
N A P K E L E T 

A SZENT OSTYA A HŐSÖK-TERÉN. 

MEG KELL szoknunk azt, hogy csillogó, pompázó, nagy események-
nek ne csak külső ragyogását nézzük, hanem keressük mélyebb értel-
müket, jelentésüket. A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kon-

gresszus ünnepségei, körmenetei, szentségimádásai, a pápai legátusnak miséje 
a Hősök-terén, a csodaszínekben játszó hajós körmenet a Dunán, százezer 
férfi éjjeli szentségimádása és áldozása — külső megjelenésében is oly fön-
séges, monumentális hatású lesz, hogy hozzáfoghatót keveset ismer a kétezer-
éves Egyháznak és az ezeréves magyar kereszténységnek története. Ünnepelni 
ilyen módon csak az Egyház tud. Mert az igazi ünnep nemcsak tömegfelvo-
nulás, díszruhák mozgó kirakata, gazdagságnak, pompának fitogtató hival-
kodása, gépkocsik és repülőgépek zúgása, díszszázadok menetelése. Az ünne-
pen érezni kell azt, hogy a hétköznapi életet magasabb szintre emeli, a lelket 
a «Sursum corda» irányába vonja, az embert a szentségnek természetfölötti 
igézetével érinti. Az igazi ünnep az életnek a misztériummal való telítődése ; 
a misztérium pedig az isteni életnek, működésnek megjelenése a földi élet 
színpadán. 

Talán tisztára véletlenen múlt, hogy a Kongresszus főünnepségei a 
Hősök-terén történnek. A Kongresszus előkészítői bizonyára azért válasz-
tották ezt a helyet, mert közlekedés és méret szempontjából a főváros összes 
terei közül ez a legalkalmasabb százezres tömegek felvonultatására és elhelye-
zésére. Akárhogy is történt, annyi biztos, hogy a magyar történelem dicső-
séges multját kifejező emlékmű a Kongresszus idejére annak az oltárnak 
lett alapjává, melyet a Szent Péter sírja fölött emelkedő baldachin mása 
koronáz és amelyen a pápa követe, a bíboros-államtitkár szentmiséje alatt 
magasra emeli az Élet Kenyerét, a Szent Ostyát. 

Amikor Szent István király jubileumán fővárosunk szívében a magyar-
sággal együtt hódol Napkelet és Napnyugat; amikor millió szív összecsendül 
a drágalátos Ostya imádására, valamikép nemzeti életünk, történelmünk 
legmélyebb titka, misztériuma bontakozik ki az ünnep fönséges nagyvonalú-
ságából. 

Középkori krónikásaink történelemszemlélete a honfoglalást gyakran 
állítja párhuzamba a Szentföldnek, az ígéret földjének elfoglalásával. Anony-
mus Álmosban és Árpádban is, bár pogányok voltak, a Szentlélek ihletése 
alatt álló hősöket, vezéreket lát, kik népüket a Gondviselés rendelte hazába 
vezették. 

Annyi tény, hogy a magyar földnek, a Kárpátok medencéjének színét 
a magyarság idetelepítése, kereszténnyé válása változtatta meg úgy, hogy 
hadak útjából kalászt ringató termőföldekké vált. Akárhogy is igyekezett 
a költői romantika a Pusztát megtenni a magyar föld jellegzetes arcmásává, 
a költészetre rácáfolt a magyar paraszt, mikor a törökjárás alatt pusztává 
lett magyar tájat megint búzáttermő szántófölddé tette és az Alföldre is 
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odavarázsolta az élet, a termékenység színeit. Amit a magyar kard elfoglalt, 
azt az eke alakította úgy, hogy barázdáin élet sarjadt, kenyér termett. 

A magyar föld színeváltozását megelőzte a magyar lélek elváltozása. 
Ezt a lélekváltozást legjobban a magyar típus két alapvető változatán 
szemlélhetjük. Nemzeti önérzetünk a magyar típusnak szoborformáját még 
mindig a lóratermett magyarban látja. Ennek az őse a honfoglaló, kaland-
útra induló magyar. Anonymus is ezért lelkesedik, midőn a kalandozó magyar 
hadakról azt írja, céljuk nem a prédaszerzés volt, hanem hogy dicsőséget 
szerezzenek, hírvirágot arassanak. A legelső szobor, mely magyart ábrázol, 
a bambergi dóm Szent István-szobra, lóhátra ülteti még a templomban is 
az első magyar királyt. Nálunk még a szentek is lóháton járnak ; a nemzeti 
hérosz és a ló elválaszthatatlanok egymástól. 

Bármily büszkék legyünk is a magyarság eme szoborformájára, bár-
mennyire saját kifejezésünknek lássuk is mai típusait, a huszárt, a budapesti 
lovasrendőrt (azt mondják a külföldiek, a legszebb budapesti szobor egy 
élő lovasrendőr), be kell ismernünk, hogy a magyarság legnagyobb lelki 
átalakulása akkor ment végbe, amikor leszállt a lóról, igába fogta és maga 
odaállt az ekéhez, kezét rátette az eke szarvára. Azóta — ha nem is vált 
szoborformává — ez lett a magyarság másik típusa : az ekeszarvát fogó, 
szántóvető paraszt. Hajdan hadat rontott, városokat dúlt, templomokat 
égetett; azóta Jézus nevében töri az ugart, falvakat épít, templomjáró 
emberré lesz. Lehel kürtje helyett a harangszóra hallgat. A földet már nem-
csak azért szereti, mert lovának legelőt ád, hanem azért, mert a föld kenye-
ret terem neki és övéinek ; a föld bölcsőjét ringatja, testét befogadja. 

A Hősök-terén a Kongresszus alatt a magyar történelem rejtett értelme 
tárul fel. Úgy nézhetünk a diadalmas hősök szobrai felett emelkedő oltárra, 
magyar tájak színes néptömegeire, köztük szobrot álló rendőrökre, dísz-
magyarban pompázó urainkra, főpapok lilás seregére, bíborosok pipacsszínű 
csoportjára, mint egy szimbolikus látomásra. Napkelet és Napnyugat, az 
egyetemes Egyház elismeréssel, tisztelettel adózik itt a magyar föld név-
telen hősének, a magyar parasztnak és a legízesebb, legjobb termékének : 
a magyar kenyérnek. 

A magyar paraszt teremtett európai kultúrát a Kárpátok medencéjé-
ben. A futóhomokból is termőtalajt alkotott és mit keze munkája meg-
művelt, azt életével, vérével megvédte, az Egyháznak, az egyetemes keresz-
ténységnek lett védőbástyájává. Amikor keresztény lett, nem tagadta meg 
honfoglaló őseinek jellemét; nem úgy fogta az ekébe lovát, hogyha kellett, 
megint ki ne foghassa és Jézus nevében ne rontson vele a pogányok hadára. 

Amiért a magyar egy évezrede dolgozik, ami életének célt és ritmust 
ád : a mindennapi kenyér. Annyit termel belőle, hogy jut más népeknek is, 
annyit termel belőle, hogy jut az oltárra is. Soha magyar földön nagyobb 
dicsősége nem volt és nem lesz ennek a Kenyérnek, mint hogy a Szent Király 
jubileumi évében a pápa követe emeli magasra offertoriumkor félmillió hivő 
színe előtt, kikkel a négy égtáj minden hivője együtt érez, együtt imádkozik. 

Megértenők sokaknak döbbent megriadását a Kenyér ezen felmagasz-
talása előtt, az Ostyának ezen imádása előtt, ha nem hallanók az átváltoz-
tatás néma csendjében a Konszekráció szavait: Ez az Én Testem. Meg-
hökkennénk mi is a termett és emberkéz által kiművelt Kenyér imádásán, 
ha magyar keresztény szívünk egy évezrede nem suttogná feléje a misztérium 
előtt leboruló alázattal: Imádunk Szent Ostya ! De ez a misztérium igába 
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fog bennünket, a hit érzékfölötti valóságba kapaszkodó hatalma megérezteti 
velünk azt, hogy ez a Szent Ostya a velünk élő Krisztust rejti el szemünk 
elől. Elrejti, mert misztérium, leplezi, mert Titkot takar. 

Barokk oltárok úgy fejezik ki a hivő léleknek a misztérium, a szentség-
ház Titka felé sóvárgó áhítatát, hogy az oltárra két adoráló angyalt állítanak, 
kik az imádás testtartásával, karjukat kitárva térdelnek a szentségház előtt. 
Az Eucharisztia misztériuma azonban nemcsak imádásra késztető, hanem 
elmélyedésre, megértésre ösztönző titok is. A szimbolumban a jel a jelentésre 
u ta l ; a Kongresszus csodásan szép ünnepe nemcsak a magyar kenyér fel-
magasztalását mutatja, hanem a magyarságnak Krisztussal való össze-
forradását is feltárja. 

A magyar föld színeváltozását a magyar lélek benső változása előzte 
meg. Történelmünk legnagyobb fordulója : kereszténnyé válásunk. 

Ahogy a középkori krónikásaink nézték hivő szemmel a magyar tör-
ténelmet, nekünk is szabad a teológia szemével keresnünk a misztériumnak 
magvát, mely a Kongresszus napjaiban hitünket, áhítatunkat magáravonja. 
Ha azt a nagy lelki fordulót elemezzük, mely a magyarságnak új lelki alkatát 
kimintázta, meg kell találnunk az Élet Kenyerének, a Kenyérszínben elrej-
tőzött Krisztusnak alakító hatását a magyar történelemben. A pogány 
magyarsághoz Krisztus a Kenyér színében érkezett meg. Nemcsak mint 
ige és evangélium, hanem mint oltárra tett Ostya, mint az örök élet Kenyere. 
Ismerjük a cluny-reform szellemének eucharisztiás hi tét ; az Egyház zso-
lozsmájában ma is érezzük a szentmise liturgiájában megörökített, művészi 
formába öntött áhítatát. A kultúra és kultusz örök kapcsolata nyilatkozik 
meg abban is, hogy Szent István népe az oltárra tett Kenyérben ismerte 
fel Krisztust és az Élet Kenyere alakította úgy át lelkivilágát, hogy a min-
dennapi kenyér nyomába szegődött. 

Kultusza az égből szállott Kenyérnek szólt, kultúrája a mindennapi 
kenyeret szolgálta. 

Az isteni Magvető vonzotta a magyart az áldott föld barázdáira, hogy 
termeljen bőven tápláló kenyeret, imádságos munkával művelje a földet, 
szolgálja Istent és verejtékes munkájának gyümölcséből adja a legfehérebb 
kenyeret az oltárra. A szentségi Kenyérben megízlelte az új hitnek ízét, 
megtalálta benne életének forrását, lelkének táplálóját. Krisztus, az Élet 
Kenyere, úgy átalakította vérét, hogy új eszményeiért, hitéért, üdvéért a 
kereszténység védőjévé lett, az új hitnek nemcsak hősöket, hanem vér-
tanukat nevelt. Mert a Szent Ostya áldozati kenyér: kik vele táplálkoznak, 
Krisztussal járnak a hősök és szentek útján. Nem Csaba útján a mítosz 
ködbevesző multjába, hanem a történelem útján a magyar jövőbe. 

Ezért került a Szent Ostya a Hősök-terének oltárára. 

HA A HOLDBÓL... 
Ha a holdból hűvös télvégi éjben 
régi tavasz-szagot hint rám a szél, 
úgy érzem, minden, minden visszatér 
még egy napon s életem újra élem: 

édes gyerekkorom, mely denevéren 
szállsz most az ür nagy játszótérein, 
gyönyörteli első szerelmi kin — 
csodáitok egyszer még újra-élem! 

Jékely Zoltán. 
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