeit. Fontos okból azonban más ujjat, 
sőt ragályos betegség idején, esetleg ecsetet is 
hnsznúlhat. 

Az utolsú kt'net alakja. 

~Jiként n közelebbi anyag, hasonlóképen nz 
nlak (forma) dolgáhan is a legnagyobb változa
tosságot tünteti fel nyugaton csakúgy, mint kele
len az Egyház gyakorlata. ;\linthogy ugyanis az 
apostol ebböl a szemponthól egyehet nem hatá
roz meg, csupán csak azt az egyet, hogy a papok 
a kcnés alkalmával imádkozzanak a beteg felett 

I A papnak 11<'111 a l<'ny,·r<·tla·nil; lll<':.(, minl. a hinlwt:l;, 
ham•m a l;l'zdejd. mnt a l<·nyl'rt·l miu· papsz<·nll'lt•slwt· 
IHt•gl~('ll fl•li. 

Az ulolsú k•·nef. 



(V. ö . .Jak. ;). 14.), azért a különbözö egyházak 
szertartáskönyvei más és más imákat Yagy ezzel 
egyertértékű kijelentéseket írnak elő, rnint az 
utolsó kenet formáit. 

l\lindebböl az az igazság szürödik le, hogy 
ennek a szentségi1ek szorosan meghatározott for
máját az Üdyözítö maga nem állapította meg, s 
így apostola nem is Yolt abban a helyzetben, 
hogy azt az Egyhúznak ldhirdethesse. Az egyet
len, amit a kinyilatkoztatúsból tudunk az, hogy 
n beteg kenése közben éretle imádkozni kell. Ebben 
s nem egyébben kell tehát kizárólag keresnünk 
nz utolsó kenetnek lényeges alakját. 

Az Egyháznak mindazonálfal jogában van e 
tekintetben is egyöntetüséget teremteni s az utolsó 
kenet alakját kötelező módon megállnpítani . 

. Ma tehát a római szertartáskönyY szigorú elő
írása szerinl az egyes érzékek megkenésekor kö
vetkező ima alkalmazandó, mint n szentség alal•ja 
(formája) : 

Ezen szenl kenet által és az 1! jóságos irgalma 
állal bocsássa meg neked az Cr minda:t, amil 
látással, hallással, s:aglással, i:léssel, hes:éddel, 
lapintással, járá.<>.ml vétkeztél. Amen. 

Szükség eset(•n, midön a pap esupún a bom
lokot keni meg, a kiiwtkezii röviiiPbb szeniségi 
alak hasznúlandó. 

E:cn s:enl kenet állal bocsássa mey neked a: (·,. 
minda:t, amil vétke:ld. Amen. 

:\liutim a pap ezt a rövid formát egyetlen ke
nt•sscl alkalmazta, amennyillen a hdt•g még 



életben van, nyomban az öt érzéknek egyenkint 
való megkenésébe fog. 

Nem azért teszi ezt, mintha a szentségnek ily 
egyszerüsített feladása az érvényességet kétségessé 
tenné, hanem azért, hogy az egyes érzékek külön 
megkenése az isteni malasztot s az utolsó kenet 
áldásos hatásait csak még inkább kibővítse. 
Miért is ezeket a póikenéseket nem kell ahhoz 
a feltételekhez kötni: «ha még nem volnál én•(;
nycsen megkenYe>>, hanem feltétlenül kell esz
közölni. 
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Az utolsó kenet kiszolgáltatója. 

1\.i szoJni•ltathal jn t'•l'V{•nyesen ? 

Az utolsó kenetet l?n·énycsC'n csupún az áldozópap 
szolgúltathatja ki. S::enl.lakab apostol erre nyillan 
rúmntat, midön kijelenti, hogy a beteghez az 
Anyaszentegyház Yéneit, Yagyis úldozópapjait, 
illetőleg püspökeit kell elhimi. Dc a hagyomány 
is ugyanesuk c mcllett bizonyít, miként az idézett 
adatokból könnyen meggyőzödhettünk. A trienti 
liúnon szintén hangsúlyozza: «Aki a::l állítja, 
hogy ... az utolsó kenet lds::olgállalója nem egyediil 
a:: áldo:úpap, legyen a: Egyhá::búl kizárva)), :\lint
hogy pedig a képesség az utolsó kenet feladására 
a papi jelleg szoros folyománya, azért ezt a szeni
séget núnden felszentelt pap tehát a kiközösítell 
s aposztata is ávényesen kiszolgáltathatja. A tór
li•nelem ugyan tanuskodik, hogy hajd::múhan nem 
papok is adtak a betegeknek bizonyos Yallásos 
jellegü kenetet. Ez azonban Jegl'eljehb csak szcn
telmény volt, avagy a vágy kifejezője a szentség 
utún, anwlyet a köri'llmények folylim felvenni 
nem lehetdt Dc visszal•lésck is l'súszhattak be e 
l!·n·n, aniÍ ann:'ll kiinnyl'l>lwn (•rtlwlü, nwrl t>lllwk 
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a szeniségnek felvéLele helyenként elég költséges 
voll. Az okát ennek alább megadjuk. 

Kérdés tárgya lehet, vajjon az utolsó kenetet 
nem szükségképen /öbb papnak kell-e feladnia. 
Az apostoli utasíhis «hivassa el az eyyházi szo,l
gákaf>,, mintha erre engedne következtetni. Es 
valóban a görög egyházhan a mai napig hét pap 
szokta a kenést közösen végezni. De a latin egy
házhan is szokás volt az utolsó kenetet :-J-.t pap
tól venni feJ.l Ha azonban csak egy pap volt 
kéznél, ez is elvégezhette a szentség feladását. 
Annyi bizonyos, hogy a papok többes számát 
sohasem tartották a szcntség érvényéhez szüksé
gesnek. 1\Iidön az apostol «vénekröl)) beszél, ezzel 
ugpn nem zúrja ki, sőt ajánlja több pap igénybe
vételét, de azért nem akar többet mondani, mint 
midön mi a beteget az «orvosokhoz», a pöröskiidöt 
az «iigyvédekhez,, küldjük. Szóval a többesszám
mal csak az illető hivatást, foglalkozást jelöljük 
meg, amelynek egyetlen kl'pvisclöje is eljárhat 
ügyünkben. 

A római szertartáshan már századok óta az a 
szokús, hogy az utolsó kenett>t t>gyetlen pap szo!
gúllatja. Az tij egyházi kódex ezt a szokásl tör
vénnyé avatta, midön kijelenti, hogy a szentség 
kis;:olgálfalója a plébános stb. 

Es a római Egyházat igen bölcs okok bírták 
arra, hogy c szentség kiszolgúltatásút most már 
nlinden kö..t'tlmények között l'gyellen pnpra hizza. 

l llyenkor rendest•n t•gy-t·!:~· pnp t·g~·-<'!:Y l;ciJC:•st Yél(l'Z s 
:1z összes kt•nC:•st•k egyiittvéno teszik ki n teljes szentsi·gijcld. 



A papok számával arányos nagyobb slólában talál
juk ugyanis legtöbb okát annak, hogy a közép
korban egyes vidékeken az utolsó kenetet annyira 
elhanyagollák. A gazdagok szentségének nevezték, 
mint, amely csak a jómódúaknak való. Ez adha
tott okot a visszaélésekre is. 

Viszont mily üdvös a napjainkban már álta
lános gyakorlat, hogy a szent kenet feladója 
ezen a eimen a hívektől egyáltalán semmit sem 
fogad el. Az önzetlenség ebben a nem ritkán 
terhes sőt veszélyes ténykedésban nagy hecsü
letére válik a papnak és elhárít akadályokat, 
amelyek akárhányat az utolsó kenet felvételétől 
visszatartanának. Sőt jól teszi a pap, ha a beteg 
házánál még csak szent misére sem fogad el sem
mit, mert többnyire ez a misepénz sem egyéb, 
mint fúradsúgának burkolt jutalmazása, amire a 
beteg s hozzátartozói valamiképen magukat 
kötelezve érzik. 

Ki szolgáltathatjn megengedellen '? 

Az utolsó kenet kiszolgáltatása a plt•hánosnak 
(illetöleg megyéspüspöknek) joga és kötelessége. 
Más pap csupán a plébános, illetőleg püspök en
gedélyével láthatja el a betegeket, kivéve azt az 
esetet, ha plébános nem található, vagy nem 
akarja feladni ezt a szentséget. Hajdanában még 
egyházi büntetésbe is esett az a szerzetes pap, 
aki plébánosi engedély nélkül szolgáltatta ki a 
betegek szcntségét. Az új kódcx ezt a büntetést 
már nem tartolta fenn, sőt kijelenti, hogy elég-



séges a plébánosnak észs:erűen {elfétele:e/1 {'nge
dél_yc nz utolsó kc1wt kiszolgáltatúsáho7.. 

Szerzctesházakban a főnöknek, a szeminárium
ban a rektomak joga s kötelessége az utolsó 
kenethen n;szesíteni s pedig nem csupán az illető 
rendház vagy intézet tagjait, hanem azokat is, kik 
éjjel-nappal ott laknak, akár mint s1.olgák, akár 
mint növendékek vagy betegele 

Kötelezettség az u lolsó kene l 
kiszolgál tutásnra. 

A lelkipásztorokat általában s így elsősorban 
a plébánosokat a: igazságosság súlyos biin terhe 
alatt kötelezi, hogy a gondjaikra hízottakat az 
utolsó kenetben részesítsék. Sőt a római káté 
s1.erint akkor is súlvosan vétenének, ha ha
nyagságból vagy emberi tekintetekból csak akkor 
keresnék fel a beteget, midön az már elvesztette 
öntudatát s érzékeinek használatát Az ilv halo
gatás ugyanis a betegnek óriási lelki kárt okozna. 
Y annak esetek midön a pásztornak még életét is 
kockáztatnia kell, csak hogy híveit az utolsó 
kenettel ellása, midön t. i. ez reájuk néne az 
üdvösség egyetlen eszköze. ·Ez a helyzet áll be 
akkor, midön egy lialálos biinben levő hívő esz
méletlen állapotban van s így gyónni már nem 
képes. 

Azok a papok, kik hivatalból nem lelkipász
torok, csupún szeretcthöl tartoznak a betegeket 
az utolsó szentségekkcl ellátni. LelH~tséges nzon
ban, hogy ök is súlyos bíín terhe alatt kötelezw• 
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vannak, hogy a betegen az utolsó kenettel segít
senek, ha t. i. e7. a lélekmentésnek egyetlen eszköze. 

Minthogy pedig az utolsó kenet az üdvösségnek 
nem nlinden esetben az egyetlen eszköze, azért 
ragály idején még a lelkipásztorok sem s::urosan 
kötelesek élctük kockáztatásával ellátni az utolsó 
kenettel azokat a betegeket, akiknek lclkiüchéről 
feloldozással is eléggé gondoskodva van. 

l\fidön azonban a lélek javáról, s nagyobb biz
tonságáról van szó, nlindcn igazi lclkipásztorban, 
söt valamennyi papban felébred az ösztönzés 
köYetni az isteni l\lestert, «aki eleiéi adta az ö 
juhaiért». (V. ö. In. 10. ll.) 

Az Egyház története, ele meg a tapasztalás is 
a legszebb példákat szalgáltatja erre. Ily megható 
esetet közöl Hallter Ferenc S.J. egyik könyvében. 1 

Téli esle van - beszéli el a jeles író. Hosszú 
lelkipásztori munkában megöregedett falusi plé
bános üldögél karosszékéhen - stílyos betegen. 
Szaigalegény lép a szobába. ~Iessziről jött, mert 
azon az alpesi Yidékcn, ahol tört(\nctünk leját
szódik a házak szanaszét fekszenek a magas he
gyek között. «Plébános úr - jelenti a szolga -
egy jó ember beteg fenn a hegyekben vngy három 
órányira innen. Plébános urat kéreti, hogy jönne 
cl öt a szentségekkcl cllútni.» 

«Kedves Ham, válaszol az öreg, beteg, lelki
pásztor - ntcnj a szomszéd falu plébáno'sáért. 
I~n nagyon beteg vagyok, ekkora utat meg nem 

I .\z esd a lutrinthiai Spi11<1l vill"osha játszódott Ic a 
nutlt szúzad foly:unún, 
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tehetek.,, A szolga eltávozott. Hal óra mulva ÚJra 
követ érkezik. «Plébános úr, szól ez esdeklő han
gon - ne hagyja a beteget szentség nélkül ki
múlni, a beteg magát kívánja.» A plébános már 
ágyban fekve hallgatja meg ezt az izenetet. Na
gyon gyengének érzi magát. «Fiam - feleli -
magad is láthatod, hogy én most a magas hóban, 
fagyos, jeges utakon három órai útra nem vállal
kozhatom. Bármennyire fáj is a szívem, de a 
kérést nem teljesíthetem.» Csakhamar reá betop
pan a harmadik hírnök is, akit biztonság okúért 
az előbbi után menesztettek. «Főtisztelendő úr, 
adja ez elő, az lsten szcrelméért ne lagadja meg 
a kért-st, mert a beteg úgy érzi, hogy nem tud 
meghalni, míg az ö jósúgos lelkiatyjánúl utólszor 
meg nem gyónik, s kezéből a szent útrantlót s 
kenctd nem fogadja." 

Több volt ez, mint amit a j 9 pásztor szh·e elbír
hatott. Felkel nagynehezen. Ah·iteti magát a tem
plomba, felölti magára az egybúzi ruhákat. Kiveszi 
s keblébe rejti az eucharisztikus Jézusi. l\lngához 
veszi a szent olajat. Aztim bundút ölh·e rúfekszik 
a hordozható ágyra, amelyet hamarosan elöterem
lettck, s azon jól betakarják. Most erős férliak 
vállukra emelik ezt nz elewn áldozati oltárt, 
amelyen a szentek Szen/je nyugszik, s megindul
nak n'le fel a hegyekbe. Előttük a ministráló fiú 
lúmpát s csengetyűt visz, hogy az itt-ott mutat
kozó hívek megadják a búrányn után júró isteni 
Pászlumak a kellő tiszteletet. Mikor pedig jóso
kúra a mcnel a haldokló húzúhoz ér, s ez nwg-
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h::~llja a csengctyií szavát s aztím megpillantja 
az ő drága lelkipásztorát, szinte felsikolt örömt•
ben. Erre a hordozható ágyat a beteg nyugvó
helye mellé teszik. Innen hallgatja meg a plé
bános a szentgyónást, nyujtja a szentáldozást, 
majd aztán nagy fáradsággal feladja az utolsó 
kenetet. Az összesereglett szomszédság nem tudja 
elfojtani a zokogást, mikor szemléli ezt a szokal
lanul megható betegellátúst. 

A plébános még egy darahig csak imádkozgat 
a mellette fekvő beteggel. Szava azonhan mind 
csendesebb lesz, szeme mind hágyadtabb; t•reje 
megfogyatkozik. Megcsókolja a fesziileh t s a 
betegnek is csókra nyujtja. Barátsúgosan moso
lyog, de ez a szende derií az arcán olyan, mint 
aminövel a nyári búcsüzó napsugár ragyogja be 
a földet. Szeme hezáródik s egy szelíd s halk 
sóhajjal lelke elszáll az isteni jó Pás:lor ölel ö km:jai 
közé. Kevéssel utóbb a beteg is kiszem·edett ... 

Ha szép májusi reggelen kisétálunk a szabadbn, 
repes a szívünk, midön látjuk, ho~}· minden 
t•twed, zöldel, virul s úgy csillog és ragyog, 
nlintha az éj folyamán az angyali kezek milliónyi, 
színekhcn játszó drágakö,·el hintették volna tele 
a mczöket s réteket, mintha számtalan kicsinv 
nap támadt volna a földön. Pedig ez az utóbbi 
t•sak látszat. Nem drágakövek, nem napok azok, 
amiktől mint.len \'inig, minden füszál ragyog, 
hanem hitvány kis harmatcseppek, amelyek 
magukban nélkülözik a fényt s meleget. Mindezt 
csak az igazi, égi naptól kölcsönzik. 
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Hasonlóképen szép s nemes az áldozat, amelyet 
az imént vázolt történetben a plébános hozott, 
dc ez a szép tett csupán halvány letükrözödése 
annak, amit egy másik lelkipúsztor cselekedett. 
A plébánosjóságos szíve csak harmatcsepp, amely
ben egy másik Szívnek - mely fényesebb s ragyo
góbb a napnál - sugarai verödnek vissza. Ez a 
szív pedig ann~k a jó pásztornak szíve, aki ma
gáról állítja : «En vagyok a jó pásztor, a jó pászlol' 
élelét adja az ö juhaiért•. (In. 10. 11.) 

Az utolsó kenet szentsége is ennek a végtelemU 
irgalmas, nagylelkü és gyengéd Szivnek egyik 
megbecsülhetetlen értékű ajándéka. 
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Az utolsó kenet alanya. 

Ki Yeheti fel énényeseu? 

Az új egybúzi tönénykönyv kánonja szerinl 
az utolsó kenetet csupán a hh·eknck szabad 
kiszolgáltatni, akik, miután eszük használatára 
eljutottak, betegség vagy öregs(·g folytim halálos 
veszedelemben forognak. (!140. k. 1.) 

Ezt a szeniséget tehát (•rn~nyesen csak az vc
heti fel : 

a) aki meg van keresztelve. Ha feh1őttnck a halá
los úgyon szolgáltatják ki a szent keresztséget, 
nvomban uHma a szent kenetben is részesülhet. 
E.nnek a szeniségnek gyümökscit ugyanis, ami 
fökg a megerősítés, a haláltusára való felkt•szítés 
s a hiin maradván~·ainak eltörlése, az ilyen is 
él vezhcti ; 

h) aki már egys:er es:e lws::mílalát elér/e s így 
vétkezhetett Az utolsó kenet ugyanis a bűnbánat 
szentségének betetőzése, s így személyes bünökel 
tétele?. fel. Nem nelható tehát ez a szentség a kis
dedeknek vagy a születésüktől fogva nem épelmé
jüeknek. Viszont azonban fcltétleniil ki kell szol
gáltatni az utolsó kenelet .a gyermekeknek, kik 
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már öntudathoz jutottak. X. Pius pápa nagy vissza
élösnek nlinösitetle azt a szokást, amely szerint 
a szent kenetet csak annak adjúk fel, aki már 
első szentúldozúsát elv(•gezte. Nem az határoz 
tehát ebben a kénlésben, vajjon gyónt-e, áldozott-e 
már a gyermek, sem pedig az, elérte-e már 
a hetedik életévét, hanem egyes egyedül az, vajjon 
tudott-e már legalább bocsánatos hibát elkö
vdni. A tapasztalils szerint ez a Iehetúség, fúleg 
olyan családokban, ahol a gyermekkel sokat fog
lalkoznak, s így értelme hamaraph fejlődik, igen 
korán heköwtkezhetik. Szenl Ayoslon nem ok
n(•lkül vádolja magát: «oly kksiny gyermek 
(voltam) s akkora biinös !» Ha a gyermek meg
felelő értelmi fejlettsége· kétséges, a szentséget 
legalább is feltételesen kell neki kiszolgáltatni; 

c) aid l1elegség vagy öregség folytán forog élet
ves:élyben. S:enl Jakab többször idézett szavaiból 
ez világosan következik. Az apostol ugyanis 
belegekrül beszél, kikhez úgy kell hivatni a papot. t 
Méltán ide számíthaták az elaggottak is, kiket 
múr a végelgyengülés fenyeget. Hiszen a latin 
közmondús szerint az öregség: betegs(>g. Ezt az 
úllásponlot az ú.i törvénykönyv is magáévá teszi. 
miként a fentidézett kánon határozottan kijelenti. 

Nem adható tehát az utolsó kenet azoknak, 
akik bár halálos wszélyben forognak, de nem 
lwtegség, öregség, mérgezés vagy sebesítés folytán. 

l :\lin•lchhiil azonhan lú\·oh·úl scm l;iín·lla•zil;, hol(y ni·nll•ly 
srílyns hdq( nem rnehf'l t•lmal(:t a lt-mplomha az u luis{• IH'lll'· 

ll'! !'el venn i. 



Nem részesülhetnek tehát ebben a szeniségben 
a katonák az ütközet előtt, a haJálraítéJtek a 
kivégzés előtt, sőt a nem súlyos betegek a veszé
lyes orvosi miítét előtt sem. Hasonlókép nem 
vehetik fel az utolsó kenetet édesanyák a szülés 
előtt sem, ha egyébkéut egészségesek vagy Jeg
alább is nem súlyos betegek. Amint azonban az 
orvosi mütét, sebesülés vagy szülés következtében 
a halálveszély valóban beáll, a képesség is meg
van a betegek kenetének elfogadására. 

A betegségnek továbbá súlyosnak, vagyis olyan
nak kell lennie, amely, ha nem is bizonyosan, 
de könnyen halállal végzödhetik. Mert ha igazi 
halálveszély nem forog fenn, a szentség kiszol
gáltatása érvénytelen. A beteg helyzetének meg
ítélésében azonban nem szabad aggályoskodnunk. 
Igen sokszor többet jelent a betegnek érzése 
s halálsejtelme, mint az orvosok megállapításai . 
. Jobh a bizonyosabb. Miért is, főleg, ha a beteg 
maga is kéri, ne késsünk neki módot nyujtani 
az utolsó kenet fel\'ételére. Némely betegségben, 
mcly nagyon hosszú lefolyású, mint pl. a tüdő
vész, már hónapokkal, sőt évvel a halill előtt az 
utolsó kenet érvénvesen felvehető. 

A haláh·eszélynek ily tágabb értelmezésére csak 
inkább feljogosít a régi idők gyakorlata. A görög 
szertartásköny,·ek tanusága szerint az utolsó 
kenetet nem ritkán a templomban szolgáltattúk 
ki, tehút akkor, mid:)il a betegség még nem lehe
tett nagyon előrehaladott állapotban. Hasonló 
gyakorlatról a latin egyház hagyomúnyai is tudnak. 
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A1. az eljárás azonban, amelyet a keleti szaka
dár egyház napjainkban követ, kétségkí\'ül tévely
nek s visszaélésnek minősítendö. Náluk ugyanis, 
nevezetesen Oroszországban, Moszkvában, Nowgo
J'odban nagycsütörtökön a püspök az egészséyesek
nek is feladja az utolsó kenetet azzal az indoko
lilssal, hogy főleg keleten a közbiztonság hiánya 
folytán az ember mindig a halál torkúban van. 
Dindiri roslowi mctropolila pedig ezt a szokást 
úgy magyarázza, hogy az apostol ígéi: «Beleg 
valaki közülelek "!» Nem t·supán a lesti, hanem 
a lelki hajokra is, aminők a bánat, a gond, az 
aggodaJom s főleg a vétek, szintén értendők. Vilá
gos, hogy így azután senuni sem áll útjában, 
hogy bármely egészséges ember akár naponként 
az utolsó kenetben részesüljön. Amde, hogyan 
egyeztethető meg ez a felfogás szenl .Jakab szavai
val, aki már a kérdő alakkal is: «Beteg valaki 
kü:iilete/.: '!>> nyilván elárulja, hogy itt nem valami 
mindennapi, hanem rendkíviili dolgokra akm:ja 
a figyelmet felhivni. 

Miuö lelki felkt>szültség szüksénes? 
l\linthogy az utolsó kt•net az (·Jök szentségei 

közé tartozik, a hC'teguC'k, midön azt fogadja a 
megszentelö malaszt úllapotúhan kell lennie. :\Iiért 
is, akinek halálos hiím' van, annak előbb meg 
kell gyónni<~, anníd is inkúbb, minthogy erre 
halúlwszély eset(•n az isteni jog alapjim amúgy 
is kütelC'zn' van. 

Ha a hdPg múr nem tud gyónni, indítson kg-

H3 



alább magában, ha teheti, komoly s őszinte bún
bánatot. Ezt a bánatot ugyanis a pap feltételezi, 
mi<lön a gyónni már nem lucló beteget feltétc
Jes feloldozásban részesíti. 

Amennyiben azonban a halálYeszély már oly 
fenyegető, hogy a kinnHús minden pillanatban 
beköYetkezhctik, nyomban az utolsó kenetet kdl 
feladni, minthogy ez, miként músutt kifejtettük, 
a U·lek i'ulvét johban bizt.ositja, mint a fploldozús. 
Ily eselben a jóhiszemű bünös, ha Yétkeit egyszer 
már megbánta, épen az utolsó kenet illtal kap
hatja vissza a megszentelö malasztot s nyeri meg 
a hiínbocsánatot. 

Ha az idö s körühnények megengedik, a súlyos 
belegnek a szent kenet fogadása előtt meg is kell 
úldoznia. Az Eucharistia fogaditsa amúgy is halál
veszelvben minden kereszténYnek S7.0rOS 1 köte-
lessége. • 

Az új CKyházi kódex megtiltja, hogy a szent 
kenetrt kiszolgáltassák olyanoknak, akik nyilYilll
,·alóan halúlos bünben makacsul kitartanak. Ezek 
közé tartoznak pl., akik csupún polgári házassúgot, 
Yagy (Hlll{ mújus Hl-ike óta) a katholikus Egyház 
úllal mrg nrm iddott wgycs házassúgot kötiittek 
s úgyi"lkt't még a halálos úgyon sem akarják rendbe 
hozni. Amennyiben k{•tst•ges, hogy az ilyen nyil
dnos biínüs, mielőtt eszmt•lett't vesztette meg
húnta-e bün{•t s akarta-e ügyét komolyan ren
dezni, az utolsó krnet fdt(•tdesen feladható neki. 
(9-l~. k.) Ily ('setben ugynnis kétell\e<lni lelwt, 
nlJjon a belegnPk van e s:á111/éka :t szentst'·g 



rogaclásiua s így egyúltalim :dkalmas ~s képes (_• 
arra.1 

Ahhoz a feltC.:·telhez ellenben: «amennviben 
méltó vagy ... » a pap az utolsó kenet ldsz'Oigál
tatását sohasem kt!li. Egyszerű oka c•mwk az, 
lllPrt ez a szentst:g·, ha a beteg később magúba 
szúll, búnatot indít s így méltóYá Yúlik, feiC.:•Iecllwt 
sP pillanattól kezd,·e kifejtheti üdú)s gyümölcseit. 
Ha a pap az utolsó kenet énényét a feh·eyö 
méltó ,·oltútól tenne~ függöYé, akkor a szentség 
IHre sem jönne, midón a beh•g a felad:'1s pilla
nataiban arra méltatlan s így k<'·sóbh fel sPm 
t'·ledhetne. 

Ennélfogva az utolsó kenetet, még abhan :1z 
esetben is, millón a bc.'teg lelkiállapota. felkészült
sége kétst'•ges, mindig feltétlenül kell kiszolgáltatni. 

Az utolsó keawl megismétlt>se. 
Régóta Yitatott kérdés, Yajjon lehet-e az utolsó 

kenetet ugyanabban a halál n•szt:lyben megismé
telni. :\Iúr Godfrici apút W\13-han taná<'sot kér ez 
ügyben .~:eni Ivó püspöktóL A n'llasz lagadó volt. 
Azonban e pontban sem mutnt fda régmull egyön
tetű g~·akorlatot. 

Igy még a latin <•gyhúzb;•n is a fX-XII. szá
zadokhan sol,; helyült a hetegt•hl hét napon 
egymilsutún részcsíiPlték az utolsó kenell)('n, mnely 
szokils a koptoknál napjainkig fennmaradt. 

t Az utolsó li~twtl'l ldszolgúltatú papnak Ld1út il~···nl;m· :1 

ft•lldt•lt llla:.(Úhan Í1-\." kdl form:'dnia: h:1 /;épcs PU!/!1 c 
szt..·ntsl·~ l·lf••;.ttHI;'•sÚI'a, 

Az utoloó kenet. 



A göriig-s:láv liturgiában pedig h{•t pap egymás
után elvégzi az összes kenéseket, tehát voltaképen 
megismétli az utolsó kenetet. Valószínüleg nem 
egyéb ez, mint a másutt dívó hét napos gyakorlat 
összevonása. 

Sokan ehhöl arra a következtetésre jutnak, hogy 
az utolsó kenet ugyanabban a halálveszélyheu, 
legalúhh is érvényesen ismételten (eladható. A kér
dést az döntené el, ha kimutathaló volna, vajjon 
a hinltalos Egyhúz minő álláspontot foglalt el 
t'zzel a szokússal szemben. Hozzájárult-e, helye
selte-e, avagy csupán egy ideig mint vissza
t•lést tiirte? 

Annyi bizonyos, hogy a latin egyházban már 
századok úta tilos az utolsó kenetnek ugyanabban 
a haláh·psz{•lyhcn Yaló nwgismt'·tlést'. Az új kódt>x 
is kijelt>nti : Az utolsó kendet ugy:mahhan a 
betegst~ghen megismételni nem lehel, haesak a 
heteg a kenet fog:H}:ÍSH UfÚn fe) IH'lll gyógyu)L ('•s 
újr_a halúl\'eszélyl)(' llt'lll cselt. (!I-lO. k. ~.) 

Es I'Z l't>lellt• észszerü is. Hiszen az utolsó kt'IH'I 
gondoskodik lllindazokról a kcgyelmckröl, amt>
lyek a hetegre néne jekn helyzetétwn szüksé
gesek s iül\'Ös(•l\. '['('húl nem szünik meg halúsúl 
kifejteni, míg esak ugyanaz az úllapot, ugyanaz 
:1 halálvesz!··ly fennforog. 

Akkor scm szalnHl ugyanabban az {•ld\·cszély
hen a szent kenelet megismételni, ha a bctt•g 
azt szcntségtöröleg vette fel. A szentség hahtsa 
ug~·:mis ilyrnkor csak fp) van függpszlw. Amint 
:1 h!'l!'g _jú gy1ínús, \·agy ha t•z nem IPllt'l. a hú-



nal által az akadályt elhárítja, az utolsó kenet 
feléled s elárasztja a lelket sajátos kegyelmeivel. 

Az utolsó kenet ismétlését illetőleg tehát a kö
vetkező szabályok szerint ),ell djárni. 

Ha a beteg meggyógyul s újra Yeszélyes ht•tt•g
ségbe t• sik, ar. utolsú kt•nctet újra fel kell nek i 
adni. 

Ha ugyanabban a hetegséghen a halálveszély
húl hizlosan ntgy \·alósziníileg kiszabadul s újm 
halitiveszélybe t•sik, az utolsó kenet<>t újra lehel 
neki adni. 

Ugyanuhhan a hnlúln·szélyben azonban az 
ulolsú k<>twl mi·g akkor sem ismételhető, ha a 
lltár lltl'glt·ví.i ht•tegséglwz tíjahb súlyos belegség 
jú ru l. 

Maga az 11tolsú ki'Jll'l nwgismi•tl(·séw~k lehelü
SI··gp is mitr arra mulal, hogy nem célja " szenl
"~··gm·k, mint lll~nwlyek botonil \'t•lik, utinhl 
haJúlim dönteni. hnnem inkúhh ~~J('(i'Jnkt'l, ha az 
reúnk üd\'iisst~ges, uwgnyujtani. Jslrn a szt•ntek
ht•Jt t'rre is adott nékünk példát. 

Haynrsi boldoy .llúriál. Firew::ének PZl a szép 
l i l iomút, lll Úr gycrmekk~rú túl fogva n·ndkíYüli 
.iúmhorsúg j<.•lh•nu.•zk. Eld(·l egészt•n Isiennek 
akarta szt•ntelni, de szülei úl dlúgi élt•h·t·, húzas
súgr:t akarlúk IH;nyszerílt•ni. Ez időtúl fogva ki.J
Iimhözú lwl<.•gst•g(•k nlinlha t·sak zsákmúnyul 
szemelti•k volna ki öt. :'\egyvenől év alatt nyolc
s::or kerescll az utolsó kenet felvételében vigaszt 
s Pnyhül(·sl, s nwg is laliilla uzl. Miutún pedig a 
o.;zi'JI\'I'Ih~s hl~·h1'•l, nwl~·c·t 1wki islt•ni YÜieg~nyc 
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Hyujtotl, fenékig ld ü rítt•, · li) 77 maJ US · 28-án, 
mialatt .Jézus Kriszlus kínszenvedését előtte fel
olvasták, a johh hazába költözött. 

Meddig adható fel az utolsó kenet? 
Újahb tudomúnyos kutatúsok s kísérlel<•k nem 

<>gy bizonyítékút szolgáltattúk annak, hogy a tulaj
donképeni halúl, vagyis a Jéleknek a testtül való 
eh'álása, esak az érzékelhető élelmüködések meg
szünte után több-kevesebb idő multán szokott 
bekövetkezni. Szakemberek állitják, hogy a holt
nak vélt s konstatúlt egyénben, hirtelen halál es(•
Lt•n egy napig, söt n(•melyek szerint három napig 
is; lassú kimúláskor pedig fél óráig, músok SZl'
rint egy napig lappanghat még az élet. :\liért is 
az olyannak, kit a közvélemt-ny már haltnak 
!art, m(·gis, ha hirtelen hall meg 2-:3 óra mui
Lán, ha lassú hetegst·g emésztett(• lel (~leterejét, 
körülhel ül fél úrún hel ül a szent reloldozils s rwvezt>
ll'St'n az u/olsá kene/ fpJtételcs<·n fl'l!ularulú. l\lagú
tól (·rlendó, hogy ezt az utóbbi szt'nlsl~gel a rö
vid formával kell tdadni, minthogy minden pilla
natnyi kt•sedell-m ilyenkor ,.(··gzeles Jelwt. 

Talún nemlesz énll•ktelen megjegyeznünk, hogy 
ls/en, «kint'k ítt-lt•h•i megfoghatatlanok <'·s ulai 
ruegvizsgúlhalatlanok" (Rom. ll. :i:l.) úgy intézte, 
hogy Ken1 .hí:se( S . .1. innshrul'ki t>gyd(•mi tanúr, 
aki az utolsó k(•rwtrúl a legkitűnöbb 111onogrúliúl 
írta, s szinh• t'gy cg(•sz <'·Idet sz(•nlell :IIT!I, hogy 
t'Z a sz(•nls(··g min<'·l nagyohh meghel'sülésben 
részesüljön. maga az utolsó kenelet csupún kihülii 

68 



testér<' krlptn. Nagyon hu:r.gón Yégzelt nyolc napos 
lelkigyakorlal után cleriill lélekkel induli séfúra 
a hegyek köz~. s ime, egyik keYéssel utóhh utám1 
induló rendtársa alpesi, szép, Yirágos rél közc
pt'n az élet nlindcn jele nélkül találja. Visszafu
tott a hírrel lnnsbruckha, mire a nagyszerii tudós
nak egyik rendtársa elhozza a betegek olaját fel
lételesen feladta a szent kenetet. lsten talán meg
engedtekülönös jutalomképen, hogy e nagy szent
ség áldásos gyümökseihcn részesúljön vagy talán 
anélkül is nyilt ,·olt számára a mennyország. 
(t 1907 szeptemhcr 21-t'n.) 

JiötelessC:•geink az utolsó kenet küt•ül. 

Hog~· a lelkipásztol'l s a papokat t•gyáltal:'ln 
szent hiYalásuk c tekintetben mire kötelezi, múr 
az elözőkbcn megismer·tettük. 

:\lil'l' küleles a lwt~g '! 
~lás kerdés, Yajjon maga a beteg is l>ii11 lerhe 

a/nl/ lnrlo:ik-e a: ulolsú J.:rnelel kémi s fei
t•enni. 

Nagyon világos, hogy az, aki az örökké,·alú
silgra nézn> döntö t'satáh<m ily nagy kegyl'lmd, 
ih· hathatós t:lmogatúst t'supa hanyagsilghúl t•l
utasil, a kereszt~ny önszeretet ellen lcgaláhh is 
bocsánatosan Y~tkczi.k. 

Szoros, stilyos híín alall kötelező isteni ,·agy 
t•gyhúzi tönényl azonhan az utolsó hnt'L ft•l\'1·._ 
lelérc sehol se111 találunk. S::enl .laka/1 apostol sok
szor id~zclt szantihói szigorú parancsot kiolvasni 
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alig le>het. A trienti szenl zsinnl is ),ijd('nli ugyan. 
hogy ((akkom szl'nlsc:y rupJwnl bt'in s magn a Szenl
Irlek elleni sPrelem nélkiil meg nem vclhelií», ez;;o;t>l 
azonban a gyakorlatol magá l nem szándéko;;o;i k 
(•rinteni, hanem nyih·án,·alóan csak a proteslan
lizmus ,·ak meröségét bélyegzi meg s utasítja vissza, 
amely t. i. az utolsó kenet szentségét gúnyolódva 
megtagadta. Ebben a ,·ifás kérdésben az új egy
házi kódex sem akart dönteni, miért is csupán 
azt hangoztatja, hogy bár e: n szen/ség magáball 
véve mint (nélkülözhetetlen) eszkö: az iidvösségrl' 
nem sziikséges, de azért senidnek sem s:abad a:l 
rl/wnyayolni.» De magáhól az utolsú kenet lcr
mészetéhöl sem lehet az utolsó kenet s::iyorúa11 
kötelező ,·olt:'lra biztos köYclkeztetésl vonni. A lt;
le>k erösítésc ugynnis n halálos ágyon más esz
közökkel is C'legendö módon <•l érhető, a ha l :í L•s 
hünl a Jélekrúl !<•törölni clsúsorhan a sz<'nl· 
~yónás hiYnlotl: n hiin maradn\n~·nitól perlig a 
m:íSYílúgon, a lisztiló tüzben is megsznhadulhal 
a lélek. 

:\lindezckhöl azt köwtkl'ztetlwljük, hogy jól
l<'hel nz utolsó kcnel fcln'tcl<• fölölte hasznos ···s 
úchös, ele azl lsll'll halúlos hi'ln le>rlw alatl kiih'
lezőy(• lenni nt'lll :1karln. Ehhcn is. minl sok 
c·gyc··htwn, az {'r az emher akaralúnak bizonyo~ 
szahads:'tgol enged, tk <'lnüja, hogy a heh'nk olloll 
okossúg s önsz{•rclcl sugalmúl kön·h·e a segít
ségünkre, támogalilsunkra, mcgml•ntésünhc ki
nyujtott kezét el IH' utasítsuk. Az utolsú kl-nel 
feh·étel(·nck ehnulnsztú-;úyaJ td1úl nagyon nem 
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\'étkezünk ugyan, dP azután magunknak tulajdo
nítsuk, ha a haláltusának szörnyii neh<'zs~g(•i 
közölt gyengéknek hizonyuhmk. 

!\lil"e kötelesek a hozzátat·tozók '! 
Mirc kötelesek a beteg hozzátartozói? Azok a 

hozzátartozók, kikre a beteg testi-lelki gondozása 
bízva Yan, minök a szülök, elöljárók, hitvestár
sak, bizonyára súlyos bíín alatt tartoznak ügyelni 
arra, hogy akit a Gondviselés velük ily szoros 
kapcsolatba hozott, azokhoz a szcntségekhez járul
_jon, amelyek örök üdvére nélkülö:llelellenek. 
Szorosabb kötelezettség azonban reájuk sem hárít
ható, mint amilyen magát a heteget tPrheli. Ha 
tehát a beteget a közelede') halill félelme az utolsó 
kenet fogadásától ,-isszariasztja, inkább csak jó
tanáccsal. rábeszéléssel hassnnak reú, mint h'kin
t~lyükkel. 

Azok a hozz:'ll:trlm:ók pedig, akik a hel(•g ldki 
gondozására szorosabh viszony alapján kütelezn· 
nincsenek, minők az on·osok, úpolók s cselédek, 
csupán szcretctböl s csak akkor kötelesek a bf'te
get a szentgyónásra s áldozúsra ligyelmeztetni, ha 
Játj:ík. hogy ezek nélkül a hetcg nem üdú)ziilhel. 

.Johh, nagyohh hálúra éni(,llH'S szolgúlalot nzon
han a betegnek senki sem tehet, ntint, ha szPn'-
tette), ügyessl;ggel, tapintattnl rú twlja \'l'nni. hogy 
lelkét a nagy ú tra a szents.:·gekkd, m·,·ezdl'sen n 
szenl kenettel felkészílse. Az irgnlomnak l'Zt n 
Jegnagyohh mü\'él lsten nem hngyhntja jutalma
zntlanul. lml' Pl--()' példa PITl' a sok közül: 
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Midün Gan/ U 1870) ir püspök egy alkalommal 
Soul!uvark plébániát meglátogatta, éjjel a Jelki
pásztort beteghez hívták. A híradó, a beteg szom
szédasszonya, messzit·ől jött és csak nagy fárad
ság s kimerülés árán tudta ezt a szeretetszolgá
latot teljesíteni. A püspököt meghatotta ez az 
eset s mintegy prófétai ihlettel így szólott a jám
bor hírnökhöz : «Isten önnek ezt az áldozatot 
bizonyosan meg fogja jutalmazni ·-- majd akkor, 
midön a sor önre kerüh. 

Néhány év. mulva Ganf püspöknek egyik papja 
a követke_zöket beszélte el. Pár nappal ezelőtt 
magányos, elhagyatott vidéken haladtam át, midön 
egyik házból hangos imafohászok ütik meg füle
met. Bementem, s ime egy haldokló ágya körül 
jó csomó embert Játok, kik közösen imádkozták 
a ~Iindenszentck litániáját. lVIinthogy a halál már 
nagyon közelinek látszott, haszonlalannak tartották 
a nagyon mcssze fekvö plébániára papért küldeni. 
Ily szúkséghelyzethen a jámbor emberek mit is 
tehettek egyebet? Az imában kerestek menedé
ket. És ime nem hiúba ! A súlyos beteg aszony 
ehl\'erte a feloldozást s az utolsó kenetben is 
részesült. Sőt az ('r másnapig megtartotta életét, 
midón az átutazó pap tábori oltáron szent misét 
v<'gez,·e a beteget meg is áldoztathalla.l'tána nyom
ban elhunyt boldogan. Kimúlúsa elött azonban 
húlás szin<>l emlegett<>, hogyan teljesHette rajta 
lsten (;ani püspökn<'k évekk<>l elöhh tett igéretét. 

Yiszonl minii szivlt-h•n s kegyl'lh·n eljárils az. 
utidön a hozzo'llarlozúk azzal a hiú i"u·i"lggyel, ne~ 
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hogy a beteg megijedjen, hozzá a papot nem 
hívják, sőt tőle távol tartják. Pedig a beteg talán 
régen nem gyónt s egyébként is nagyon rászorulna 
az lstennel ,·aló kibékülésre. De az orvos s a 
rokonok csak áltatják, hogy majd meggyógyul s 
a haláh·eszély ki van zárva. Mintha csak bekötnék 
ezzel a szerencsétlen beteg szemét, aki lassan, de 
biztosan halad az önény felé, amelynek örök s 
rettentó lángjai elnyeléssei fenyegetik. Egy jó 
gyónás s az utolsó kenet megmenthetné s az örök· 
boldogságba nyithatna neki utat. De a hitetlen, 
kegyetlen rokonok! Mil törödnek ök azzal, mi lesz 
az örök sorsa szerencsétlen betegjüknek l Veszítse 
el inkább a mennyországot s legyen a szörnyii 
pokol lakója - csakhogy rö,·id néhány pillanatra 
«meg '.le ijedjen)), midön a papot - kezében az 
édes Uduözitöuel s a vigaszok teljével betegágyá
hoz lépni látja. 

Ug-yanez a sziYtelenség kissé finomított kiadás
ban az az úri szokás, a papot a beteghez ('Sak 
akkor hin1i, midön ez már eszméletét vesztve 
a bánat felindítására s a szent kenet gyümölcsös 
fogadására képtelen. Mindegy! De azért a gyász
jelentésre reákeriil, hogy «forrón szeretetl» roko
nuk. ''a halotti szeniségek · ájtatos felvétele után 
a7. Frban jobbléfre szenderülh. 

A rokonok s házbeliek ,·alóban tanulhatnának 
a kél szent nővérnek Máriának és Máriának pél
dájából, akikről az evangéliumban írva ,·agyon, 
hogy látván bátyjuknak, l .. ázárnak komoly beteg
ségét .Jézusho:. «kiildéne/.:, monducín: Uram! ime, 
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akit s:erds:, bel ey•. (ln. 11. :t) És kPtségkí\'úl 
súlyosan \'élkczhetnck, ha ök az okai annak, hogy 
a beteg vagy épen nem, vagy nem kellő időben 
részesúl a hetegek szentségeihen. Arra sem hiá
nyoznak példák, hogy lsten már ez életben meg
hiintette azokat, akik ezt a fontos kötelmüket a 
hozzájuk tartozó beteg iránt elmulasztották. 

Az 1704-ben Ellwanyenben kimult szent életii 
.leningen Fülöp jézustársasági atya életrajza a 
következö esetet beszéli el. Biwnvos földmíws 
felesége súlyosan megbetegedett. I~rezvén hajának 
súlyos Yoltát esengve kérle férjét, hívassa el Fiiliip 
atyát, hogy öt a szentségel,kel a halálra előkészítse. 
A rlun·a ember azonban megtagadta ezt a ld,·ánsá
go!, miYel mint kijelentette, itt nem wszélyes heteg
ségröl, hanemcsak tettetés- és munkakerüh;sröl van 
szo. A beteg erre hallgatott, s néma könnyhulla
lúsok köz! kt'•rk Isieni, hogy gondoskodjék róla 
s lelke i'ul\'össPgéröl. Csakhnmar rossznhhm for
dult úllapotn s rohamosan heúllott az agónia. 
Siel\·e hí\'lúk most már .feni nye n aty út. Ez meg 
is jdenik s jámhor szokúsa szerint buzgón segít
ségül hhjn s:enf Uurbálál, a haldoklók Yt•dö
szentjét. l::s illle, minden várakozils pJJen(·re a 
heteg fl'ln~·itja szl•mét; mngához !Pr s reml<'sen 
eh·(··gzi n szl'ntgyúnúsl. De mintha csak lsten ezl 
a rendkh·i'di k<:>gyl'lmel annill csodúlatosabhil 
akarifi volna lenni, nyomhnn n gyónils utún. 
még mil'lött megáldozhatott s az utolsó kenetel 
felvelwttc ,·olnn, csendest•n elsz('IHI<'rült, elhun\'1 
az l'rhan. Fiilöp atya l'tTe hilnalos komolysúgg~tl 
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<; SZ(' ll t szi~OIT<ll Í g,\" szúJolt a l"('•rjJwz; « 1\q:~.\'f'tlen 
P-mher, hitrom nap mnl\'a iin ís a halál lia lesz. 
Készüljön reá, mert a halúl közel \'an!» Ezzel 
clsictcll, H jeleule,·ókel nagy ámulatban hagyya 
hcllra. ;\lásnap még teljcsen egészségesnek érezte 
magút Hz özveggyi· v:'tlt férli. A rákóvetkező napon 
csekély Jáz jelentkezelt Harmadnap azonhan oly 
h(•nel törl ki a haj, hogy a gyógyulásról le kellett 
mondania. ~lost belátta, hogy Isten ujja nehezedik 
rú. Aki Isiell büntetését elöre megmondotta -gon
dolá magáhan - az fog tudni leghathatósabban 
ál<· imádkozni. Elhintita tehilt Fiilöpöt. töredel
nwsPn meggyónt s jól előkészüln a nag~· útra, 
mi•g n z na p elhunyt. 

:\IH tc~hetiinli a 111ás\allásí1 súlyos 
lwtegek éJ•clekc'hen '! 

(lyakran megtörl<'nik, hogy katholikusok pro
l('slims rokonaik ,·agy jóbarátaik hett•gúgyát krny
lelenek kiirülállni. Aggódnl kérdik, mit lehelnc> 
a szerelett het(•g lelke énlPkél)('n lenni. Proteslúns 
lelkészt nem hivhatnak. Ez amúgy sem segíthetne 
rajta, legfeljcbh es:-. k nw~erúsítené végzetes lt'H
dt~seihen. J)p nwg mm'1gy is H másvallúsúakkal 
szcnt dolgokhan \·alú kiizremiikiHI('•s - mnil a 
proh·slúns klkt'·sz 1•gyenes Jll(•ghh·úsa jeii'Jli('JH' 
kalholilmsoknak szigorúan tiltva \:tn. ( \', ö. Az 
isl1•ni l'rt·nwk. ll. A szt•n•tl.'l. 10;~ J.) 

Dc Jússt;k most múr rt•szlelesen a külünhilzú 
cshctös~geket s az ezeknek megfeleló lcgcélszerübb 
eljilrftsi múdot. Ha a Júhis::t>mií mÚs\'allúsú hef('g-



hez katholikus papot nem hi\'hatunk, mert az 
ellenszenv s irtózat, amellyel azt fogadják a .ió 
eredményt amt'tgy is meghiúsítaná -- nem marad 
e~n·éb hátra, minl n·Je a hitet, rc.>ményt, szereletet 
és a tökéleles bán<rlol felinditanunk. Ezzel a beteg 
üdvösségéről a körülmények szerint jól gondos
kodtunk. 

De tegyük fel, hogy a heteget - talán barálság 
vagy ismeretség eimén - katholikus pap meg
közelítheti. Ez bizonyára igyekezni fog az élet
Yeszélyben forgót a katholikus ,·allás számára 
megnyerni, amelynek kebelén lehet eg)•edül .iól 
s nyugodtan meghalni. Ha azonban erre nines 
remény, akkor káros s ártalmas volna a heteget 
jóbiszemében megzaYarni. Legcélszeriibb tehát, 
ha a pap felindit.ia vele a már felsorolt érzelme
ket, \'alami általános blin\'allomásl \·esz ki tőle, 
nemkülönben felébreszti benne s kifejezteli vele 
az óhajt, hogy szivesen részesülne a lelki s<'gíl
séghen, amit az lsten szolgája neki nyujthat. 
Erre azután a lx·teg felhini-s nélkül, l{>Jtételesen 
feloldozható. 

Ha pedig a másntllású heteg, kirúl a jóhisze
miiség feltételezhctö nin<"s már magán:\) s m;mi 
alappal feltételezhető, hogy lelki'll<'le a feloldozásra 
nem alkalmatlan, akkor a pap fúléhe mond.ia 
mindazl. amil n:-k nwgheszélne, ha ünlurlatnál 
volna, mikénl t•zl clőhb kifejtcltük. Sok eselben 
ugyanis a heleg hall (•s ~ri, jóllehet ennek semmi 
jeiét sem tudja adni. Es a feltételes feloldozás 
ily körülmények közölt is nwgadható. 
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l~leh·eszélycn ldvül azonban másvallásúakat, 
ha még oly jóhiszemüek is, soha, semmi körül
mények közölt sem szabad feloldozni. Botrány 
nélkül ugyanis ez meg nem történhetnék. A más 
hiten lévök ezzel csak megerősödnének téveM
sükben, a katholikusok pedig elvesztenék iszo
nyatukat az eretnekség s aposztázia iránt. 

Hosszhiszem ü másvallásúakon, minők az aposz
taták, s mindazok, kik saját hitük igazságában 
komolyan kételkednek, segíteni csak úgy lehet, 
ha a katholikus Egyhúz kebelére őszintén meg
t{•rnek. 
Midőn némi gyanú merül fel, hogy ajóhiszemü 

másvallúsú érvényesen van-e megkeresztelve, ez 
a legszüks{·gesebb szentség is feltételesen újra 
feladandó. Szen/áldozásban s az utolsó kenetben 
azonball cSIIJilÍll a /.:al/wlikus Egy/ui: híllei része
siilhelnek. 

Gyakran megtörténik, hogy músvallásúak, aposz
latúk halálos úgyukon, midön minden füldi remény 
,~s l;rdek szétfoszlik, mint a buborék, a katholikus 
,·allásra szívescn visszatérnek, ha akad, ki öket 
err~ bátorítja s útjokat egyengeti. 

Erdekes esetel beszél el erre nézve Macau/ag 
lord jeles protestáns történetíró.' 

ll. Kúrvly angol király csupa politikából szín
leg protestáns \"Olt ugyan, tie szívében katholikus. 
Halálos kimenetel ü rövid betegsége elején a király
nő s Mária Bealri.r yol"ki hen·egnö sürgősen két·-

' Macaulay: All!o(nlország liirl.:•udt· ll. Jak:1b 11·.-.urai<~Jllt~it{. 
ll. k. 1. f. 
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ték .Jakab yorki herceget, hogy hívasson számára 
katholikus papot. Ezek ugyanis ismerték a király 
sziw titkát s nem tudták az okot, hogy a yorki 
herceg miért kl\sik. Végre Por/silWillll hercegnő, 
kit a király nagyon l\edwlt, lépett fel erélyesen. 
Harilion francia kö,·ethezfor<lult: «Beszéljen k1\n~m 
a yorki herceggel, monct,jn nw g nek i, hogy egy 
,,··lek forog veszélyben. O egyedül ura a helyzet
nek, ü mindPnkit kiküldhet a kirilly szobújából, 
siessen kérem, míg nem k~sÖ» . 

.Jakabot úhnúból veri k fel. Ho han litestYér(' 
ll. l\ároly haJidos ágyához. Halk hangon beszél 
n·h·, nlintha úllam! ügyekről túrgyalna. JI. l\ároly 
hangosszúval felel : cclgen, igen, teljes szhemhi.il !" 
Senki S('lll gyanítá a francia 1\iin:lel kin'•w, -
hogy a k iriily ezzt'l h ü vá gyúl fejezte ki a rtimai 
Egyhúzha visszatérni. «Hi,·assak pnpol'!>• kérdi a 
hen·Pg. «Igen. igen. vitlaszol a hi'Leg, hintss l\cdn·s 
l<•stvén•m, az lsten szer('lmérc kt·rlek s ne wszflo
gess id öt ... de nH;gsem ... I'Z nekPd úrihalna ... •• 
' '' l~s ha (·leL<·m he· kt:.;rü l - Y:'tgoll küzhe a lwrceg 
·- akkor is hívok.)) P gy is ti.•rll•nl. .\ kirúly meg
kapta a feloldozúsl s rt•szesi.llt az ulolsú )\vnetbvu 
és az Oltúriszenls(·gLl'll. ~lillllt•z hizonvos sit•ts('•g
gt'l s n·jh P ment ,:,··ght• .. \ papot litl~os lt•pcsŐn 
,·ezetlék ki a kirúlyi palotúhúl. A kirúly 111Úsnap. 
Iü .. "'.) kbruúr ti-im (lélhen nyngodtan elhúnyl. 
l{t•sóhh Jakab, múr miut litcst\·,··re. utúda az angol 
trónon az t's<•trúl így í r : ... "1::11 ot! Yoltam (tt'st
n'n·m) haJú Ios :'tgya mellelt, midön a hilvallúsl 
h·h·llp s SZI'Ill t·:~·yh:'tzllnk sz(•Jih('•g,·il fogadla; 



miért is tanusíthatom, hogy mint jó katholikus 
halt meg. Jakab király». 

Itt beszélünk el egy csetet a napjainkhoz köze
lebb eső időkből, amely tárgyunkat még inkllbh 
megvilágítja. 

Parrini Cézár lircnzei tanár, húr forma szeríni 
nem hagyta el a katholikus hitet, dc mint magas 
fokozatra jutott szahadkömüves az Egyházat údú-

. zan gyülölte s csak úgy ontotta egyik új súghan 
a vallást:>llenes cikkeket. 1&"2 múrcius Ja-ún szcr
kesztett végrendeletében megtiltotta, hogy holta 
után egyházi temetésben részesítsék. De midün 
JR84 június 18-án párbajban halálos sehd kapoll, 
s az on·os a közeli halálra figyelmczl<'lle, t>gyik 
közelálló hölgyet arra k~rte, hogy szúmára pap
t·ól gondoskodjék. 

~~s midőn ez mcgérkczl'll, Parrini l'lőllc i"rnlll'
pt'·lyesen ,·isszaYonla azt a sok gyalúzalol. amelyet 
a \'alláson cJl\i)vl'ieU, és úszinlén kihéki"dl/s/t'néN/. 
:\li1liin vt-g(•hez közel .Jé::us nen:·t l·mll'g1•tte, egyik 
iil meglútogaló barútja ezért ld·nlürc ,·onta. «Ked
ves harútom - susogla erre a heteg - múskép 
Jútjuk a dolgokal az életben, s múskép a közeli 
ha Júllal szem he n .. ·'' Midön múr a ravatalon fl·k üd l, 
a szahadkömü,·esck cg~ ik föemhcrc, meg,·ekshlll 
mcgtérésc miatt, öt arcul ütötte. lk mit ::U· toll ez 
az elhunytnak, hacsak egyt>tlen, halhatalhlll 
lelkét örökre megmentette'! ! \'iszont mit hasz
nálna neki a fl;nycs ll•metés, a magasztaló újság· 
dkk{•k s di('shcszt'·dl•k, ha az evangéliumi dús
gazdag sorsúl H1lna kénylt'kll az iiriikn• g~·iilrii 



lángokban megosztani '! «l\Iagasztalják öket, ahol 
nincsenek, s gy~trödnek, ahol vannak,» mondja 
találóan szent Agoston az olyanokról, kik a földi 
dicsöségért lemondanak a mennyei koronilróL 

Néhány JH~Ida. 
A sza\'ak ugyan megindítanak - mondja latin 

szállóige - dc a példa vonz. Megismertettük 
azokat a valóhan dús kc~yelcmkincseket s vigasz
talásokat, melyeket az Ur a betegek szentségébe 
rejtett. Hozzuk most néhány példáját a lelkiisme
retességnek és buzgalomnak, amelyet egyesek 
a haldoklók szentségeinek, neYczctesen az utolsó 
kenetnek felvételénél tanusítottak. A lörténdem
ben s a közéletben számos ilyennel találkozunk, 
olyannyira, hogy az épületes esetek gazdagsága 
az embert - mikor Yúlogatni akar közöttük -
szinte zavarba hozza. A szentek fenséges halálát 
itt nem is emlegetjük. Hogy ezek jól felkészül\'e 
Yégezték földi pályájukat, ezen senki sem esodál
kozik. Inkább olyanokal mutatunk be, akiknek 
homlokát nem éke.siti a szentek glóriája, de mégis 
szép s épül-etes példát adtak a keresztényi alsleli 
színe elölt is nagybec!>Ü» halálra. 

Chantal Krisláf báró, a bourbillyi vinkastély 
ura, Chantal s:enl Franciska férje, rokonáYal és 
jóbarátjával, Anle:yvel vadászni megy. A Yadá
szok t'gyik úton halad\·a, Yalamivel hátrább 
parancsolták eselédeiket, s fegyverüket megtöltve, 
felhúzott kakassal haladtak. Egyszerre lövés dör
d ült el, lom pa kiáltás hallatszott és Chantal húrú 
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véresen a földre bukott. Anlezy Jötte meg csupa 
véletlenségből. «~'leghalok ·- kiáltja a báró esté
hen - barátom, unokaöcsém megbocsátok tel
jes szívemből !» Ezalatt a kisérök a dörrenésre 
összefutva - esak siránkoztak s egészen elvesz
tették fejüket. Egyedül Chantal báró, akit egy 
falm·(·gi házba szúllítotlak őrizte meg hidegvérét. 

Gy.n·san papért küldött, és élő hite féh•én min
den késedelemtöl, négy szolgúját négy különböző 
közs(•gbe irányította, hogyha egyiknek plébánosa 
nem volna esetleg otthon, a másikat biztosan 
mcgtalálják. Az ötödik szolgút szent hitwséért 
menesztette. Ez hamarosan meg is érkezik. Miköz
ben a báró feleségét vigasztalja, nyugodtan kérdi, 
megjött-c már a pap. Igenlö feleletet kapott. Buz
gón felvette tchút a szentségeket. A haláltusa 
kilenc napig tartott. A nyolcadik napon «egy 
szerzetes buzgósúgúval» mcgúldozott ez a kemény 
katona, akiről azt is ldjegyezték, hogy «húszéves 
korúban már tizennyolc púrviadala volt, amelyek
hűl mindig győztesen került ki, dc szerem·sére 
senkit sem ült meg)). 

Mégegyszer megbocsátoll halúJa okozójának és 
a megboesiltó okiratot a pléhánián letéthe he
lyezte, hogy gyermekeinek s nnokúinak örök 
emlékezelükben legyen. Végrendelete <'gy külön 
záradékaha foglalta, hogy l<>gyen az ört>kségböl 
kizúl'\'a az a gyernwke, aki az i; halálúnak meg
hosszulását szóba hoznú. Ern• megszabaduh-a 
mind<'n nyugtalansúgtól, szíve <>gyt'e távolodott 
a földtúl (•s az (•gi haza ut:'w epedw, az igazak 

Az utolau kenet. 



halálával csendesen hunyt eJ az lfrban harmincöt
éves és néhány hónapos korában. 1 

A jó halúJra való készületre feJette épületes 
példát adott egykori királynőnk, Mária Terézia is. 
Még egészséges korában becsületszó alatt köte
Jezte doktorát, Slörk<Jt, hogy őt betegség eselén 
a közeli haláh·a figyelmeztesse, mert, mint kije
lenté, ő leljes öntudattal akar a haldoklók szen/sé
geiben részesülni. Öt nappa] a kirúlynö halála 
~lőtt a derék onos meg is felelt igéretének. 
A királynő még aznap meggyónt s másnap összes 
Bécsben tartózkodó gyermekei s rokonai jelenlé
tében megáldozott s felvette az utolsó kenetet. 
Maga elé hh·atta összes szolgaszemélyzetét, s ha 
netán őket megbántotta volna, ünnepélyesen 
bocsánatot kért től ük. On·ossúgot nem akart 
bevetmi, merl, mint kijelenté, ennek csak az 
a célja, hogy őt néhúny pillanattal tovább ezen 
a vilúgon visszatartsa. l\fidön fia, József, kérdezte 
tőle, hogy talán kt·nyelmetlenül fekszik? «Igen 
- feleli a királyn<' - dc> meghalni elég jób>. 
t:tolsó sza\·ai \'Oitak: «úh Istenem, ndd magad
hoz lelkemet». Lelke békés nyugalommal hagyta 
el por h ü \'el y ét l i 80 noYember 2!1-én H órakor este. 

J. Napoleon császár, ki mint a ,·ilág ura, lsten 
orszúgút, az Egyházat, kegyetlenül szorongatta,. 
sőt magút a p:lpút, VII. Pius/ rabhilitu.·sbe wrte, 
később, már mint sziklához Júncolt kőszáli sas, 
S::enl Ilona szigelén komolyan magába szállott 

t \'. ;·,, /lortgaud: Sz<'nt r.ltanlal <·kl<· <·s a yisilali<H'<'tHI 
('l'l'lll'l<·. l. 



Midön végóráját közeledni érzé, elbocsátá az 
orvost s . káplánját, Vignalil hivatva, igy szóJt 
hozzá: c<En hiszek Istenben; én a katholikus val
lásban szülcttern, teljesiteni akarom tehát a köte
lességeket, melyekct reám ró, s részesülni akarok 
a szentségekben, amelyeket kiszolgáltat». A csá
szár erre meggyónt, megáldozott s felvette az utolsó 
kenetet. ccMily boldognak érzem magam, - szóJt 
erre Montlwlon tábornokhoz - hogy teljesítettem 
kötelességemet; önnek tábornok ugyanezt a bol
dogságo! kh·ánom halála órájára ... Nem tettem 
ezt a trónon, mert a hatalom eikáhítja az embert. 
Azonban hitemet sohasem vesztettem cl. A haran
gok zúgúsa nlindig gyönyörködtetett, s a pap 
Jútása mindig megindított. Mindezt cl akartam 
titkolni, de biz' ez gyengeség. Meg akarom adni 
a tiszteletet Istennek.» Erre parancsot adott, hogy 
a mellékszobában oltárt állítsanak s arra a leg
méltóságosabb Oltáriszentséget imádásra kihelyez
zék. Igy halt meg Napoleon császár igazi keresz
tény módon. (Segur.) 

Károly füherceg is, aki Napoleont A.spernnél és 
Esslingennél1809 május 21, iiJetöleg 22-én legyőzte, 
élete folyamán sokszor kifejezte azt a hö óhaját, 
hogy, mint jó keresztény, a szentségekkel megerő
sítve halhasson meg. Sokszor ismételte gyóntatója 
előtt: «Ha észreveszi, hogy végórám közekdik, 
el ne titkolja azt előttem. l\londja csak akkor nyil
tan s határozottan : Rajta, vén katona, itt az idö 
a berukolúsra !» Erre azonhan nem volt szükst>g, 
mert hdt>gségc elsö napján önként maga ké.-te a 
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szentségekel, hogy ö, aki annyi csatában győzött, a 
halállal vívott ütközethen vereséget ne szenvedjen. 
1847 április 30-:'m hunyt el 76 éves korában. 
Midőn Viliars francia generális a csaláhan súlyo

san megsebesült, némelyek azt lanácsoJták neki, 
hogy a hetegek szentségeit csak úgy titokban 
fogadja. «Nem! - barátaim szól erre a vitéz tábor
nok.- Ha a hadseregnem láthatott engem, mint hős 
katonát meghalni, lásson legalább, mint becsüle
t<'s keresztényt az életből kimulni.» 

Mindnyájan tudjuk, hogy hazai történelmünk 
nagy alakjai Hunyadi János, Deák Ferenc, Bem 
tábornok s számosan mások buzgón részesültek a 
betegek szentségeiben. Polocki András gróf, Galícia 
helytartója Hl08-ban virúgvasárnapján gyilkos
merényletnek lett áldozata. Bizonyos Siczynski 
Miroslav nevií fanatikus ember, kihallgatás 
ürügye alatt hozzá férkőzött, s golyót t·öpített 
agyába. A gróf nyomban inasát hívja: «Golyó nm 
a fejemben, - szól - hívassatok nyomhan gyón
tató papol». «Kegyelmes uram - feleli a szolga, 
hiszen a sebesüll·s nem lesz halálos.» «Tedd a 
parancsot - hangsúlyozza a helytartó - én 
katholikus ember vagyok s nem félek a haláltól.>> 
Mnjd titkárút hitveséértküldötte: ~<Mondja megneki 
-szólt a gróf-hogy előbb kissé imádkozzék, aztán 
.iöjjön hozzám». Erre úgy ba fektették. A pap közben 
sietve megérkezik s lá h a a közeli halál veszélyt, 
melyb('ll a helytartó ~orog, nyomban nwg akarja 
adni a feloldozúsl. «En még egészen magamnál 
vagyok, .iclPnli ki Cl'l'l' a helytartó, h•hát gyúnúst 



is végezhetek» t:s a legnagyobb áhitattal fogadta· 
a végső szentségeket. Utána ágya köré sereglő 
övéihez fordul. Feleségének meghatottan hálál
kodik, jóságáért, szeretetéért, majd megáldja szá
mos gyermekét s számukra gyámokról gondosko
dik. Azutánsürgönyt meneszt császárához, /.Ferenc 
Józsefhez, biztosította őt, hogy szolgálatában hü 
s odaadó maradt utolsó leheletéig. ~emsokára reá 
kilehelte nemes lelkét. 

Ennek a természetfeletti erőnek, mely Potocki 
gróf halálá~an megnyilatkozik, titka a boldogító 
öntudat : «En katholikus ember vagyok, s nem 
félek a haláltól». 
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Az utolsó kenet szertartása. 1 

Megismertetjük az utolsó kenet szertartását azl 
az aránylag ritkább esetet tételezve fel, hogy ezt a 
szentséget egyedül s önállóan, s nem a szent útra
nlóval kapcsolatban szolgállatják ki. A hetegek 
áldoztatásának szertartását ugyanis már «Az Oltári
szentség» címii könyvünkben (131.lapon) közöltük. 

Nem győzzük itt is hangsúlyozni, hogy az 
Egyház - mint látni fogjuk - mily gyengéden s 
meghatóan imádkozik a betegnek nemcsak Jelké
(•rt, hanem fesli egészségéért is. l\linthogy pedig 
lsten az ö Egyháza imáját mindenhen, ami reánk 
csa/.: iidvös, biziosan meghallgatja, már ez elég ok 
lehet arra, hogy 1;pen a halá/ól remeyö beley mi
clőhh az utolsó kenethen keressen menedéket. 

.\ beteg swhúj:Jimn ft'IJi·•· abrosszal leborított asztah·a 
úllítsuk kH i•gii gye1·tya közé a feszületet. TC'gyünk a7. a~z
tah·a túnyl'I'IJan si>t, kt·n~·e•·et s tiszta Yattút, hogy a pap az 
olajat ll.iiúrúl ll'liszlithassa. l~<!súthl'liink öt lds Yattagom
hócot is a keni·s hcln·im·k letöl'li·si•n•. Heln·zziink to,·:íhhú 
az asztalra kis t•tléJ;~·ht·n szC'nteltdzl'l, m~lli·je izsúpsz:ílat 
Yagy kis fl•nyögall~·at a szcntelt\"Íz hintc!sére. (H:~ :1 hetel( 

l \'. ö. D1·. Szunyogh X11v Ferenc O. S. B. Lituq{ilms élet. 
lll. A hdegek szC'ntsél(l'. S:en/ lstr•án-Tarsulat ldmh1sa. 



úJdozik is, akkot· pohtn·k:íhan l'l()·-két ujjnyi (s m·m töhh) 
közöns<·;;l'S vízr·öl is jlondoskodjunlq 

A prtp karingben s Yiolr.színü stúl:íYal szolgi1ltatja ki :1z 
utolsil kenetet. 

A beteg szohújáha így köszönt be: 
Pap : Bék~ ennek a háznak ! 
Felelet: Es minden benne lakónak! 
Erre meghinti rt heteget s úgyút szcnteltvízzel s így 

imitdkozik: 

Pap : karwrs (1/ints meg engem, Uram, izsóppal 
és meglisztulok; moss meg engem és fehérebb leszek 
a hónál. 1\önyör!'ilj rajtam, Umm, nagy irgalmas
ságod szerint. Es könyörületed nagysága szerint 
töröld el gonoszságomat. 

Dicsöség az Atyának és Fiúnflk és Szentléleknek, 
miképen kezdelben vala stb. 

Ene ismétli a karn·t·set : Hí11ls meg e11gem, Vram sth. 

Pap: Segitségiink az (·r nevében. 
Felelet: Iq az eget s földel leremlelle. 
Pap : Az Ur legyen 11elelek. 
Felelet : A le lelkeddel is. 
Pap: Könyörögjünk. Uram Jézus l\ris:lus, a mi 

alú:alos bejövelelünkkel egyült térjen be ebbe a 
házba az örök boldogság, az isteni áldás, a deriill 
oidámság, a gyiimölcslizö szere/et s az örökös 
t•gészség. Távozzanak ebből a lakásból a démonok 
kísértései, legyenek jelen a béke anyyalai s hagyja 
el azt a gonosz viszálykodás. Tedd, Umm, maga.~=
lossá feleiliink a Ic szenl nevedet s áldd mey o mi 
társalkodásunkat, s:enleld meg alázatos láloyató.
sunkat, ki s:ent t;s jó vagy <;S marads: az Atyával 
é.~ S:entlélekkel mindörökkön ijrükké Amm. 



Kiinyörögve kérjiik a mi Urunkat, .Jézus 1\ris:lusl, 
hogy áldásával áldja meg e:t a hajlékot és minden 
benne lakót, adja nekik jú anuyalát őrzöill, engedje 
meg nekik, hogy az ő csodálatraméltó törvényeit 
megfontolva neki szalgáljanak; fordítsa el lőllik az 
ellenséges hatalmasságokat; szabadítsa meg. öket 
minden félelemföl s minden zavartól s kegyeskedjék 
egészséy/Jen megöriwi öket: ki a: Atyával és 
Szenilé/ekkel él és uralkodik lsten mindörökkön 
Öl'ökké. 

Felelet: Amen. 
Pap: /(önyörögjiink. Hallgass mey minkel, szeni

séges Urunk, mindenlwló Atya, iJrük Isten s /;üldd 
el kegyesen az égbiíl szetil angyalo1lat, aki örizze, 
ápolja, oltalmazza, látogassa és védelmezze e lrá:
nal.: minden lakóját. 

Felelet: Amen. 
Erre a beteg, Yagy ncYébcn más ,-alaki elmondja a köz

gyónást: 

Gyónom a minden/urtó Istennek, a boldogsáuos 
mindenkoron Szii: Máriának, szenl Mihály fúan
gyalnak, J.:aes:lelü s:enl Jánosnak, s:enl Péter t;s 
Pál apostoloknak, miwlen szen/eknek és neked (lelki) 
atyám, lwyy sokat vélkeztem gondolattal, s:óval és 
cselekedeltel: én vétkem, én vétkem, én igen nagy 
uélkem. 

Kérem azért a boldoyságos, mindenkoron Szűz 
Máriát, :;zrnt Mihály föanuyalt, keresztelő szenl 
Jánosi, szenl Péter t;s Pál apostolokat, minden szen
lekel s téged flelki! atyám. hogy imádko:zmwk 
értem a mi Urunk /sleniinknél. 



Pnp: l(önyöriilji)n raJlad a mindenlwló lsten, 
bocsássa meg vétkeidet és vezessen el az örök életre. 

Felelet : Amen. 
Pap: Engedje el biineidet, oldozzon fel és bocsás

son meg neked a mindenlwtó és irgalmas lsten. 
Felelet: Amen. 

Ezen előkészítő imák utim az utolsó kenet ldszolgúltatú
súra kerül a sor. 

Pap : Az Atyának t és Fiúnak t és Szenilélelmek t 
nevében kezünk föltélele által és a szenl angyalok
nak, főangyaloknak, pálriárkáknak, prófétáknak, 
apostoloknak, vértanuknak, llitvalló/.:nak, sziizek
nek és minden szen/eknek segítségül hívása által 
legyen kioltva benned az ördögnek minden ereje. 
Amen. 

Ezutún n pnp hünlyknjját a helcl(t•k olajúhn múrt,·a 
1\ncszt alakjithn megkeni az él·zél\cket, illetőleg testrészeket, 
mindt•nil;nél a megfelelő imúds:'tgot mondva. 

A szemeknél: 

l::en s:enl kenet által t és qz ö júsáyos iryalma 
által bocsássa meg neked az Ur mimia:l, amil lá
tással vétkeztél. Amen. 

:"~·omban ntúna a pap ntltú,·al letörli a kcn<·sl'k helyé!. 

A fiileknél: 

Ezen szent kenet állal t és qz o Josagos iryalma 
által bocsássa meg nrked az Ur minda:l, amil hal
lással vétkeztél. Amrn. 

M9 



..t: orrnál: 

/izen szenl kenet által t és. az ü jóságos irgalma 
állal bocsássa meg neked az Ur mindazt, amil szag-
hissal vétkeztél. A me n. · 

A.z összecsukolt ajka/mál: 

Ezen szent kenet állal t és qz ü jóságos imalma 
által bocsássa meg neked a: Ur mindazt, amit íz
léssel és beszéddel vétkeztél. Amen. 

A. kezeknél: 

Ezen szent kenet által t és ~z ö jóságos irgalma 
által bocsássa meg neked az Ur mindazt, amit la
pinlással vélkeztrl. A.men. 

A lábaknál: 

/~':en szent kenet által t és qz ő jósáyos iryalma 
állal bocsássa meg neked az Cr minda::l, amil já
rással vétkeztél. Amen. 

Ezutún a pap a hín•lda·l, illetiilc!( az l'Zdid l>t·p\'ist"iii 
szolgúlatlcYiiYcl közösen így imúdlwzi(; : 

P::\p: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelme:: z! 
l'ram, irgfllmaz:: .1 .llialyánk ... (halkan Yégzik el). 

Pap: Es ne vigy minket a kísértéslw. 
Felelet: Dc .~::abadíts meg a gonosztól. 
Pap: Menlsd mcu s:olgádat (s::olyálúdal/. 
Felelet: Istenem, ki benned reménykedik. 
Pap: lúildj neki, Uram, segítséyet a le szent 

helycdrúl. 
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Felelet : És Sionból oltalmazd meg öl. 
Pap: Légy számára, Uram, erős oltalom. 
Felelet: Ellenségeivel szemben. 
Pap: Sem.mit se bírjon az ellenség vele. 
Felelet: Es a gonoszság fia ne árthasson neki. 
Pap : Uram hallgasd meg könyörgésemet. 
Felelet: E~ az én kiáltásom jusson te eléd. 
Pap : Az Ur legyen veletek. 
Felelet : A te lelkeddel is. 
Pap: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki Jakab 

apostolod által mondád: Beteg valaki közülelek? 
Hívassa el az Egyház papjait és ezek _imádkozza
nak felelte, megkenve öt olajjal az Ur nevében: 
s a hilböl jött imádság rrregszabadítja a beteget, 
és megkönnyebbíti öl az Ur és ha még biínökben 
vagyon, megbocsátlalnak neki, gyógyílsd meg, ké
rün/.·, Megváltónk, a Szenilélek kegyelmével e beleg
nek szenvedéseit, orvosold sebeit, bocsásd meg vét
keit és minden lelki és lesti f'ájdalmat iíz: el föle, 
add vissza neki irgalmasan t~lje., kalsó és bels6 
egést:.'flégét, hogy irgalmad segélyével épségél vissza
nyeJ"Ve elöbbi kötelességeit újra teljesíthesse. Ki a: 
Atyával és Szenllélekkel élsz és uralkodol, Istell 
mindörökkön-örökké. Amen. 

Könyörögjünk. Tekints kérünk, Uram, N. s:ol
gádra (szolgálódra/, aki lesti belegségben sínylődik 
és oltalmazd lelkét, amelyet te alkottál : hogy meg
próbáltalásában megjavulva a le orvosságod által 
magát menlesnek érezze. Amen. 

Könyörögjünk. Szeniséges Urunk, mindenhalú 
Atya, örök lste11, aki áldásos kegyelmedel a bel<•.q 
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testre árasztva, teremtményedet sokszoros jóságoddal 
megőrzöd, neved segítséglil hívására légy jelen 
jóságosan, hogy szolgádat (szolgálódatj a betegség
től megszabadUva éti egé.yzséggel meoa:iándékozva, 
jobboddal felemeld, erőddel megerősítsd, hatalmad
dal megvédjed és szent Egy/lázadnak, mikénl óhajl
juk te{jes egé.'l:eségben vlsuaadd. A mi Urunk 
Krisztus által. 

Felelet : Amen. 
A szertm·t{lskönyv eliih·úsa szerint a pap :1z olaj letiirli·

s~re haszni1lt valtút tiszta ed(·n~·hen a templomba vissza
viszi, cli•gdi s a hamut a 5Zaki'Úrium ha teszi. 
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Teljes búcsú a halál órájún. 

Istennek, nk i minkel boldogsilgra teremtett, nem 
telik kedve gyötrelmeinkbcn. Ha reúnk szen
vedési mér, ezt csupán nagyobb javunkra - s 
mondhatnám, nehéz szívvel teszi és nlinden hatal
mát kimeríti, hogy bennünket oly kínoktól men
lesítscn, amelyeket minden lelld kár nélkül 
elkerülhctfmk. Ilyen pl. a purgatórium. Nem 
Istenen m úlik, hogy azt minden lélek kikerülj e. 
Hatalmas bizonyiték erre az utolsó kenet. Hiszen 
ennek, miként idfejtettük, egyik fö célja a lelket 
llgy felkészíteni, hogy a tisztító lán~okat elkcrülj(_•, 
mielött átlépi az ég küszöbét. Amdc, ha nem 
fogaduók ezt a szentségcl olyan lelkülettel, hogy 
az bennünk teljes hatásúl kifejthelnt;, az isteni 
irgalom még nem merült ki wi ünk szemben. 
A büntetés adósságunk teljes törlesztl·sl're, kl·sz 
nekünk a halál órájún teljes búcsút adomúnyozni. 

Búr a haldoklók teljes búcsúja egu s ugyanaz, 
de Isiennek s Egyházimak jó\·oltúból szinle szám
talan jogcímen nyerhetjük cl azt. 

A jogcímek közüti vannak s:cmélyesck, amelye
kd t. i. mindcnki magúnak mcgszerezhct anélkül, 



hogy pap közbejötte szükséges Yolna s Ynn egy 
általános, az ú. n. általános feloldozás, amelyben 
az erre felhatalmazott pap részesíthet. 

Elösorolunk néhányat a személyes jogcímek 
közül 1• 

A haldoklók búcsúját megnyerhetik: 
a) Akik élctükben gyakorta hh'ták ·Jézus nevét 

segítségül s ugyanezt a halál óráján is megteszik ; 
akik sokszor elmondották a közismert kis imát 
a szenl Örzüangyalhoz: «<stennek szenl Angyala, 
ki örzöm \·agy, kire lsten kegyessége bízott: vilá
gosíts, oltalmazz, kormányozz és vezérelj engem. 
Amen>>. Továbbá, akik éltük folyamán gyakorta 
felindították az isteni erényeket: a hitet, reményt 
s szereletet ; 

b) akiknek az ú. n. pápai áldással ellátott 
tárgy pl. kereszt, érem, rózsafüzér van birtokuk
ban s azt a halálos ágyon közelükben tartják; 

c) a legtöbb jámbor társulat tagjai s a skapulárék 
hordozói; 

d) akiknek a pápa külön ezt a búcsút enge
délyezte rokonságukkal együtt, kikre ezt a kiYált
ságot kiterjesztette ; 

e) akiknek halálos ágyukon az ú. n. toties-quo
ties, haldoklók búcsújával ellátott keresztet át
nyujtják. 

f) akik életükheu Jegnlább egyszer szentgyónás
sal s úldozással kapcsolalosan elhatin·ozzák s 
kifejezik, hogy akkor s oly módon akarnak ön-

t Beringer S. l. Dil· Ahiüsse l•í-iki ld:-.dils 1!121. ll. kiilet 
lll:!l. t•s i>!IK. sziun. 



ként s szeretetböl, lsten szent rendelkezésén meg
nyugodva meghalni, amikor s ahogyan a Gond
viselés ten-ezte. 

)\fegtehetö ez a következő kis ima alakjáhan: 
«En uram és én Istenem, múr most teljes meg
nyugvással és készségesen elfogadom kezedböJ a 
halálnak azt a nemét, amely neked tetszik az 
összes yc]ejáró aggodalmakkal, kínokkal és szen
vedésekkel». (IX. Pius 190-! márc n.) 

Ez az utóbbi jogcím biztosítjn számunkra a 
haldoklók búcsúját még arra az esetre is, ha a 
hirtelen, véletleu halál megfoszlana a Iehetöséglöl, 
hogy kimúlásunk elött a búcsúnyerésre még csak 
gondoljunk is . 

.-\z általános felohlozús (apostoli áldús). 
XI\'. Benedek pápa 1í47 ápl"ilis ;)-én a föld

kerekség összes püspökeinek, kik ezt kérelmezik 
«Pia ,\fater" kezdetü hullitjában megengedte, hogy 
a haldoklókat apostoli úldásban és teljes búcsú
ban résn•sítsék. Ezt a kiváltságot a megyés fő
pásztorok papjaikkal is közölhették, az új kódex 
pedig valamennyi papra kiterjeszti. aki a betege
ket a szentségekkel ellátja. 

Kilu•e alkalmazható? 
Ez az apostoli úldús a teljes búcsú,·al. mind

azokra alkalmazható a halálos ,-eszedelemben, 
akiket szentst;gi feloldozásban is lehet részesíteni. 

Adhaló td1út : 
a,' azoknak, kik önkívületi illlapotban vannak, 



még ha az utolsó szentségek felvételét saját hiha
.iukból mulasztották volna is el; 

b/ eszük használatára eljutott gyermek-eknek 
elsö szent áldozásukat megclözöleg is; 

ej bűnbánó halálraítélteknek, katonáknak az 
ütközet előtt, szóval mindazoknak is, akik nem 
betegség folytán, hanem valamely külsó ok miatt 
lorognnk halúlvcszélyben. 

FC'Ilél<>lf'li. 

Az általúnos ~feltételeken, t. i. a búcsúnyerési 
szándék - s a kegyelem állnpofán kívül még két 
dolog szükséges, hogy az élet\'eszélyben forgó az 
apostoli áldásban s ezzel a teljes búcsúban rt•sze
siHjön: 

a) a halált megnyugvó, ki·szséges Jélel<krl ke-ll 
lsten kezéből elfogadnia ; 

b' .léws nevét, ha ajakkal múr nem lehel, leg
alúbh szíYt·ben segítségül kell hínlia. 

1\likor adhaló fel? 
Az apostoli úldús föladható mihelyt az élet 

komoly veszólyben forog, még ha a halál l.:ö=el
riil nem is fenyeget. Többnyire a szent útraYaló 
s az utolsó kenet kiszolgáltatitsa utún szokús a 
heteget ehhen a nagy kegyelemben részesíteni. 
A sorrend azonban az i•rvényt nem érinti. Ez n 
húesú a halill pillanntára szól s csak akkor fejti 
ki büntetéstörlő erejét. 1\fiért is n pápai úhlúsl 
ugynnahhnn a lwtegséglwn megismi•telni Wos i•s 
t'elcslcgcs. :\ll•g nkkor scm ismételjük meg, ha 
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ugyanabban a betegségben a halálveszély elmu
loU s újra beállott és így a szent kenet újra. fel
adható. Ha azonhan a beteg teljesen meggyógyul 
s újra halálos betegségbe esik, az apostoli áldást 
megint megkaphatja. 

Az apostoli illdás feladásánál szigorúan a XI\'. 
BeneJek últal előírt, alább közölt formát kell 
alkalmazni. 

Jegyzet: A ha ldoldúk hú<·súja últaláhan Yén• a megha 1t 
hín•l;rc nem alkalmazható. Yajjon megtehetnék-e ezt kg
aláhh azok, akik az ú. n. hiisi !"sclekedet (actus hei"Oicus) 
illtal tettcil; clégtcYÖ átékét·öl s az összes szent húcsúla·úl 
a meghalt hínk ja,·át·a lemondtak- az Egyhúz nem al;arta 
cldiinteni. (S. C. Indul;;. l!lfJl jan. 23.) Lehet, hogy mindt•n
kincl;, aid a •hősi csclel;edetre>l \"Úllallwzott, hel:"ltús:"ir;• nm 
hízn1, hogy a haldoklók búcsújút ki\·(•tclcsen magúnak f(•nn
tartja, Yagy pedig a szcm·cdii ldkclmck adomúnyozza. 

Az állalituos feloldozás (apostoli 
áldás) formája. 

Pap: Segitségünk a: (·r nevében. 
Felelet : 1\i a: eget és földet teremtellf'. 
Pap: karvers 1 Xe emléke::::élmeg, Uram, s:olgád 

s:olgálódl vétkeiről s ne ítéld meg öt biineiérf. 
Uram, iryalma::! Kris:tus, kegyelme:! Cram, ir-

yalmaz: .'. Mialyánk ..• 
Pap: Es ne t>igy minket a kisértésbe. 
Felelet: De szabadils meg a gonos:fúl. 
Pap: .llcntsd meg szaigádal rs::olgálúda/l. 
Felelet: /\i /'enned reménykedik Istenem! 
Pap: Cra!71, hallgasd meg könyórgéscmet. 
Felelet: Es kiáltásom jusson eléd. 

Az utolsó kenet. 7 H 7 



Pa p : Az [·r legyen veletek. 
Felelet: A te lelkeddel is. 
Pap: /ú)nyöröyjiink. Leykeyyelmesebb lsten, min

den iryalmassáy atyja s a: összes vigasztalás Istene, 
aki azt akarod, lwyy a bemwd hivők és reménylök 
k6ziil senki se ve~szen el: iryalmad sokasága 
szerint lekints le kegyesen "'V. szolgádra (szolgálódraJ, 
akit az igaz hit és a /;eres:tény remény neked 
ajánlanak. Látogasd meg öl iidvü::iléseddel és Egy
szülötted kinszenvedése és halála által minden biinei
nek bocsánatál és elenyedé.~él kegyesen add mey 
neU: lwyy lelke kimúlúsa órájában benned iryal
mas birájám lalá(jon és ugyanazon szenl Fiad 
11érében minden s::?plőlöl meyiisztulva méltó leyyen 
átmenni az (}rók életbe. Cyyana:on 1\.riszlus Urunk 
állal 

Felelet: Amen. 

Ene a l;özg~-,·,n:'ts küvctl;czik a k(·t im[n·al: «lrgalma~zon 
11ekfd .. ,)) l'S << re/keid e/tng('l/ésél .. ,)) lllik(·nt ez ó\7. UtolsÓ 
hncl fcla<Júsa dúlt töJ·t6nik. Lúsd 1:11:1. lap. :\lajd a pap 
folyl:ltja: 

Pap: A mi Um nk Jt.•zus Kris:lus, az élö lstennek 
fia, aki s:ent Péter apostolának a kötés és oldás 
halalmát megadta, legkegyesebb irgalma által fo
yadja el gyónásodal s adja vissza neked a tiszta
sáynak a:t az elsü hófehér ruháját (stóláját/, amelyet 
a keresztségben elnyertél és én az apostoli szenl 
Széklől kapott halalommal megadom neked a teljes 
{Júcsúl és minden biinöd bocsánatát. A.: A.tyának t 
és Fiúnak t;S S:entldelmek nevébe~~. 

Felelet: Amen. 
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Pap: Az emberiség megváltásának szelliséges 
titkai által engedje el neked a mindenható Atya a 
jelen és jövő élet minden büntetését, nyissa meg 
neked a mennyei paradicsom kapuit és vezessen el 
az örök ÖI'Ömökbe. 

Feletet: A.men. 
Pap: ÁldJon meg téged a mindenható lsten, az 

Atya t Fiú és Szenllélek. 
Felelet : Amen. 
Ha a bekg má•·-múr utolsúl ll"!lclni kl-szül, a következő 

1·öddített forma jön alkalmazúsha: 

Pap: Megadom neked a teljes búcsút s minden 
bünöd bocsánatát. A: A.tyának t és Fiúnak és 
Szentlélel.:nek nevében. 

Felelel : Amen. 

i* !)9 



FÜGGELÉK. 

lm:'lk a haldoldók mellett. 
1\özöljiik nz Egyház fcn~éges, szép imáit a hnldoklók 

mellett, nz ú. n. oűrdo commendationis animne-t», «a lélek 
ajánlilsának rendjét», ahogy ezt maga Egyhúzunk nc,·ezi. 
CdYöscn elmélkedhetiink gyakran felette s nngy haszonnal 
alkalmazhatjuk azt haldokló kercszt~ny tesh·ércink úgya 
mcllett. A magyar fordítús Wo/kenberg Alajos dr. egyetemi 
taná1· kitünii <<Katholikus imal."ünyvéböl» yaJó. (A Szent 
JstYán-Túi·sulat l>iadúsa.) 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Szentséges szüz l\lária. 1 

~lindn~:ájan szent angyalok és arkangyalok, 
Szent Abel, 
Az iga~aknak egesz mennyei kara, 
Szcnt Abrahám, 
Keresztelő szent János, 
Sze nt József, 
:Mindnyájan szent pútriárkák és prófétúk, 
Szent Péter, 
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Szent Pál, 1 

Szent András, 
Szent János, 
l\lindnyájan szent apostolok és evangélisták, 
Mindnyájan lüisztusnak szent tanítványai, 
l\lindnyájan aprószentek, 
Szent Istvún, 
Szent Lőrinc, 
~Iindnyájan szent vértanuk, 
Szent Szilveszter, 
Sze nt Gergely, 
Szent Agoston, 
:Mindnyájan szent püspökök és hitvallók, 
Szent Benedek, 
Sze nt Ferenc, 
Szent Kamill, 
Istenes szent Júnos, 
:\Iindnyájan szent szerzetesek és remeték, 
Szent :\lária l\lagdolna, 
Szent Lucia, 
l\lindnyájan szcnt szüzek és özvegyek, 
Istennek minden szentei, esedezzetek érette ! 
Légy irgalmas, eram, kegyelmezz neki! 
Légy irgalmas, mentsd meg, l' ram, öt! 
Légy irgalmas, mentsd meg, l"ram, öt! 
A te haragodtól,2 

A kárhozat veszedelmétöl, 
Gonosz haláltól, 
A pokol büntetéseitől, 
l lii}nyörügj (könyÖI"ÖKj~tek) t'rettl'! 
2 :\It-nt sd nwg, t:r:lm, öt! 
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Minden gonosztól 1 

Az ördögnek hatalmától, 
Születésed által, 
Kereszted és szem·edéscd által, 
Halálod és temetésed által, 
Dicsőséges feltámadásod által, 
Csodálatos mennybemeneteled által, 
A Yigasztaló Szentléleknek malasztja által, 
Az ítélet napjún, 
:\li bünösök, kérünk Téged, hallgass meg min

ket! 
Hogy neki irgalmazz, kérünk Téged, hallgass 

meg minkct! 
r ram, irgalmazz nek ünk ! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
rram, irgalmazz nekünk! 

1\.önyörögjünk. Költözzél el, kcresztt'·ny lélek 
e Yilágból a núndenhaló Atyaütennek neYébcn, 
ki téged teremtett; .Jé: us 1\ris:tusnak. az él ö /sle n 
fiának neYében, ki érted szcnYedett, a S=enllélek
ne/.: neYében, aki beh:· d öntetett (a sze nt kereszt
ségben); a dicsőséges és szentséges Istenanyána/;, 
s:iiz Máriána/.: ncYében; szent .lú:sefne/.:, ugyan
azon Sziiz áldott jegycsének m•Yében ; az angya
lok és arkangyalok neYében, a trónok és urasú
gok, a fejedeleuts(;gck és hatalmassúgok, a kerubok 
és szeráfok neYében ; a pútriúrkák (•s prófétúk 
nen;hen ; a szent apostolok és eYang(·listúk ne-

l ~knlsd nw~, l'ralll, iit! 
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vében ; a szent vértanuk és hitvallók nevéhen ; 
a szent szerzetesek és remeték nevéhen ; a szent 
szüzek és lsten nlinden szenteinek nevéhen ; az 
örök békesség honában kgym ma helyed, és 
szent Sionban lakilsod. egyanazon .Té:us 1\risztus, 
a mi Cmnk últal. Amen. 
Könyörülő lsten! Jóságos Isten! Isten, ki határ· 

talan irgalmasságodctal eltörlöd a hiínhánóknak 
vétkeit és kegyesen megbocsátya megfekdkezel az 
elköv('tett hünök gonoszsúgúról: tekints irgalma
san ?'\. szolgádra (szolgálódra) és hallgasd meg 
őt, ki most teljes szivéhöJ húnja minden bűneit 
é.s azok bocsánatáért könyörög. Kegyes A ty ám ! 
Ebreszd fel benne újra mindazt (a jót), nmit az 
emberi gyarlóság elrontott, Yagy az ördög mun
kája lerombolt, és ezt a megYáltott tagot Yed(l 
,·issza újra Anyaszentegyhúzad tes_tének élő egy
ségébe. Indítsanak künyórületre. l'risten, súhajai, 
indítsanak meg könnyei: és miwl sennni mús
han nem hízik, lunwm csakis a te irgalmassúgod
ban, részesítsd öt a teljes lllC'ghocsútús kegyel
mében. A mi l'runk .h;:trs 1\ris:lus által. Amen. 

Szerelett testYér, ajúnlak amindenható lstrnnek . 
.-\.tactlak annak, akiiH'k tcremtm(·nye Yag~·, hogy 
miután lefizetted haJúloddal a természet adóját, 
Yisszatéij Teremtödhii:. aki lt;ged a föld poráhól 
alkotott. Fogadja majd testtől e!Yálú lelkedet az 
angyaloknak fényes serege, jöjjön (')(•d az ítéló 
apostoloknnk tanácsa, köszöntsün a dicsőséges 
Yértanuknak győzelmcs serege; öwzzen a Iiliomos 
hitYallóknak tündiiklii sokasiiga ; fogndjon az ör-



vendező szüzeknek kara és a pátriárkák ölében 
boldog megnyugvásra találj ; S:ent .lúzsef, a hal
doklók édes pártfogója, keltsen benned üdvözítő 
reménYeket, és tekintsen rád szemével Istennek 
szent Anyja, a kegyes Szüz Mária. Tünjék fel 
előtted Jézus Krisztus szelíd és poldogító arca és 
helyezzen azok sorába, kik Ot szakadatlanul 
kö1~nvezik. 

Tá;·ol legyen tőled az ijesztő sötétség, a pokoli 
lángok okozta (ogcsikorgatás,•láYol nlinden kín 
és gyötrelem. Alijon félre utadból az utálatos 
pokoli sátán egész hadáYal; rémüljön meg, midön 
megérkezel az angyalok kiséretében, és mene
küljön az örök éjtszakfmak feneketlen sötétsé
gébe. Keljen fel az Isten, és széledjen~k el ellen
ségei, és fussanak orcája elöl, akik Ot gyülölik. 
~lint elenyeszik a füst, cnyésszenek el, mint el
olvad a Yiasz a tüz szine előtt, úgy yesszenek el 
a hünösök Isten színe előtt, az igazak pedig 
ön·endezzenek és vigadjanak Isten színe előtt. 
Szégyenüljenek meg tehát és piruljanak a pokoli 
seregek, és a sátán szolgái ne merjék elállani 
utadat. 

Szabadítson meg a gyötrelemtől 1\risztus, kit 
éretted keresztre feszítettek. Szabadítson meg az 
örök haláltúl 1\ris:tus, aki kegyes Yolt meghalni 
éretted. Heh·ezzcn 1\risztus, az éló Istennek Ha az 
ö paradicsomának örök_ké viruló kertjébe és 
fogadjon bárúnyai közé O, az iga~, a jó Pásztor. 
Oldjon fel minden híineidtöl és helyezzen jobb
júra választollai közé. Lássad :\Iegváltódat szín-
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röl-színre és folytonosan előtte lévén, boldog 
tekintettel szemléld a legtisztább igazságot Igy a 
boldogok seregében Isten látúsának édességél 
élvezhesd mindörökkön örökké. Amen. 

Vedd fel Uram, szolgádat (szolgálódat) az üd
vösség honába, mint reméli a te irgalmasságod
tól. Amen. 

Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálód
nak) lelkét a kárhozat minden wszedelmélöl, 
a büntetések békóibó), és minden gyötrelemtől. 
Amen. 

Szabadítsd meg, Cram, szolgádnak (szolg~lód
nak) lelkét, mint megmentetted Illést és /~'110kot 
a testi haláltól. Alllen. 

Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgúlód
nak) lelkét, mint kimentetted Xoél a Yízözönböl. 
Amen. 

Szabadítsd meg, l'ram, szolgádnak (szolgálód
nak) lelkét, mint megszabadítottad Lótot S=odo
mából és a tüzesöböL Amen. 

Szabadítsd meg, l'ram, szolgúdnak (~zolgúlód
nak) lelkét,. mint megszabadítottad Abra/uímd 
Káldeának L'r Yárosáhól. Amen. 

Szabadítsd meg, l'ram, swlgúdnak (szolgálód
nak) lelkét, mint megszabadítottad Jóbot szenve
déseitöl. Amen. 

Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgúlócl
nak) lelkét, mint megmentetted l:sá/.:ol a felál
doztatástól és atyjának, Abrahámnak kezeiből. 
Amen. 

Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálód-
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nak) lelkét, mint megszabadítottad Mózest 
fáraónak, az egyiptomiak királyának kezeiből. 
Amen. 

_Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálód
nak) lelkét, mint kimentetted Dánielt az oroszlá
nok barlangjából. Amen. 

Szabadítsd meg, Uram, szolgádnak (szolgálód
nak) lelkét, mint megoltalmaztad a három ifjút 
az égő kemence lángjaiban és a zsarnok király 
kezétől. Amen. 

Szabadítsd meg, l'ram, szalgádnak (szolgálód
nak) lelkét, mint megszabadítottad Zsuzsannát 
a hamis vádtóL Amen. 

Szabadítsd meg, l'ram, szolgádnak (szolgalód
nak) lelkét. mint megszabadítottad Dávidot Saul 
királmak és Góliátnak kezeiből. Amen. 

Szabadítsd meg. Uram, szaigadnak (szolgúlód
nak) lelkét, mint megszabadítottad Péter és Pál 
apf!stolokat a börtönből. Amen. 

Es ,·alamint megszabadítottad szent Tekla szüzet 
és vértanut húromszoros kcgvetlen kínzatásából, 
ügy szabadítsd meg kegyese~; e szalgádnak (szol
gálódnak) lelkét is, és add, hogy veled együtt 
ön-endhessen az égben. Amen. 

Ajanljuk neked, Uram, szolgá~nak (szolgálód
nak lelkl;t, és kérünk téged, Cr J~zus Kris:tus, 
vilúg .llegváltója: vedd fel kegyesen a pátriárkák 
ülébe azt, ki miatl a fülda·e irgalmasan leszállottál. 
Ismerd, l:ram. a tiednek teremhnényedet, nem 
idegen istenek teremtették, hanem Te, az egyedül 
(•Jö, igaz lsten. mcrt nincs kívüled mús lsten, és 



nincs a te müveidhez fogható. Önendeztesd meg, 
Cram, lelkét szent színed előtt és ne emlékezzél 
meg clköYetett Yétkeiről, amelyeket indulatosság 
és a rossz kívánságok mámora okoztak. Mert bár 
Yétkczett, dc nem tagadta meg az Atyát, Fiút és 
Szenllelket, hanem hitt, buzgott lstenért és híven 
imádta Isteni, aki mindcneket teremtett. 

Ifjúsága Yétkeit és tudatlanságból elköYetett 
büneit, kérünk, l'ram, felejtsd el neki, és nagy 
irgalmasságoddal emlékezzél meg róla a te mennyei 
dicsőségedben. Nyíljék meg számára az ég és az 
angyalok Yele együtt örwndezzcnck. Fogadd, 
C ram, országodba szolgádat (szolgálódat). Fogadja 
öt szent Jlihály, lstennek arkangyala, aki nH~ltó 
lett a mennyci seregek wzérletére. Jöjjenek eléje 
J.~tennek szent angyalai és kísérjék a mennyei 
városba, .Jeruzsálembe. Fogadja öt szent Péter 
apostol, kinek lsten átadta a mcnnyorszilg kulcsait. 
Segitse út. szent Pál apostol, aki méltó Yolt nrra, 
hogy az l'r Yúlasztott edépye legyen. Könyörög
jön érette szent .János, az l'r kiYálasztott apostola, 
akinek mcnnyei titkok leltek kijelentw. Imád
kozzanak áetlc mindnyájan a szt'nt apostolok, 
akiknek megadatott a bntalom biínöket megkötni 
és megbocsátani. Esedezzenek érte lsten minden 
szentjei és ,·úlasztottai. akik Jézus neYéért ez élet
hen kínokat szcnwdtek, hogy megsz;~baduh"a 
a test kötelékeiböl, eljuthnsson a mennyország 
dicsőségébt•, a mi l'runk .Jézus Krisztns kegyel
méből. Aki az Atyával és Szenllé-l.eJ.:kel él és ural
kodik mindörökkön-örökké. Amen. 

•107 



Szííz Mária, lstennek kegyes szent Anyja, a szo
morúak irgalmas vigasztalója, ajánlja szent Fiának 
N. szolgájának (szolgálójának) lelkét, hogy az 
ő anyai közbenjárására ne rémítsék azt a halál 
félelmei, hanem örvendezve menjen be a szent 
Szüz kíséretében a mennyei haza üdvözítő lak
helyére. Amen. 

Ha a haHtitusa tov:íhh tm·t, elrnonJhatók a különbözü 
litúniúk. :\'agyon njimlatos a haldokl{) eliitt a hit, remény, 
szcretct s húnat indulatnit egy-egy foh:isszal felindítani s 
Jézus ncyét scgélyül hh·ni, hogy ugyan!'zt megtegye - Jeg
nl:'dJh szín\]JCn - a haldoldó is, ha még nem Yesztetic el 
t·sznH:ldéL 

A ldmúlás után . 

. Jöjjetek lstennek szentjei, jöjjetek lstennek an
gyalai, fogadjátok a testtől eh·ált lelket és vigyé
tek a Jlindenhatónak színe elé. 

Yegyen feJ Jézus 1\.ris:tus, aki magához szólitott 
téged, és Abraluimnak kebelébe kísérjenek az 
angyalok. 

Fogadjátok a testtől el\'ált lelket, és vigyétek 
a Jlindenhatóna/.: színc elé! 

Adj, Crmu, örök nyugodalmat neki, és az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Vigyétek a Jlindenható színe elé! 
V ram, irgalmazz nekünk! 1\risztus, kegyelmezz 

nekünk ! C ram, irgalmazz nekünk ! :\liatyánk ... 
4dj, Cram, örök nyugodalmat neki, 
Es az örök világosság fényeskedjék neki. 
A pokol kapujától mcntsd meg, Uram, lelkét. 
Nyugodjék békében. Amen. 



t;ram, hallgasd meg könyörgésemet 
Es az én kiáltásom jusson elődbe. 

Könyörögjünk. Neked ajánljuk, t.:ram, elhunyt 
szalgádnak (szolgálódnak) lelkét, hogy meghalva 
a világnak most már neked éljen, és amit emberi 
gyarlóságból vétkezett, azt Tc neki végtelen 
kegyességedből bocsásd meg. A mi l'runk .Jézus 
Krisztus által. Amen. 

Az elhunyt szcnt<'ltYÍ7.zc1 mcghintcndiJ. 

O. A. i\1. D. G. 



FORRÁSOK. 

Beringer-Steinen: Die Ahliisse, ihr W esen und Ge-
brauch. 15. Aufl I. 

Kern : De sacramen to extrern ae unctionis. 
Mihályri: Az emberek megszentelése. 
~agy: Hitelemzés példákban. 
Noldin: Summa Theol. .Moralis. III. (1920.) 
Poh le: Lehrbuch der Dogmatik III. 
Schütz: Dogmatika. ll. 
Spirago: Beispielsammlung. 
Szunyogh : A betegek szentsége. 
Tanquerey: Synopsis Theol. Dogmalicae. III. 
Wolkenberg: Katholikus imaköny\'. 
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