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1938. XII. évfolyam. l. szálftl 

MD6YAH' UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRAN-RENDTARToM:A.N'v ÍFJ''Ús..t.GANAK 
ÉVNEGYEDESFOLYÓIRATA.-SZERKESZTIK• AGYÖNGYÖSIT.EOLÓGUI!!fOK 

Az Eucharisztia diadalünnepe. 

Az eucharisztikus kongresszus a magyar föld, a magyar . kenyér és 
bor, e két egymásnak teremtett emberi életelem és. a krisztusi szeretet· 
és szenveqés világmegváltó hatalmának diadalünnepe. · 

A magyar földé, mely oly bőven ontja az új életet jelentő termést 
és benne. egy boldogabb jövő ígéretét; azé a földé, mely ezer éven át az 
éLetünkbe nőtt, s melynek minden küzdelme és vonaglása a mi egyéni 
életünk ereje lett, amelybe vérünkkel és könnyünkkel vetettünk jövőt, 
s amelybál nehéz küzdéssel kalászba csaljuk az elvetett magot. 

A kenyér diadalünnepe: a magyar kenyér átlényegülése az isteni 
szeretet zálogává: eucharisztikus kenyérré. A magyar élet legszüksége~ 
sebbjének, a kenyérnek színe alá rejtázik az örökélet legszükségesebbje, 
az egyedül szükséges, a megváltó Isten. Mert élet akar lenni, égi és földi 
élete mindíg és mindenütt az emberiségnek. 

S most, amikor szenvedések Záza rázza a világot, amikor a föld mil
liók számára pokol tornáca lett, amikor a kevesek fényűzésének ragyogó 
útját szenvedá emberszívekkel kövezik ki, és önhibájukon kívül állati 
sorba sűllyedt milliók emberi létre való megváltásukat várják; mint újra 
elküldött Megváltás emelkedik fel a Hungária kelyhébál e romokba he
verő, vérivó, vak golyó fölé, isteni kenyér a Megváltó szeretetének örök 
csodájaképen, a magyar kenyér fehér titka alatt. Hungária kelyhébál, 
mert kehely ez az ország, melynek megvolt az öble az Alföld medencéjé
bál és pereme a Kárpátok koszorújából. .. Kehely, melynek letörött a pe
reme és azóta csordultig van fájdalmunk és megaláztatásunk könnyeivel. 
Soha nem emelt az emberiség ennyire telt kelyhet Hozzád Uram; mert 
mi a magyar fájdalmak borának kelyhétazegyetemes emberi lélek könny
kelyhévé tesszük, s benne Eléd visszük az emberiség minden panaszát! 

Nézd Uram, mindenütt az eljeketült országban alszanak a magyar 
falvak, alszik a rög barna kovácsa, az örök magyar Bence, kinek a jég el
veri a kenyerét, az adósság elveszi a búzáját, a földes padló tönkre teszi 
az egészségét! 

Nézd a városok tömeglakásainak sápadt vackain alvó kis gyermeke-
ket, akiknek híg húsában és fojtott tüdőeskéjében a halál egerei rág-
csálnak! 

Nézd a gyermekeket, kik nem fakadtak a napra élni, akiket megfoj-
tott a magyar erdő! 

Az anyákat, akik tavaszi földek voltak és megölték magvaikat! 
Uram, leányaink a tűzhely melegét vágyták, de szegénységük fojtó 

ölelésébál nem nyujthatták kezüket a szeretett férfi felé; nézd a hamú
szín arcokat, az aszott özvegyeket, a munkanélküliséget, a kilátástalansá
got, az új bölcseletek bálványait, a. kéjelgés és öngyilkosság isteneit! 



Fr. Emil: 

Uram, miért hagytál el minket! Jöjj vissza Jézus és szabadíts meg 
n~inket az embergyilkos gázaktól, a szárnyas bombavetók pokoli lidércé
tól, jöjj, s adj vissza minket önmagunknak, világíts rá békétlenségünk 
okaira, s adj testi és lelki sebeinkre biztos gyógyszert. 

S a Krisztus jön: "Nem hagylak árván titeket, hozzátok jövök". 
(Ján. 14, 18.) Nem hagy árván bennünket, mert a szeretet erősebb mint a 
halál, s oz úr Jézus szívének ~inden dobbanása értünk ver, O egészen a 
miénk. 

Jézus jön, sa tavaszi rügyezésben, a májusi hajnalok üde levegőjében 
diadalmenetre indul; beszól az irodák, a boltok, a gyárak és a műhelyek 
zajába, és a hétköznapi munkába kifakult és meddővé aszott szívekbe ki
feslik a hit és a remény harmatos virága. 

S ez a Krisztus, akinek szeretete minden szeretet és szenvedése min
den szenvedés, aki felé tart minden kielégületlen, emésztő, kétségbeesett 
vágy és minden simogató, vigasztaló, jóságos emberi mozdulat; a nagy 
Ismeretlen, akiról a város megfeledkezett, akihez nem imádkozik, nem 
sóhajt misererét, akit gúnyol, megfeszít és megtagad, ez az ismeretlen, 
láthatatlan és elhagyatott Krisztus végigmegy a nyomorutcák fülledt 
kúszáltságában, az elvadult szívek rengetegében: a koldusok, az éhezők, 
a munkanélküliek, a bukott lányok, a mindenkinek kiszolgáltatottak, a 
.szívtelen gazdagok, az uzsorások, a kegyetlen hatalmasok és a nyárs
polgárok között, akiknek minden testi és lelki nyomorúságukban is hom
lokukon él a megváltás jele: a kereszt. 

Végigmegy a szeretet szimboluma: a kenyér színe alatt, és magára
veszi azok szenvedéseit, akiknek neve légió: a rabokét, a kizártakét, azo
két, akik némán tűrik az elnyomatást, és akiknek hallgatását csak az Is
ten érti. ö ma is megérti a bélpoklos betegségét, a vak sötétségét, a gyö
nyörnek élők ádáz nyomorúságát s a gazdagok különös szegénységét. 

Krisztus most újra köztünk jár, helyet kér életünkben, ráteszi kezét 
1~éres, vergődő szívünkre: Látom, megviselt benneteket a gond, az arany 
és a gyönyörűség hajszolása, és hiába akarjátok kitölteni éltetek üressé
gé! muzsikával, kabaréval és mulatsággal; tátongó örvényeket, mély sza
kadékokat takar munkászubbonyotok, szalonruhátok s lázgyíí.rűs szemű, 
sápadt arcotok. Jöjjetek Hozzám, tegyétek szíveteket szívem sebére, a 
sivár és lelketlen élet ezer nyomorúsága közepette jöjjetek Hozzám, és 
én megenyhítelek titeket! 

S az a Jézus, aki az első eucharisztikus körmenetben az emberi test 
formájában, most pedig az Oltáriszentségben a kenyér színe alatt vezet 
bennünket, húz, von minket oly erős kötelékekkel, amelyeknek az ember 
ellenállni nem képes. 

Visz bennünket Jézus után a hit, az emberi léleknek ez a hatalmas 
hajtóereje, mely akadályt nem ismerve tör előre, hogy lásson, hogy vilá
got gyujtson olyan kérdésekben, amelyek ott nyugtalankodnak a lélek 
m.élyén, mióta csak ember van a világon: Mi vagyok én? Mi a lelkem? 
Honnan és mivégre vagyok? 

De a tudás nyugtalanságán kívül hajt bennünket Jézus után az em
beri lélek mélyén szűntelenül lüktető vágy a boldogság után. Mint a ván
dormadarat a szárnya, úgy viszi és ragadja az embert valami ebből a föl
di szenvedésból olyan helyre, ahol már nincsen szenvedés, hanem biztos 
és állandó boldogság. Ezt a megnyugvást, ezt a boldogságat várjuk, ke
ressük, reméljük. 

Az emberi szív azonban emberi szt:retet után is vágyakozik, és maga 
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is. lángolni, lobogni, melegíteni akar. Nagyobb és hatalmasabb szeretet-
1ang nem lobog felénk sehonnan sem, mint az úr Jézustól aki a szeretet 
isten~ csod~ját művelte, amikor az Oltáriszentséget szerezt~, hogy a világ
végé&g velunk maradhasson, hogy a táplálékunk, a kenyerünk legyen. S 
~z a s~erető ~ézus ebben az évben nálunk diadalmenetet tart, s kegyelme 
~ram.a&v.al huzz?, von~za, hango.lja a lelkeket, hogy emlékezzenek vissza 
tsten& aJkának es kezenek csodá&ra, hogy hajdan puszta jelenléte vergőd6 
lelkeket békített ki, s akik a kezét, vagy a ruháját éTintették elfelejtet-
ték fájdalmaikat. ' 

Krisztus a mai élet országútján is csodákat művel! 
Ö, jöjjetek hát ti vakok, akik az aranyhajszolásban, az élet miszté

riumaiból eddig semmit sem láttatok; Krisztus megnyitja szemeteket és 
látni fogjáto"k, hogy a szeretet a világ a1aprejtélye, s csak a szereteten ke
resztül közelíthető meg a bélpoklos szíve s az Isten lábának zsámolya! 

Jertek ti is, kik a gyönyörön kívül süketek voltatok minden hanggal 
szemben; ti, kik megtapostátok, elrothasztottátok erőiteket, s lettetek 
é16halottjai magatoknak; ti, kik borba, kártyába és élvezetekbe öltétek 
magatokat, és halljátok a szeretet és a megbocsájtás hangját! 

Jertek ti tragikusan eltévedt modern emberek, s nézzetek a szeretet
ben megdicsőült Krisztusra, s ezt a benne való hitet vigyétek bele az éle
tetekbe, mert csak így élhettek egész életet! Ne engedjétek, hogy minden 
?lemes törekvéstek sírba szunnyadjon, minden nagyot- és szépetakarás
tokTa hant görögjön; nektek köte1ességtek, hogy felpattantsátok a lenyű
göz() zárakat, hogy szárnyat adjatok a földhöz ragadt gondolatnak, a le
felé gravitáló érzésekneki Erőtök van hozzá: az eucharisztikus Krisztus 
lelki ereje! 

trezzük, hogy így szól hozzánk a diadalmenetet tartó Jézus. Mi pedig 
fogadjuk Uram, hogy a szívünkbe ültetjük a te magyar diadalútad emlé
két, hogy annak mélyére eressze gyökereit, hogy terebélyesedjék, hogy 
rügyezzék, és legyen terhes az örök aratásra szánt gyümölcsökt6l. Meg
fogadjuk, hogy templom lesz ez az ország, melyben lesz orgonák búgása, 
énekek harsogása, és felolvadunk az egyetemes felmagasztosulásban, a tö
kéletes és végtelen hálában, bűnbánatban, és imádásban, mikor Te, Vd
t,özítő Krisztusunk a kongresszusi oltáron a pap kezei között újra életed 
adod értünk . .. 

Fr. Emil O. F. M. 

Duns Scotus, az eucharisztikus áldozat Doktora. 

Az a drága angyali Eledel, melyet a szentáldozáskor szívünkbe iá
runk s melyet oltáraink rejtekében vagy tündöklő trónusán imádva őr
zünk: annak a szentséges áldozatnak a gyümölcse, melyben Krisztus ke
nyér és bor színében felajánlja és vérontás nélkül feláldozza magát meny
nyei Atyjának dicsöségére és az Egyház javára. Ennek a szent áldozatnak 
természete hatásai és gyümölcsei minden időben foglalkoztatták ugyan 
a teológus~kat, de a skolasztikusok:-ellenfelek hijj~n-mégsem tárgy~l
tak róluk oly behatóan, mint egyeb, talán sokkal Jelentéktelenebb ker-

désekrőL éb k · d· k Iskolánk vezére, B. Duns Scotus is csak mellesleg, egy er ese 
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kapcsán foglalkozik a szentmise-áldozattal. Azonban még igy is olyan je
lentöset alkotott, hogy méltán nevezhetjük öt az eucharisztiás ·áldozat 
doktorának. A következökben e kérdésról hirdetett nézeteinek föbb moz
zanatait szándékom felvázolni. 

1. Elóbb azonban vessünk egy pillantást a kérdés akkori állására. Az 
egész középkor egy szívvel-lélekkel vallotta az Eucharisztia áldozati való
ságát, azért a hittudósok is fölöslegesnek tartották, hogy széltében-hosszá
ban tárgyalják. Ami keveset e pontban Szent Agoson majd a skolasztika 
hajnalán Petrus Lombardus, Halesi Sándor, késöbb Szent Bonaventúra és 
Nagy Szent Albert alkotott annak eredményeit az Eucharisztia költője, 
Szent Tamás összefogja és határozottabb körvonalazásban elénk adja. 
(Főként a Summa lll. qu. 83-ban.) Azért elég lesz, ha az ö tanitásának 
föbb pontjaira rámutatunk. 

Az angyali Tanító szerint a szentmise-áldozat Krisztus kereszthalálá
nak megjelenítése, mely főként azáltal történik, hogy az átváltoztatás az 
úr testét és vérét különváltnak tünteti fel előttünk. Az áldozatnak igen 
fontos eleme az ablatio, de hogy ez a szentmisének mely mozzanatában 
valósul, azt Szent Tamás nem dönti el határozottan. A szentmisében 
ugyanaz az áldozat s az áldozópap mint a kereszten: Krisztus. A pap az 
6 nevében s erejével ejti ki az átváltozás szavait. Nem újítja ugyan meg 
Krisztus szenvedését és halálát, de annak érdemét és gyümölcseit közve
títi minden hívö számára.1) 

2. Nézzük tehát most B. Duns Scotus tanítását a szentmiseáldozat 
lényegéről. Minden törvényben vannak áldozatok, szertartások, vagy akár 
csak térdhajtások, melyek által Istent mint legfőbb Urunkat elismerjük, 
tiszteljük és kifejezzük iránta való alávetettségünket.2) Az Újszövetség
nek Üdvözítönk jóvoltából sokkal magasztosabb és drágább áldozata van, 
s "ez annak a legfölségesebb áldozatnak t. i. az Eucharisztiának felajánlá
sában áll, melyet a papnak kell bemutatnia önmagáért és a népért.3) Eb
ben az áldozatban Doktorunk tanítása szerint: Krisztus mint Főpap áldo
zik és áldoztatik fel az Egyház papja által, kenyér és bor színben meg
jelenítve azt az áldozatot, melyet egykor bemutatott a kereszt oltárán. 4) 
Megvan tehát benne mindaz az elem, amit a Tridentinum megkövetel. 
A Doktor Subtilis elődeinél sokkal határozottabban nyomatékazza az 
ablatio fontosságát. Krisztus egyszerű jelenléte még nem elég az áldozat
hoz. Az áldoztatókehelyben őrzött Eucharisztia nem jelent annyit az Egy
ház számára, mint mikor felajánltatik a misében. Ultra bonum contentum 
in Eucharistia requiritur oblatio Eucharistiae. Ennek a felajánlásnak miben
létét azonban már nem határozza meg közelebbről: sive hoc indistincte dicatur 
oblatio Eucharistiae, sive sit consecratio, sive perceptio, sive oblatio vel 
operatio aliqua sacerdotis in persona Ecclesiae.G) Hogy pedig az áldozat
nak legalább teljességéhez megkívánta a két szín alatti átváltoztatást, il-

1) M. Lepin; L' idée du sacrifis de la messe; A. Gaudel D. T. C. Messe. 
2) P. Parthemius Minges Joannes Duns Scoti dictrina philosophica et theo

logica, quoad res praecipuas proposita et exposita. 11. Ox. 3, dist. 9, n. 2.-608. 
o. A következökben a P. Minges által összegyüjtött szöveget használjuk; az 
oldalszám az ö könyvét jelenti. 

a) Ox. 4. d. 17, n. 4,--609. 
4) Christus ut summus Sacerdos ... offert ... offertur, mediante per sacer

dotem humanum (qui est) nuntius Sponsae ad Sponsum ... mediator inter 
Deum et Ecclesiam, offerens sacriticium Deo pro Ecclesia, quae sibi assistat in 
offerendo. Quodl. qu. 20, n. 23. és Ox. 4. d. 13, qu. 2, n. 18.--610, 611. 

s) Quodl. n. 21,--611. 
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letve a papnak ugyancsak két szín alatt történő áldozását, azt határozot
tan bizonyítják következő szavai: Tartani kell, hogy valahányszor a pap 
testet és vért áldoz, mindannyiszor magához kell vennie a testet és a vért. 6) 

3 .. A kereszt !s az oltár viszonya. Az oltár áldozata lényegében meg
egyezik a keresztaldozattal, mert azonos az áldozat (Christus qui offertur 
i.n ill<? sac~ificio) és azonos az áldozatbemutató pap is. Krisztus mint Főpap 
a.ldoz1k, bar nem közvetlenül, hanem emberi pap közvetítésével, aki nun
tius Sponsae ad Sponsum, a Jegyes, azaz az Egyház hírnöke Völegényé
~ez, vagyis Krisztushoz.7) Nem ugyanezt mondja-e a Tridentinum is? Egy 
es ugyanaz az áldozat, ugyanaz az áldozatbemutató, a papok közvetítésé
vel, aki magát egykor a kereszten érettünk áldozatul adta.s) 

Mivel a keresztáldozat az Újszövetségm•k egyetlen, minden tekintet
ben elégséges és felülmúlhatatlan áldozata, azértaszentmiseáldozat hozzá
képest viszonylagos, relatív áldozat, de mégis úgy, hogy tőle lényegében 
elválaszthatatlan, benne gyökerezik, azt folytatja, megjeleníti és gyümöl
cseit folyósítja. Fit missa tam representando illarn ablationem is cruce 
quam per eam obsecrando ut scilicet per eam Deus acceptat sacriticium 
Ecclesiae. lllarn passionem specialius representat et ita virtute illius speci
alius Deum placat et bonum impetrat, quantum ad meritum commune.9) 

A második és jelentösebb különbség, amit Scotus különösen kihang
súlyoz, abban áll, hogy a szentmise elsősorban az Egyház áldozata. Mert 
bár a keresztens az oltáron egyaránt Krisztus az áldozat, itt mégsem O a 
közvetlen áldozatbemutató, hanem a pap, aki Krisztustól kapott hatalmá
nál fogva és az Egyháznak, Krisztus misztikus testének megbízásából fel
ajánlja a. kereszt egykori áldozatát. Az apostol szavaira hivatkozik: 
,.Christus semel ablatus est" s kiegészíti: supple-a seipso offerente. Igy Is
ten az áldozatot nem Krisztusra, mint közvetlen áldozatbemutatóra, ha
nem az egyetemes Egyházra való tekintettel fogadja el. Eucharistia oblata 
acceptatur non ratione voluntatis Christi, ut immediatea offerentis 
tatione ergo voluntatis Ecclesiae generalis.9) A Doktor Subtilisnek 
ez a gondolata legújabban P. de la Taille-nél talált visszhangra.10) 

4. A szentmise-áldozat hatásai. A katolikus Egyház tanítása szerint a 
szentmise-áldozat dicsőítő, hálaadó, kérő és engesztelő áldozat. Ezeket az 
elmeket elszórtan megtaláljuk Scotus tanításában is. Az evangéliumi idők 
számára - mondja a Doktor Subtilis - lsten iránti hódolatunk kifeje
zésének eszköze az Eucharisztia, mely a keresztáldoz,!'lt erejéből kifolyó
lag Istent különösebben engeszteli és jótéteményeit kéri. (specialius Deum 
placat et bonum impetrat.) 

Kérdés mostmár, hogy miképpen fejti ki a szentmise hatásait, sze
mélyes (ex opere operato), vagy dologi teljesítmény (ex opere operantis) 
alapján? Teológusunk csak a tágabb értelemben vett dologi teljesítményt 
érinti. Ez Scotusnál azt jelenti, hogy a szentmisének, mint az Egyház ál
dozatának a bemutató pap személyes érdemétől függetlenül, az egyete
mes Egyház érdeméből is van értéke. Ha ~em így volna a~kor a ~ü~ös 
pap miséje semmit sem használna az E~yhazn~~· - ez ped1g semmlke~
pen sem volna megfele~ö. Ha a pap, ~a~ e~yemleg ro~sz, ?e az E~yhaz 
szándéka szerint mutatJa be a szentm1set, aldozata mmt aldozat, eppen 

a) Ox. d. 8, qu. 3. 
7) Ox. 4, d. 13, qu. 2, n. 18. 
A) Sess. xxll. cap. 2. 
1) Quodl. n. 22,-612. . . . . 
to) L. D. T. c. Messe, A. Gaudel és M. de la Ta1lle MysteriUm F1de1 297,298. 
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olyan értéket jelent annak számára, akiért felajánlották, mintajó papé.11) 

Az áldozatban azonban személyes teljesítmény alapján is részesül
het mind a pap, mind a hívő. A miseimádságok ugyanis egyéb könyörgé
sek módjára, nagyban növelik a szentmise hathatósságát. A könyörgés 
pedig a könyörgő érdeme, áhitata és felkészültsége szerint talál meghall
gatásra. Eszerint a jó pap miséje értékesebb maga és az Egyház számára 
egyaránt, jóllehet az áldozat mint olyan, jónál-rossznál egyenlő értékü. 
Sequitur, quod missa melioris erit melior, et tamen sacramentum utrobi
que est aequale.l2) 

5. Az eucharisztiás áldozat gyümölcsei és azok alkalmazásának módja. 
A Doktor Subtilis volt az első, aki osztályozta azokat a gyümölcsöket, me
!yek adott esetben a szentmise-áldozatból ránk háramlanak. A teológusok 
e téren mainapiglan is az ő felosztását követik.l:l) Scotus a misében 
részesedni akarók különfélesége szerint az áldozat gyümölcseit három 
rendbe sorozza. 

Az áldozat legsajátosabb (specialissimus) gyümölcsét a pap nyeri, ha 
a kegyelem állapotában van. Annyira hozzá tartozik, hogy senkinek át 
nem adhatja és senkiért fel nem ajánlhatja, - hiszen az áldozat bemuta
tása olyan sajátos jócselekedet, mely az ő lelke legmélyéből fakad. A 
szentmise egyetemes (generalissimus) gyümölcsében részesedik az egész 
Egyház. A pap ugyanis az ő képviseletében lép az oltárhoz, hogy áldozatot 
mutasson be "élőkért és holtakért". Ez is miként az előbbi, meghatározott, 
azaz senki másra nem alkalmazható csak az egész Egyházra. ú gy köve
teli ugyanis a szeretet rendje, hogy előbb magunkért, azután pedig vala
mennyi felebarátunkért imádkozzunk. 

De nem ilyen már a szentmise közbülső, vagy sajátos (specialis) gyü
mölcse. Ebben éppen az részesül, akire a pap külön, spedálisan alkal
mazza. Hogy van ilyen gyümölcs is, azt bizonyítja az Egyház gyakorlata 
és a liutrgia, mely meghatározott szándékokra külön imákat ír elő. E gyü
mölcsöket a pap, ha hivatásánál fogva, vagy az Egyház rendelkezéséből 
nem kell meghatározott szándékra miséznie, szabadon felajánlhatja azért, 
akiért akarja. Szándékát azonban - Scotus szerint - meg kell egyeztet
nie Isten akaratával, mert a kívánt javakat ö adja meg és pedig úgy, a
mint ne~i tetszik. Ad hoc quod applicatio sua habeat effectum, aportet 
quod eam (sacerdos) faciat secundum beneplacitum Dei, quia ipse salus 
est dator illius boni et secundum proprium beneplacitum.u) 

6. A szentmise áldozati értéke. Scotus a szentmise áldozati értékét 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban érinti: eleget tehet-e a pap egy mise el
mondásával több kötelezettségnek? Ennek megfelelően öt csak a pap ál
tal alkalmazható sajátos gyümölcs értéke, véges vagy végtelen volta ér
dekelte. (De quantitate extensiva, syncategorematica.) Ennek a gyümölcs
nek véges, korlátolt volta önként következik Scotusnak az eucharisztiás 
áldozatról vallott fefogásából. Mivel a szentmisében nem Krisztus. ha
nem az Egyház a közvetlen áldozatbemutató, azért Isten az ő érdemeire 
való tekintettel fogadja el az áldozatot. Ez az érdem pedig véges. - kö
vetkezésképpen az eucharisztiás áldozat gyümölcse is véges. Virtus sacri-

11 ) Quodl. n. 22, n. 2, és Ox. 4, d. 13, qu. 2, n. 19.-613. 
12) Ox. 4, d. 13, qu. 2, n. 19.-613. 
1:1) Schütz A: Dogmatika II. Bp. 1937, 507. 
u) Quodl. n. 18,-616. 
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ficii, non adaequatur valori eius qui continetur in sacrificio, sed corres
pondet alicui merito in Ecclesia.t5) 

Ebből Doktorunk azt a gyakorlati következtetést vonja le, hogy ha 
a szentmisét többre alkalmazzuk sajátosan (modo medio) akkor egyre nem 
háramlik belőle annyi áldás mintha csak egyért ajánlottuk volna fel. Kor
látolt érdemnek ugyanis az igazságosság alapján korlátolt adomány felel 
meg. Ha pedig ezt egynek adjuk, nem adhatjuk ugyanakkor másiknak 
is. Ennélfogva lia a pap kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy egy meg
határozott lélekért szentmisét végez, nem tesz eleget kötelezettségének, 
ha ugyanazt a szentmisét még egy másik lélekért is speciálisan felajánl
ja. Pedig ha a szentáldozat gyümölcse végtelen értékű volna, akkor egy 
misével eleget tehetne nem két, de számtalan ilynemű kötelezettségnek 
is. S mivel egy misével letörleszthetné valamennyi szenvedő lélek tarto
zását, vétkeznék a szeretet ellen, aki miséjét egyért, s nem mindenkiért 
ajánlaná fel.16) 

E vélemény ellen oly neves teológusok emelték fel szavukat, mint 
Kajetán, Vasquez, Liguri Szent Alfonz stb., de a tudósok zöme e kérdésben 
ma is a Doctor Subtilis nézetét vallja. Annál is inkább, mert ezt a felfo
gást a fent említett, érveken kívül az Egyház gyakorlata és VII. Sándor 
pápának egy döntvénye is támogatja. Elítélte ugyanis ezt a tételt: "Nem 
vét az igazságosság ellen, aki több stipendiumot vesz fel és csak egy mi
sét mond." 
. Dolgozatom címében B. Duns Scotust - H. Klug szavaival17) - az 
eucharisztiás áldozat Doktorának neveztem. Első pillanatra talán úgy 
látszik, hogy csak a szeretetből fakadó ragaszkodás mondatja ezt velem, 
minden különösebb alap és jogcím nélkül. Ha azonban belehelyezkedünk 
korába, és az eucharisztiás áldozatról előadott tanítását, - melyet az 
imént csak vázlatosan és a dogmatikus kérdésekre vonatkozóan ismertet
tem - összevetjük kortársainak s legnagyobb elődeinek e pont körül ki
fejtett munkásságával, azonnal kitűnik, hogy ő azok színvonalát nemcsak 
elérte, de határozottan felül is múlta. A kereszt- és az oltáráldozat viszo
nya, a szentmise értéke, gyümölcseinek hármas rendje és azok alkalmazá
sának módja, olyan tételek, melyekkel nemcsak útat jelölt utódai számá
ra, hanem örökre bele is írta nevét az Egyháznak a legfölségesebb áldo
zatról hirdetett tanításába. 

' Fr. Gedeon 0. F. M. 

t.;) U. o. qu. 20, n. 34.-613. 
111) U. o. n. 6-7, 614. 
1'> Lásd H. J. Storff o. F. M. De natura transsubstatiationis iuxta J. Duns 

Scotum. 



Szent Bonaventúra eucharisztiás misztikája. 

Szeráfi Tanítónk egyházdoktori tevékenysége a filozófia, a teológia és 
a misztika területére esik. Mint teológusról Sebeeben azt mondja, hogy 
minden szavával egy igazságot old meg, a teológiai tudományt a hit leg
felsőbb elveiből levezetve a legtömörebb és legszemléletesebb módon fej
ti ki, és kora hittudományának quintessentiáját a legtökéletesebben adja 
elő.l) Filozófiájáról Gilsan úgy nyilatkozik, hogy a középkorban az ágos
tonos gondolkodás benne éri el tetőfokát és virágzását,2) s ezt remekbeírt 
monografiájával fényesen igazolja.3) Pedig Bonaventúra nem a teológiá
·ban, nem is a filozófiában, hanem a misztikában alkotta a legmaradandób
bat. Akit úgy eltöltött lsten gondolata, hogy őhozzá vezetett vissza minden 
tudományt (Reductio artium ad theologiam), s minden dolog láttán őhoz
zá emelkedett fel (Itinerarium mentis in Deum); akit oly gazdagszerelésű 
affektív lélek hevített, hogy a legbölcselkedőbb fejtegetésekben is ki-ki
tört belőle érzelmeinek lángja, s az lstennel való szeretetegyesülést gya
korolta és sürgette, annak szükségszerűen a misztika mesterének kellett 
lennie, mert ennek a tudománynak a célja és tárgya az lstennel való 
egyesülés. Ez a mélységes Istenbe-kapcsolódás azután költői szárnyalást 
adott neki, úgyhogy Jallonghi találóan a miszticizmus lírikusát látja ben
ne, aki mint Platon, Szent Agoston és Bossuet prózában írt ugyan, de 
poétai lendülettel.') Valóban Szentünk ízig-vérig misztikus volt. Ékesen 
bizonyítják ezt kimondott misztikus művei (Opera omnia, VIII. kötet), de 
meg kommentárjai, prédikációi, sőt teológiai és filozófiai művei is, ilyenek 
beállításuk és céljuk szerint a misztika szolgálatában állnak.5) Ezérthang
súlyozza P. Longpré, hogy nála mindenütt misztika van.6) A bölcseleti 
megalapozás miatt pedig Bonnefoy Keresztes Szent Jánossal szemben a 
misztika metafizikusának nevezi Szentünket.7) Maga Sebeeben is elismeri, 
hogy a misztika kifejtésében Bonaventúra felülmúlta Szent Tamást.s) 
Az angyali Tanító csak kitűnő alapot adott a misztika kifejtéséhez, de ő 
maga Bonaventúrához viszonyítva keveset törődött annak felépítéséveL 
Ez egyébként teljesen megfelel az ő, inkább spekulatív-teológiai, mint 
konkrét-gyakorlati szellemének.B) Doktorunk viszont a szemlélődésről már 

1) Handbuch der katholiseben Dogmatik. l. Freiburg im Breisgau, 1873. 
432. o. 

1) Gilson-Böhner: Die Geschichte der christlichen Philosophie. III. Pader
born, 1937, 441. o. 

3) Gilson-Böhner: Der heilige Bonaventura. Hallerau 1929. 
4) Il misticismo Bonaventuriano nella Divina Camedia: Citta di Castello, 

1935, 31. o. 
5) P. Evangelisle de Saint-Beat: Le Seraphin de l' école. ttudes sur Saint 

Bonaventure, Paris, 1900, 72. o. 
~) La. t~eol~gie mystique de Saint Bonaventure. Quaracchi. 1921, 38. o. 
~) Idez' Grunewald: Franziskanische Mystik, München. 1932, 116. o. 
) l. m., u. o. 

9) ~ásd G1·ünewald: i:. m .. 37. o.: _Der hl. Thomas gibt wohl die gediegene 
theo~og1sche ~rundlage fur d1e Mystlk. Aber um deren weiteren Ausbau hat 
er s1ch. unglelch weniger bemüht als Bonaventura. Es entspricht das übrigens 
~anz emem ~ehr spekt~lativ-theo.logischen als konkret-praktischen Geist, Tel
Jesen az a kovetkeztetes vonhato le Stone s. v. D.-nek Die Mystik des hl 
Thomas von Aqui~ c. tanulmányából is. Lásd: Theol. prakt. Quartalschrift: 
III. 1930. ~p~en ez~rt ~agyon csodálkozunk, hogy Tiefenthaler: A misztika és 
az Eucha~lsz.tla c. c1kkeben (Theologia V, 1.) Szent Tamást teszi meg a legna
g~ob~ z:rusztlkusnak .. Sajnáljuk, hogy szeráfl Dokturunkat ennyire mellözik a 
m1szbkaval foglalkozo magyar írók. A dolgot annál is inkább külöpösnek talál-
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oly részletesen ir, hogy a modern misztika szemlélödés-elemei úgyszólván 
mind megtalálhatók nála. E ponton a skolasztikusok nem is hasonlithatók 
vele össze, legfeljebb a viktorinusok.tO) Méltán nevezte tehát öt XIII. 
Leó pápa a misztika fejedelmének.ll) 

Amíkor most az eucharisztikus misztikával akarunk foglalkozni, 
Szentünknek ez a nagy misztikai tekintélye arra kényszerít, hogy az ő 
vezetése alatt hatoljunk bele ebbe a ritka lelkektől ismert világba. Az első 
megállapítás, amit e tárgyban le kell szögeznünk, az, hogy a misztika és 
az Eucharisztia a legbensőbb rokonságban állanak egymással, mert mind
ketten egyet akarnak: a lélek egyesülését megvalósítani már itt a föl
dön. Nem ellentmondás tehát eucharisztiás misztikáról beszélni,sőtnagyon 
is megfelelő, mert a lélek Istenbe-kapcsolódása, melyre a misztika törek
szik, azzal az egyesüléssel, melyet az Eucharisztia eredményez, a legbizto
sabb zálogot kap az egyesülés felől, azon krisztusi igéret alapján: Aki eszi 
az én testemet és issza az én véremet, énbennem marad és én 6benne.t2) 

De különbséget is kell tennünk. Míg a rendes misztikai egyesülésnél a 
szentháromságos Isten (Ö Szent Felsége) ragadja magával a misztikus 
lelket, addig az eucharisztiás egyesülésnél közvetlenül Krisztus száll le a 
lélekbe és lép vele misztikai egyesülésre. Ez a közvetlen Krisztus-kapcsolat 
az eucharisztiás misztika tartalma, mélységes és legjellegzetesebb ki
fejezője. 

Bonaventúra eucharisztiás misztikája egyrészt aszketikai jellegű, 
amennyiben a misztikai egyesülést egyéni törekvések által teljesítendő 
aszketikai gyakorlatok előfeltételeihez köti; másrészt igazi értelemben 
vett misztikai jellegű, mert a létrejött egyesülésben a misztikus lélek és 
Isten között a legszorosabb jegyesiszív-viszony lép fel.13) Nála tehát nem 
lehet szó quietista misztikáról, mert határozottan sürgeti az egyéni tevé
kenységet, s ezzel egyúttal jelzi azt a lelkiéleti tényt is, hogy aszketika és 
misztika nem zárják ki egymást, hanem a folytatólagosság kapcsán a leg
szorosabb összefüggésben állnak egymással. Zahn ezt a kapcsolatot szelle
mesen úgy fejezi ki, hogy az aszketika a misztika elemi iskolája, a misz-
tika pedig az aszketika főiskolája.14) • 

I. Aszketikai előkészületként szigorúan megköveteli Bonaventúra a 
világgal való teljes szakítást. Az Eucharisztia édesizü forrásához csak a
zok közeledhetnek, akik már elhagyták a bünök Egyiptomát.15) Szakitani 
kell tehát a bírvággyal, a becsvággyal és az érzékiséggel és minden földi 
vonatkozású összeköttetéssel, mely az ember szivét a világhoz láncolja.16) 

Mert ha a lélek jegyesi szeretetben akar egyesülni az űdvözítövel, akkor 
ki kell üznie magából a kevélységet és a rossz hajlamokat, különben úgy 
jár, mint a lakodalmas asztalnál ünneplő ruha nélkül megjelent méltatlan 

juk, mert ha más nem, hat legalább P. Takács Incének Szent Bonaventúra 
misztikai szelleme (Vigilia, 1935. 4.) c. alapos tanulmánya az illetó cikkírónak 
egész biztosan kezére járt volna. Cuique suum! 

ll) S. Bonaventura: Opera Omnia t. X, diss. l, cap. 2, n. 2. 
~~) Ján. 6, 57. 
1:1) Doktorunk eucharisztiás misztikájának lényege a Sermo III. De 

sanctissima corpore Christi (0. omn. V.) c. beszédében található. Egy fejezetet 
szentel neki Kattum is Eucharistielehre des heiligen Bonaventura c. könyvé
ben, München-Freising. 1920, 173-183. 

u) Einführung in die christliche Mystik. Paderborn, 1920. 151. o. 
15) Sermo, 41. 
18) u. o. 
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vendég.li) Még a földi vigasztalást is el kell hagynia az Úrral egyesülni 
kívánó léleknek, mert az ilyesmi összeegyeztethetetlen azzal a Szentség
gel, mely az égi vigasztalások teljességét hozza magáva1.1H) 

Az eucharisztiás egyesülés megvalósítása érdekében a bűnök és a 
testi vágyak kiölése mellett igen sürgeti szeráfi Tanítónk az erények 
gyakorlását. A kegyelmi állapot egyedl.il még nem elegendő előkészület, 
hogy az eucharisztiás egyesülés gyümölcsöző legyen.t9) Ehhez mindenek
elött kell hit, szeretet, áhitat és ima.20) Különös nyomatékot tesz Bona
ventúra a szeretetre. Hisz az Eucharisztia aszeretet szentsége, oly érthető 
tehát, hogy viszontszeretetet vár a felvevő lelkektől. A szeretet-elökészület 
jelzésére kapóra jön Szentünknek a húsvéti bárány készítésének példája. 
Miként a zsidók úgy készültek elő a húsvéti bárány elköltéséhez, hogy 
előbb tüzön megpirították, hasonlóképen az eucharisztiás egyesüléshez 
járulóknak is először ki kell gyu]taniok magukban a szeretet tüzét, s eb
ben a szeretetlángolásban kell magukhoz venniök az lsten Bárányát.21 ) 
De gyakorolni kell a többi erényeket is. Ahogy Jonatás minden erejének 
megfeszítésével, kézzel-lábbal kapaszkodott fölfelé a meredek sziklán, s 
így tudta megízlelni az édesen csorgó mézet, úgy kell az áldozni készülö
nek is minden erejét latba vetnie az erények gyakorlata terén, hogy az 
Eucharisztia mézédes forrásához hozzáférközhessék.23) 

II. Aki így készül az eucharisztiás egyesülésre, az bejut abba a titok
zatos birodalomba, ahol a szentségi Jézus úgy közli magát a misztikus lé
lekkel, mint barátjával és jegyesével. Itt tehát nem arról a tág értelem
ben vett misztikáról van szó, amikor az istenkereső lélek saját szorgalmá
nak erejével nyer valamelyes bepillantást a természetfölötti világba, ha
nem arról a szoros értelembe vett misztikáról, amikor maga az Isten nyúl 
bele a lélekbe és műveli ott a természetfölötti egyesülés csodás eredmé
nyeit. Ez az igazi misztika.2") Az aszkezis és az ennek nyomán fellépö, 
úgynevezett szerzett misztikai élmény csak távolról tartozik a misztiká
hoz, mint annak legalsó fokozata. A par excellence misztikai élményt 
mindenkor az Isten UJja által művelt, s a jegyesi egyesülésben kicsúcso
sodó egYibeforradás alkotja.25) Hogy Bonaventúra ilyen egyesülésre gon
dol az Oltáriszentség vételekor, világosan mutatják ezek a szavai: Divi
nissima Eucharistia a devoto corde suscepta, rapit ipsum per devotionem 
cd Deum.26) A Legméltóságosabb Oltáriszentség magával ragadja az Is
tenre hagyatkozott, áhítatos lélek szívét. Belenyúl a lélekbe, s fölemeli 
az Istenben való életre.2í) Az eucharisztikus Krisztus úgy magához öleli 
a lelket, hogy az nem ragaszkodik többé a bűnhöz: üressége tele lesz Is
ten teljességével és bővelkedni fog a neki juttatott felüdítésekben.21l) Itt 
tehát igazi, misztikai egyesülés jön létre az eucharisztiás Krisztus és a lé-

17) In Joa. coli. 8, n. ll. 
18) Sermo, 9. 
19) In IV. Sent. d. 12, p. 2 ,a. l, fund. I. 
~11 ) Lásd: Kattum: i. m. 137-141. 
~ 1 ) Sermo, 27. 
~~) l. Kir. 14, 13. 
2") Sermo, 18. 
24 ) Bauerle: Ueber die ausserordentlichen Goaden der Mystik. Theol. u. 

Glaub. 1934, III. 
25) Lásd Grünewald: i. m. 5. o. 
20) Sermo, 6. 
27) u. o. 
2") Sermo, 1. 
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lek között, mert a szentségi Jézus vonja (rapit) magához a lelket és mű
veli benne a legmagasabb misztikai egyesülés határait. 

Vizsgáljuk már most közelebbről ezt az egyesülést az eucharisztiás 
Krisztus és a lélek között. Hogy egészen világosak legyünk, sietünk előre
bocsátani, hogy ez az egyesülés három hatást hoz létre a lélekben. Az 
eucharisztiás Krisztus ugyanis l. kigyujtja az értelemben a magasabb 
megismerés fényét, 2. Lángra lobbantja az akaratban a tökéletesebb sze
retet szövétnekét és 3. betölti az egész lelket az öröm és boldogság gyö
nyöreivel.29) 

l. Ami az értelem megvilágosadását illeti, Doktorunk erről elég szá
mos helyen beszél. Többek között azt mondja, hogy aki méltóan veszi fel 
ezt a Szentséget, annak értelme megvilágosodik a legfőbb igazság meg
ismerésében, miként Jonatásnak is megvilágosodott a szeme a méz meg
izlelése után. Mindazok tehát, akik ezt a Szentséget gyakran, nagy áhí
tattal felveszik, napról-napra fogják tapasztalni értelmük felvilágosulásá
nak rendkívüliségeit.30) Ezen nincs is csodálkoznivaló, mert Krisztus úgy 
lép a lélekbe, mint fény és világosság.31) Krisztus teste zsírral bővelkedő 
kenyér, mely megvilágosít a tudatlansággal szemben, mert a zsírnak az a 
természete, hogy mécsesbe égetve világosságot adjon.32) Az értelem meg
\'ilágosodása csattanósan jut kifejezésre abban, hogy az eucharisztiás 
egyesülés hatására a misztikus lélek az isteni titkok befogadására lesz 
képesítve. Az Úr ugyanis kinyilatkoztatta Illés prófétának, hogy ő nem 
a büszke lélekben, nem a háborgó, türelmetlen emberben, nem a testi 
vágyak és. kívánságok tüzében lakik, hanem az enyhe szellő susogásában, 
vagyis a nyugodt lelkiismeret békéjében.33) Az úr Lelke tehát az Eucha
risztiával egyesült lélek csendjében is bevonul, mint az isteni titkok hir
detője és tanítója.s") Ime, az értelem legnagyobb felmagasztalása: az úr 
Lelke megkoronázza az eucharisztiás egyesülésben oly karizmás világos
sággal, hogy beláthat magába az isteni létbe is!35) 

2. Az eucharisztiás kontemplációban az értelem felemelése mellett 
megnemesíti a szentségi Jézus az akaratot is, felszítva benne az Isten 
utáni vágy és szeretet legmagasabbra csapó lángolását. Mert Isten ezt a 
Szentséget szívünk megvilágosítására adta.36) Azt akarta vele, hogy meg
őrizze ilymódon szívünkben az isteni szeretetet.37) Az Eucharisztia ezért 
ráirányítja vágyóképességünket a legfőbb Jó keresésére, és megerősít 
gonosz hajlamaink kiölésében.38) Ez az lsten által okozott hatás az aka
ratban semmivel sem kisebb jelentőségű az értelemben létrehozottnáL 
Sőt, ez a hatás inkább természetszerübb, hisz az Eucharisztia alapításából 

211} Sermo, 17: Szépen fejezi ki az Oltáriszentségnek ezeket a hatásait az 
egyik eucharisztiás elökép: a méz. Per favum mellis _signiftcatur Sacramentum 
Dominici Corporis; et bene per mel signiftcatur, qma delectat gustum et se
nmdum medicos habet purificare visum. Ita Christus delectat affectum et 
intelleetum illuminat. Bernardus: Jesusudulcedo cordium, fons vivus, lumen 
mentium, excedit amne gaudium et omne desiderium. 

:w) Sermo, 22. 
'11 ) Sermo, 27. 
'12) Sermo, 4. 
'"1) I. Kir. 19, ll. 
'") Sermo, 15. 
'1·1) Kattum: i. m. 180. o. 
'111 ) Sermo. l. 
" 7 ) Sermo, 3. 
'1") Sermo, 23. 
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kifolyólag viseli a szeretet-jelleget,39) tehát egyenesen a szeretet felszi
tására kell irányulnia.'0) Bonaventúra nem is szúnik meg hangoztatni, 
hogy a szentáldozás eredményeként elsősorban az istenszeretet tüze ~yul
lad ki a misztikus lélekben. Mint egy tüzes széntömb, úgy szórja széjjel 
Krisztus teste is szeretetének és melegségének sugarait.U) 

Az isteni szeretetnek ezt a szent tüzét lélektanilag három mozzanat he
víti és tartja életben: a lelki önboldogság, a. felebaráti szeretet és a ben
sőséges önátadás Istennek. De az Eucharisztia ezeket mind táplálja és 
erősíti: lelki önboldogságot okoz mint vándoreledel; felebaráti szeretetre 
nevel, mint a szeretetegyesülés szentsége; bensőséges önátadásra lendít 
Istennel szemben, mint áldozat. Az Oltáriszentség tehát az isteni szeretet 
tüzét tényleg táplálja és növeli.'2) Ennek a szeretet-túznek a lángolása a 
jegyesi szeretettel fejezhető ki legjobban. A skolasztikusok előszeretettel 
boncolgatják ezt a gondolatot. Köztük van Bonaventúra is. Szent János 
evangéliumához írt Collációjában a szentáldozást úgy festi le, mint lako
dalmas vendégséget, ahol a jegyesi lélek és Krisztus között a legmeg
hittebb kapcsolat jön létre.43) Ennek a jegyesi szeretetnek a lobogását 
legkifejezőbben érzékelteti az a buzgalom, mellyel a lélek, a meny
asszony olyan lakást készít szívében Vőlegényének,azeucharisztiás Krisz
tusnak, mint egy meghitt ebédlőterem és azt mondja: "Úgy veszem észre, 
hogy az lstennek szent embere az, aki gyakorta erre jár mifelénk. Csinál
junk tehát neki egy kis ebédlőtermet"44), azaz készítsünk neki lakást szí
vünkbe'n, helyezzük ide be az ő tudásának világító szövétnekét, gondos
kodjunk lelkileg frissítő asztalról, nyugodt tartózkodást biztosító ülő
helyről, szemlélődésre alkalmas kerevetről, hogy nálunk maradjon, ha 
benéz hozzánk. 45) Mintha egy középkori hárfapengető mesterdalnok szó
lalna meg itt, annyi báj, annyi melegség, annyi közvetlenség van az eucha
risztiás Krisztussal eljegyzett léleknek ebben az önkénytelen megnyilat
kozásában! 

3. De ha a szentségi Jézus mind az értelmet, mind az akaratot így 
megnemesíti, akkor egészen természetes, hogy ennek eredményeként cso
dálotos öröm és boldogság tölti el az eucharisztiás lelket. 46) Mert a lélek 
békéjét és boldogságát az okozza, hogy a lelki képességek megtalálják a 
maguk tárgyát. Az Oltáriszentségnél ez a szó legteljesebb értelmében 
megvan. Doktorunk is jól tudta ezt, s ezért nem is felejtette ki az eucha
risztiás egyesülés eredményei közül az örömöt. ö is hangoztatja, hogy az 
Eucharisztia panis aser, vagyis a boldogság kenyere, mely az egész em
bert örömre hangolja, száműzve belőle az eredeti búnnel hozott romlott 
természetet.'7) Ez az öröm oly nagy és oly hevesen buzgó, hogy a lélek 
képtelen mind magába tartani, s így kicsordul belőle annak bősége.'s) 

31) In IV. Sent. d. 12, p. 2, a. l. q. 2, in corp. 
40) U. o. d. 8, p. 2, dub. 2. 
41 ) In IV. Sent. d. 10, p. l, a. 3. 
42) Sermo, 4, 5, 6, 7. 
43) 2, n. 6, n. 11. 
44) IV. ltir. 4, 9. 
45) Sermo, 29. 
41~ Bonaventúránál általában a szemlélődésnek ilyen hatása van. Cfr. J. 

M. B1~sen: Des effets de la contemplation selon S. Bonaventure. La France 
~ ... ranc1scaine. 1936. XIX, 3. 

47) Sel'J!lo. 4: Dic~tur etiam panis Aser, qui interpraetatur beatitudo, quia 
totum hommem beahficat contra omnern malitiarn 

48) Sermo, 6: Sicut enim vas repletur adipe et ·pingiudine non valens con-
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Az eucharisztiás léleknek az ilyen kitöréseit olvashatjuk a szebbnél-szebb 
szentségi himnusokban. 

Az értelmi megvilágosodásból, az akarati megnemesedésből s az uj
jongó örömből azonban mégsem lehet levonni azt a következtetést, hogy 
ez a lélek legtökéletesebb állapota. Itt az értelem megvilágcsodása még 
nem tökéletes, az akarat megnemesedése még nem a legeszményibb, s az 
ujjongó öröm még nem a legteljesebb.49) Ez csak a másik életben követ
kezhet be. De ez a tökéletlenség a misztikus számára azt a jelentős lélek
tani mozzanatot tartalmazza, hogy e hiányérzetből kifolyólag újabb és 
újabb misztikus élményre vágyódik.50) Nem is csoda, hisz a teljes édes
séghez képest úgyszólván alig ízlelte meg az úr testének édességét.5t) Mi
ként az állat, ha megkóstolta egyszer az ember vérét, kiolthatatlan szom
júsággal vágyódik utána, hasonlóképen a misztikus lelket is, ha megízlel
te az eucharisztiás egyesülésben Krisztus testének édességét, azt is gyötrő 
Yágy kínozza, hogy újra egyesülhessen a szentségi Jézussal, az értelmi 
megvilágosodásnak, az akarati megnemesedésnek, s az ujjongó örömnek 
szerzőjével.52) Úgy van vele, mint a szántóföldön drágakincsre akadt 
ember; nem akarja kiereszteni kezéből az értékes leleményt, az Eucha
risztia kegyelemteljes Szentségét, mert tudja, hogy csakis az eucharisz
tiás élet által szerezhet jogcimet az örökéletre.53) Ennél világosabban mi
sem mutatja, hogy Iskolánk Angyala az eucharisztiás életben látta a 
földi élet legmagasztosabb eszméjét és legsürgősebb feladatát. 

A bonaventúrai eucharisztiás misztikának e pár lapon összefoglalt 
kifejtéséhez befejezéskép idekívánkozik még néhány gondolat. Elsősorban 
is azt kell megjegyeznünk, hogy Doktorunk erre a magas misztikus egye
sülésre mindenkit hivatalosnak tart.54) Ehhez nem szükséges valamilyen, 
a megszentelő kegyelmen kívül, illetőleg fölötti kiváltság, hanem elegen
dő a kegyelmi állapot is az áldozó buzgóságával, ami a megszentelő ke
gyelemnek igen magas fokára emeli a lelket. Ebben az aszkézis által al
kalmassá tett talajban müveli lsten a misztikai egyesülés csodás ered
ményeit. Itt tehát nem tátong ijesztő űr az aszkézis és a misztika között; 
ellenkezőleg, csalogató távolság van közöttük, úgyhogy a misztika ma
gaslati levegője hívogatólag, üdítőleg csapja meg az aszkéta verejtékező 
homlokát. A misztika modern müvelői is Szent Tamás és Keresztes Szent 
János alapján inkább e felé a vélemény felé hajlanak.55) 

tinere interius, redundat exterius; sic corpus Christi, cum animam repleverit 
pinguidine devotionis, eructat exterius in labiis exultationis. 

••) Coll. 8, in J oa. 2, n. 7, a. 12. 
so) Kattum i. m. 182. o.: Die Eucharistie ist mehr wie jedes andere über

natürliche Erlebnis dazu geschaffen, einen brennenden Durst nach den Gütern 
der Ewigkeit in Herzen des Gottesfreundes zu wecken. 

51) Sermo, 23. 
52) Vitis mystica cap. 15, n. 4. 

sa) Sermo, 31. . k""l"" b . t k"t"k é . t'k k" "tt ~4) Egyáltalán nem tesz ugya~1s u on sege. asz e.1.a s m1sz 1 a o~o ; 
a misztikát csak úgy fogja fel, mmt a kegyelm1 élet k1v1rágzását. Cfr. Grune
wald: i. m. 52. sk. Itt van a magyarázata annak is, hogy miért nem jutnak el 
az emberek erre a misztikai magaslatra. . 

ss) Menge: Einheit von Aszketik und Mystik. Theol.-prakt. Quartalschrift. 
1934 87 3· Irodalmilag igen erőteljesen képviselik ezt az irányt a tomista 
teolÓgus~k 'a molinistákkal szemben. A francia domonkosok ennek igazolására 
inditották meg a Vie spirituelle cimü teológiai-aszketikai folyóiratukat. E vé
lemény legkiválóbb képviselője az imént elhúnyt P. Garrigou-Lagrange. 
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Magában az eucharisztiás misztika vázolásában Szentünk minden 
kortársát túlhaladja. Az· eucharisztiás egyesülés misztikai mozzanatai, az 
értelmi akarati és érzelmi világ betöltésének vázalásai nála nyernek elő
ször szintetikus egységetJiG) Hogy e misztikatörténetileg jelentős t~nyt a 
modern misztikusok mégsem méltatják kellő figyelemre, annak okat ab
ban lehet keresni, hogy Bonaventúra a misztika kifejtésére le.gtö~bszőr 
szentírási helyek képletes értelmezését használja. A modern m1szbkusok 
szemében pedig ez az eljárási mód kevés értéket képvisel. Hozzájárul eh
hez még az is, hogy Szentünk eu~harisztiá,s .m.isz.tikáját. inkább filoz.ófi~i
teológiai alapon építi fel, nem ped1g_ pedagog1a1-lelekta~1 a~apon, a~1 b~~
tos, hogy előnyösebb lett volna.5 •) :pe a bon~ve~tu~a1 eucharlSzbas 
misztika még így is értékes marad, es eppen ezekert ertekes, !fl~rt a fil~
zófiai-teológiai megalapozás szilárd fundamentumot, a Szenilras allego
rikus értelmezése pedig szent légkört ad tanításának. Aki ezt felismerte 
és magasztalta Bonaventúr~ írásaiban, oly, l~l~i kin~seke~ sz.erzett ~~gá- · 
nak, mely örök boldogságanak megmunkalasaban 1s tekmtelyesen JOhet 
számításba. 

Fr. Menyhért O. F. M. 

Az Eucharisztia pápája. 

Az idők tanusága szerint csak azoknak az embereknek a neve marad 
fenn az utókor számára, akik nagy eszmék szolgálatában állottak, s nagy 
történelmi kikezdéseknek voltak résztvevői. X. Pius pápa ezek közé a na
gyok közé tartozott. Megválasztása után megjelent enciklikájában mind
járt meg is jelölte életének és kormányzásának hatalmas eszméjét: Inst
aurare omnia in Christo! Szívének és lelkének ez volt legfőbb vágya, 
tetteinek ez volt iránytűje: visszaállítani az Egyház életében mindent 
azokra az alapokra, amelyekre maga Krisztus rakta, s amely fölött az 
apostolok és utódaik oly féltő gonddal őrködtek. Tizenegy évig tartó di
csőséges uralkodása alatt ez a vágy vezette minden tettében, s így alkotta 
meg azt a történelmi tényt, amit ma úgy hívunk, hogy a katolicizmus 
belsö megújulása. Ezt a hatalmas vívmár.yt a gyakori szen-táldozás szor
galmazásával érte el, s ezért kapta az Eucharisztia pápájának kitüntető 
cím ét. 

Vizsgáljuk meg ez alkalommal részleteiben, hogy mit tett X. Pius a 
szentáldozás érdekében. E célból az Eucharisztia pápájának sokféle rendc
letei közül itt hárommal kell foglalkoznunk: az 1905-ben, 1906-ban és 

.;11 ) Igen szép eucharisztiás misztikája van Franco apátnak is Cfr. Migne 
166, 771 sk. 

:;;) Ez elmondható különben egész misztikájáról is, cfr: Grünewald: i. m. 
116. o., miként. Keresztes Szent Jánosról a pedagógiai-lélektani megalapozás. 
Cfr. Alkofer: D1e Bedeutung der Mystik des heiligen Johannes vom Kreuz für 
den Priester und Seelsorger. Theol. u. Glaub. 1929. 6.; Bonaventura filozófiai 
misztikáját lásd még Bernhart: Die philosophische Mystik des Mittelalters. 
München. 1922, 138-145. 
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1910-ben megjelent rendeletekkel.l) 
I. 1905 dec. 20. kiadott "De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione" 

c. dekrétumával Krisztus vágyának akar eleget tenni. A felzúdulás ter
mészetesen nagy volt, mert mint ismeretes a janzenizmus átka még mé
lyen megülte volt a lelkeket. A szentáldozás, mint sokan gondolták és a 
gyakorlatban alkalmazták is, csak az egészen tökéletes lelkek kiváltsága. 
Ha összehasonlítást teszünk - mondották - Krisztus végtelen szentsége 
és a magunk bűnös nyomorúsága közt, ez a tudat kell, hogy üdvös félel
met keltsen bennünk a Végtelennel szemben, akihez nem járulhatunk bű
nös lélekkel, csak tisztán, makulátlanul. Ezért üdvös dolog csak olykor
olykor a Szentek Szentjéhez járulni. A megtévedt janzenisták ezt erény
nek, alázatnak tartották, mert amint maga Arnauld is mondja: "Az alá
zatosság nem csupán a kereszténység magasztos misztériumában való 
részesedésben áll, hanem az azoktól való időszakos távolmaradás, belátva 
méltatlanságunkat a hozzá való közeledésre."2) Valóban egészen különös 
alázattal van itt dolgunk, amely a lelket bizonyos időre elszigeteli az iste
ni Jóságtól és következetesen épp akkor, amikor a lélek a kevélység leg
sötétebb hinárjába kerül. Erre a gondolkodásmódra felel az első dekré
tum, melynek alapgondolata ez: "Desiderium vero Jesu Christi et Ecclesiae 
ut omnes christifideles quotidie ad sacrum convivium accedant",') vagyis 
Jézus Krisztus és az Egyház hő vágya az, hogy az összes keresztény hí
vek felnőttek és gyermekek egyaránt gyakran, sőt naponta járuljanak az 
Úr asztalához. A határozat végső következtetése pedig: 

l. Minthogy az Eucharisztia az élők szentsége, azért kell, hogy a lélek 
is éljen, vagyis a kegyelem állapotában legyen.~) 

2. Legyen meg a jószándék azzal a vággyal, hogy egyedül lstennek 
akar tetszeni s vele szeretetben egyesülni.r.) 

3) A szentséghez való járulást gondos előkészület előzze meg és meg
felelő hálaadás kövesse. Az előkészület álljon távolabbi, közelebbi és köz
vetlen előkészületbőL A hálaadásból pedig ne hiányozzék a következő há
rom elem: a hála, az engesztelés és a kérés.") 

A megjelent enciklika egészen új korszakot nyitott az Egyház hit
életének történetében. Hogy a katolikus világ mily örömmel és szent 
engedelmességgel fogadta a Szentszék dekrétumát annak legfőbb bizony
sága az a sok-sok levél és nyilatkozat, amely megköszöni a Szentatya 
szerető gondoskodását. Természetes azonban kétségek is merültek fel, a
melyek közül különösen kettőt emelek ki: először, hogy szentáldozás 
után mikor bocsátható a gyermek újra az úr asztalához (t. i. egyik-másik 
helyen az a szokás járta, hogy a gyermekek első szentáldozása után csak 
egy évre engedték újra az úr asztalához.); másodszor, hogy melyek a 
betegek áldoztatásához előírt feltételek. 

II. Mindezek a kételyek azt eredményt>zték, hogy a következő évben, 
1096-ban "Romana et aliarum" kezdettel megjelent a második dekrétum, 

•) Részletesen tárgyal ezekről az enciklikákról Fr. Olgiati: Il Pontifice dell 
Eucharistia c. cikkében. Lásd Vita e Pansiero, Fascicolo sesto, Guigno, 1935. 
Az Eucharisztia pápájáról lásd még Facchinetti-Uzdóczy-Zadravecz: X. Pius 
pápa lelke. Budapest, 1935, 28Q-299. o. 

~) Idézi Olgiati: U. o. 362. o. 
'1) Actes de Pie X. Paris. Tom. Il. 252. o. 
~) u. o. 258. o. 
r,) U. O. 
6 ) u. o. 
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amely felel a kétségekre, és kimondja Krisztus parancsára, az Egyházban 
dívó szokásra és a trentói szent zsinatra támaszkodva a gyermekek gya
kori szentáldozását az első szentáldozás után; rendelkezik továbbá a bete
gek áldoztatásáróL 

l. Krisztus parancsa ezekkel a szavakkal tette a szentáldozást min
denki számára kötelezővé: "Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszi
tek az emberfia testét és nem isszátok az ö vérét nem leszélettibennetek''; 
Továbbá: "Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övéké a mennyek or
szága". De hol a mennyország a földön, ha nem az Eucharisztiában, a
melyet Krisztus lelkünk táplálására, erősítésére és boldogítására rendelt. 7) 

2. A pápa a gyermekek gyakori szentáldozására vonatkozó rendele
tében hivatkozik a régi őskeresztény egyház nagy hitére, amely abban a 
fenségesen szép gyakorlatban jutott kifejezésre, hogy nemcsak a fel
nőtteket, hanem a csecsemöket is részesítette az Eucharisztia szentségi 
kegyelmében. A dekrétum szerint: "Nemcsak a keresztség feladásakor, de 
azután is többször részesültek a kisdedek a mennyei vendégségben." Sőt 
a régi egyház oly nagyra tartotta az Oltáriszentség hatását a lélekre, hogy 
Szent Agoston kétségtelenül tévesen a szentáldozást az öröküdvösség el
nyerésére feltétlenül szükségesnek tartja olyannyira, mint a keresztséget. 8) 

3. Végül hivatkozik magára a trentói szent zsinat dekrétumára, mely 
kimondja: desiderium Ecclesiae est, ut omnes christifidéles illo coelesti 
convivio quotidie reficiantur, valamint az 1905 május 30-án és 1906 febru
ár 14-én kiadott Urbis et Orbis dekrétumra, amelyekben búcsút engedélyez 
mindazoknak, akik a napi szentáldozás elterjedéséért buzgón imádkoznak. 
Ebbe természetesen beleértendők a gyermekek is, akik értelmük haszná
latával bírnak.e) 

Amikor a pápa ily szeretö gondossággal emelte a szentáldozások szá
mát, nem feledkezett meg "kedveltjeiröl", a betegekről sem és ugyanazon 
ev december 7-én kiadott dekrétumával megengedi, hogy mindazok, aki
ket a betegség már egy hónapja szögezett ágyhoz, és a hamaros felgyó
gyuláshoz kevés a remény, "bizonyos napokon és meghatározott felté
telek mellett" a szentségi Jézust magukhoz vehessék, akkor is, ha valami 
táplálékot kényszerülnek magukhoz venni, de csak italformában.to) 

III. X. Pius pápa, aki mindenben az isteni Mestert követte, nem állott 
meg a szeretet megkezdett útján. 1910 aug. 8-án kiadott "Quam singu
lari" kezdetú enciklikájában megállapítja, a gyermekek áldoztatásának 
feltételeit, nevezetesen a kort, vagyismikor köteles valaki az Egyház pa
rancsa értelmében az Úr asztalához járulni, mily ismeretek kivántatnak 
meg, és végül, milyen áhítattal vegye ki-ki az úr szent Testét.11) 

l. A kort illetőleg kimondja a dekrétum: "Beszámfthatóság korának 
mind a szentgyónásra, mind a szentáldozásra vonatkozóan az a kor tekin
tendő, mikor a gyermek eszével kezd élni, tehát úgy a hetedik év körül, 
esetleg azon felül vagy akár éppen azon alúl is. Innen kezdődik a szent
gyónás és szentáldozás parancsának kötelezettsége."u) X. Pius Krisztus
tól kapott abszolút hatalmánál fogva megállapítja a kort, melytöl fogva 

;> Actes de S. S. Pie X. Paris. Tom. III. 262. sk. ) u. o. 
1) u. o. 256. o. 
10) u. o. 268. o. 
11) Actes de S. S. Pie X. Paris. Tom. V. 258. o 
l!) u. o. 267. o. . 
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kötelező a szentáldozás s ezzel véget vet a százados kételynek és ellentét
nek az egyháziak és a világiak körében .. 

2. De nemcsak a kort, hanem a szentáldozáshoz kívánt ismereteket is 
körülhatárolja, amikor kimondja: "Az első szentgyónáshoz és szentáldo
záshoz nem szükséges a hittannak tökéletes ismerete; kötelesség azonban 
a gyermeknek később az egész katekizmust képességéhez mérten fokoza
tosan els aj á tí tani." 13) 

3. A szentáldozáshoz szükséges áhítatról így ír a pápa: "Hogy a gyer
mek az első szentáldozásra méltókép előkészülhessen a hittannak oly fokú 
ismeretére van szüksége, mely szerint az üdvösségre elkerülhetetlenül 
szükséges hittitkokat felfogásához mérten értse, a szentségi kenyeret a 
közönséges mindennapitól megkülönböztesse, és korához való áhítattal 
járulhasson az Oltáriszentséghez."14) 

X. Piusnak a szentáldozást szorgalmazó dekrétumait a katolikus világ 
nagy ügybuzgósággal és engedelmességgel tette magáévá. ts mi lett az 
eredmény? "A vallásos élet fellendülése, a papi, szerzetesi hivatások fel
tűnő szaporodása, a missziók és eucharisztikus mozgalmak iránti folyto
nosan fokozódó érdeklődés." 15) Guiseppe Toniolo Memorie religiose c. 
munkájában elmélkedik a letünt korok mozgató eszméiről, és azt mondja: 
"a mai modern század az isteni Szeretet érája, amely győzedelmeskedik 
minden pokoli ármánykodással szemben. Ebben a diadalban nagy része 
van Krisztus földi helytartójának, X. Piusnak, az Eucharisztia pápájá
nak.18) ts valóban X. Pius buzdító, lelkesítő szava lángra lobbantja a 
szunnyadó papi szívekben az isteni Szeretet tüzét, amely áthevül ve a Szent 
Szív tűzkohójában szórja a fényt, a meleget a lelkekbe. Az eucharisztikus 
kongresszusok, amelyeket a nagy pápa igen szorgalmaz, eggyé forrasztják 
a szíveket Krisztus szeretetében. Ha ma dicsekedhetünk tisztalelkű, hit
hű katolikus ifjakkal, ha a dicsőségesen uralkodó XI. Pius által megindí
tott Actio Catholica egységesen száll síkra az evangéliumi eszmékért és 
igazságokért, az elsősorban X. Pius pápa eucharisztikus mozgalmának az 
érdeme. 

Fr. Lukács O. F. M. 

Szúz Mária és az Eucharisztia. 

Mikor szentségimádásaink kegyelemteljes csendjében térdrehullva 
imádjuk a tabernákulum trónusán székelő eucharisztikus Királyt, bármily 
mélyen fúrjuk is tekintetünket a Szentostya vakító fehérségébe, akarva
nemakarva tudomást kell vennünk a folyton szemünkbecsillogó szentség
tartóról is. A szentségtartó nem titkolja, hanem inkább fitogtatja aranyos, 
ezüstös szépségét, de csak azért mert érzéketlen hideg anyag és nem tud
ja, hogy néma Lakójának fénye az ő szépségét mérhetetlenül túlragyogja. 
Van azonban a szentségi Jézusnak egy minden képzeletet meghaladó élő 
Ostensoriuma, akit a mindenség alkotó Müvésze készített remekbe, ami
kor a teremtett világ minden pompáját összegyűjtötte, és pazar bőséggel 
egy műbe öntötte. Ez a fölséges Szentségtartó azonban, jóllehet imáink
ban Aranyháznak, Isten Anyjának tiszteljük, nem kérkedik szédftő pom-

13) u. o. 
u) U. o. 268. o. 
15J Petró: Eucharisztikus gyermeknevelés. Eger, 1937. 39. o. 
18) Idézi Fr. Olgiati i. m. 365. o. 
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pájával, hanem diadalmasan mutatja felénk lelkünk is~eni Napját, maga 
háttérbe vonul és elrejti elölünk szűzi arcát, mert csak egyet akar: az 
Eucharisztia diadalát! Mi azonban tudjuk, hogy Mária nélkül nincs Jézu
sunk, s ha nincs Jézusunk, nincs Eucharisztiánk, me rt ha belenézünk az 
isteni titok szédítő mélységébe, és keressük az Eucharisztia forrását, ak
kor az oltáron nyugvó szentségi Jézus és a titokzatos Szentháromság ölén 
élő örök Ige között ott találjuk a Szűzanyát is, kinek keblén, mint valami 
drága szen'tségtartóban megpihent a földreszálló Istenfia. 

Most mikor Mária szeplötelen fogantatásának ünnepén az Eucharisz
tia jegyében tartjuk e szerény ünnepélyt, hogy a szentségi Jézusnak is 
hódoljunk és Szűzanyánk iránti áhítatunknak is kifejezést adjunk, ki fog
juk keresni Mária életéből azokat a szálakat, amelyek ál:al szarosabban 
fonódik bele az Eucharisztia misztériumába. Miután így bemutattuk, hogy 
miként lett az Ige a Szentszüz közvetítésével kenyérré, Mária eucharisz
tikus életét vázolva rámutatunk arra, hogy miként táplálta e Kenyér ma
gát Máriát is. 

Az Oltáriszentség, az isteni Mindenhatóság netovábbja, három miszté
riumot, három titkot rejt magában: a valóságos jelenlét, az áldozat és 
a szentség misztériumát. Szűzanyánknak mind a három misztériummal 
megvan a maga kapcsolata. 

A tabernákulum mélyén rejtőző fehér Ostya fátyla alatt valósággal 
és állagilag jelen van Krisztus drága szent teste és vére. Az édes Üdvözí
tő, kinek gyönyörűsége az emberek fiaival lenni, itt váltja valóra ígéretét: 
,,lme én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig." (Máté 27, 20.) 
Végtelen szeretetének a földiélet küzdelmes harminchárom éve nem volt 
elég, mert megtestesülésének és szentséges jelenlétének örömében nem
csak egy népet él'> egy nemzedéket akart részesíteni, hanem az egész föl
det és annak minden vándorát. Azért az Eucharisztia mélységes csodájá
han kiterjesztette és megsokszorozta a megtestesülés titkát térben és idő
ben egyaránt úgy, hogy nemcsak emberré lett, hanem határtalan bő
kezűségében mindennapi kenyerünkké változott. "Én vagyok az élő ke
nyér ki az égből szállottam alá." (Ján. 6, 51.) Ennek az élő Kenyérnek 
végső forrása tehát az ég, első állomása azonban annak a Szűznek méhe, 
akit a Szentlélekisten a Szeplötelen Fogantatás páratlan csodájában az 
eredetibűntől kegyesen megóvott és kegyelemmel teljessé alkoto:t, hogy 
a megtestesülés pillanatában szeplőtelen testből és vérből alko:hassa 
Krisztus szentséges testét és vérét, azt a testet és vért, mely fehér Ostya 
színében még ma is közöttünk lakozik. 

Az Eucharisztiának ezt az égi származását és a Boldogságos Szüznek 
('Obeni szerpét megkapóan érzékelteti Mikes Ödönnek egy misztikus rajza. 
E kép egy vonalban jeleníti meg elő~tünk hitünk legmélyebb titkait. A 
Szentlélekisten galamb képében leszáll Máriára, kinek szíve fölött meg
ielenik Krisztus managrammjával az Eucharisztia, mely innen lehull a 
iászolba majd a keresztfára, míg végül megáll az áldoztatókehely felett. 
E kép egyszerű vonásaival azt akarja megértetni velünk, hogy Mária az 
a szűzi termőföld, melybe Isten elvetette a választottak gabonáját, hogy 
benne kicsírázzék, kalászba érlelődjék, hogy végül a szenvedés malmában 
megőrlődve kenyerünkké lehessen. (P. Eymard.) 

Az Oltáriszentség az Isten titkainak végső állomása. E titkok elindí
tója pedig kétségtelenül Mária, aki szűzi testét a Mindenható templomául 
~·_ján.~va "legyer:_" ~~aváv~l földre vonzotta a világ Megváltóját. Az angyali 
udvozlet sorsdonto perceben - ha szabad így mondanom - a Szentszűz 
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konsz~krált. Mert mikor Gábor főangyal előtt elrebegte a beleegyezés 
szavalt: "Legyen nekem a te igéd szerint." (Luk. l, 38.), ugyanaz történt, 
ami naponként történik az oltárnál, amikor a pap kiejti az átváltoztatás 
szavait. Ott történt először ami azóta naponként ismétlődik: Az Ige testté 
lőn és miköztünk lakozék! És mivel ez a test Mária szűzi méhében és a pap 
felszentelt kezében lényegileg azonos, méltán köszönthetjük mi is az 
Oltáriszentséget Aquinói Szent Tamás fönséges himnusával: Ave vefum 
corpus natum de Maria Virgine ... O Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu Fili 
Mariae. 

Mária azáltal, hogy a Megtestesülésbe beleegyezett, nemcsak a testté 
lett Ige jelenlétével örvendeztette meg a világot, hanem Papot és Ado
zutot is adott nekünk. Ezáltal kapcsolódik bele az Eucharisztia második 
1;1isztériumába: az áldozatba. 

Mikor a Kálvária ormán a szörnyű dráma lejátszódott, mikor az 
Aldozatot leölték, Mária ott állt a véres kereszt alatt s "míg a sebeket, 
melyeket Fia testén ejtettek, ő szívével fogta fel" a haldokló Krisztussal, 
a mi Főpapunkkal és Áldozatunkkal újra elsuttogta lelkében az első fel
ajánlás szavait: Legyen nekem a te igéd szerint. Ezáltal a keserű, de ön
ként vállalt együtt-szenvedés, sőt együtt-áldozás által vette ki részét he
lyettünk is az első áldozatból s általa minden szentmiséből, mert oltárain
kon is ugyanaz a Pap és ugyanaz az Aldozat, mint aki a Golgotán meg
váltotta az emberiséget. S Mária áldozata itt felülmúlt minden emberi 
áldozatot, mert ö mint szűzi Pap saját testéből s véréből alkotott Fiát tet
te az oltárra. 

Mérhetetlen szenvedése által pedig, amennyiben lelkében isteni Fiá
nak minden gyötrelmét elszenvedve, Krisztussal - bár csak másodlago
san és alárendelten - együttműködött a mi megváltásunkban. Ezért a 
hittudósok csaknem általános véleménye szerint, méltányosságból (de 
congruo) kiérdemelte mindazt a kegyelmet, amit Krisztus igazságból (de 
condigno) érdemelt ki. Vonatkozik ez elsősorban a keresztáldozat és a 
r-zentmise kegyelmeire, melyekből minden kegyelem forrásozik. Ha tehát 
\·an hálaadó és Istent-engesztelő áldozatunk, úgy az Mária által száll Is
t~n trónusa elé, s az áldás, amit aMindenható viszonzásul a földre áraszt, 
ugyancsak az ö kezén át jut el lelkünkbe, mert ha ö a kegyelmek másod
Jagos kiérdemlöje, természetes, hogy ő azoknak kiosztója is. Egy ugyan 
a közvetítő Isten és az emberek között: Krisztus, de Mária, mint a mi 
Fejünknek és általa valamennyiünknek anyja, közbenjár érettünk a Köz
vetítőnél, Jézus Krisztusnál. Mediatrix ad Mediatorem. (Schütz.) 

Égi anyánknak az Eucharisztia harmadik misztériumával a szent
Réggel való kapcsolatát éppen egyetemes kegyelemközvetítő szerepében 
látom kidomborodni. Mert ha Mária által kapjuk lsten minden ajándékát, 
mennyivel inkább a szentáldozáskor velünk egyesüló Oltáriszentséget, 
melyben a kegyelem forrása, maga Krisztus van jelen istenségével és 
t>mberségével. Ha a Boldogságos Szűztől semmi egyebet nem kapnánk 
csak az Eucharisztiát, öt már akkor is joggal az isteni-kegyelem Anyjának 
nevezhetnök. Azt pedig senki sem vonhatja kétségbe, hogy az Oltáriszent
séget kiváltképpen Mária adja nekünk, mert a fehér ostya Krisztus, a 
test az ö testéből s vér az ö véréből. Lanversin S. J. megkapó hasonlatá
val a Szentszűz ugyanazt a szerepet tölti be a kereszt, illetve az oltár lá
bánál, mint a görög szentmisében a diákonus, aki a szentély és a hajó 
kozött állva összeköti a hiveket az oltárral, áldozáskor pedig kiosztja nekik 
Krisztus szentséges vérét. (Euch. et la trés St. Vierge.) 
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Isten akarta úgy, hogy az Élet Kenyerét s benne a szentáldozás gaz
dag gyümölcsét Mária kezéből vegyük. Egy asszony által jött a romlás, 
egy asszony hozza nekünk az Életet. Éva bűne által elszakadtunk Istentől, 
és kiestünk a Paradicsomból, de jön az új Éva, aki a szentáldozás kegyel
mei által Jézus szent Szívéhez forrasztja szívünket, és bele testesit ben
nünket Krisztus misztikus testébe. 

· Szűzanyánkat azért a magasztos szerepért, melyet az Eucharisztia 
hármas misztériumában betölt, méltán nevezhetjük "szúzi papnak", mert 
ő minden papot megelőzve gyakorolja - ha nem is a szó szoros értelmé
ben - a pap hármas hivatalát: a konszekrálást, az áldozat bemutatását 
és a kegyelmek kiosztását. Bátran nyílhat tehát ajkunk e gyönyörű imára: 
"ó Mária a legfőbb Papnak anyja, szűzi áldozat, ámbár te nem kaptad 
meg az egyházi rend szentségét, de betöltött téged minden, ami méltóság 
és kegyelem van benne, tehát jogosan neveznek téged szűzi papnak. Má
ria, szúzi papunk, könyörögj érettünk." (Tanquerey.) 

Miután láttuk, miként lett az Ige Mária közvetítésével Kenyérré, néz
zuk, mint vált e Kenyér az ő eledelévé. 

Az Isten Anyjának földi életét, Üdvözítőnk mennybemenetele után 
egy-két mozzanattól eltekintve sűrű homály fedi. Következtető eszünk, 
vagy még inkább hívő szívünk a szentírás és szenthagyomány nyomán 
azonban annyit biztosan állíthat, hogy ez az élet kiváltképpen eucharisz
tikus, és a szentségi Jézus imádói számára az idők végéig örök mintakép 
Ha visszatekintünk két évezred távolába, úgy tűnik elénk a Szentszűz 
képe, mint aki az Oltáriszentség alapításának egyik jelentős oka, a ke
nyértörés legbuzgóbb ünneplője és az áldozók elseje. 

A Boldogságos Szűz harminchárom éven át úgy összeforrott Jézus 
Szívével, hogy aligha bírta volna nélkülözni isteni Gyermekének közel
ségét. Azonban az édes Üdvözítő talált módot reá, hogy Édesanyánkat s 
vele mindnyájunkat, árván ne hagyjon. Kenyér és bor színbe rejtezett, és 
közöttünk maradt. Több teológus úgy vélekedik, hogy ezt elsősorban 
Máriáért tette. Nem is egészen alaptalanul. Ha ugyanis tekintetbe vesz
s2'ük, hogy lsten tervében Krisztus után Mária áll az első helyen, s hogy 
ö Jézus Szívében minden más teremtményt megelőz- aminthogy a meg
testesülés, illetve a megváltás titkaiban is csodálatos módon ő részesült 
e1őször- akkor könnyen megértjük, hogy az Üdvözítő aSzeretet Szent
ségének alapításában is elsősorban reá volt tekintettel. Gyöngéd gyermeki 
szeretetében- írja Pr. Vladimir Ghica- igy szolgáltatta neki vissza azt, 
amit tőle vett; lelki táplálékkal köszönte meg a vért s a tejet, mit tőle 
kapott, és a támogatást, mit gyermekségében részéről élvezett." 

Ha visszaszállunk lélekben a kereszténység diadalmas zászlóbontásá
nak napjaiba, akkor az új hivők lelkes kis csapatában ott látjuk Szűz
anyánkat is, mint az imádság és eucharisztikus lelkület pé1dáját. Az 
Apostolok Cselekedeteiben olvassuk Krisztus Szentlélek-váró kisded nyá
járól, hogy: "Ezek mindnyájan állhatatosak valának egy szívvel-lélekkel 
az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával Jézusnak anyjával 
és az ő atyjafiaival egyetemben." (Ap. Csel. l, 14.) A Vigaszta]ó eljötte után 
pedig: "Naponként egy szívvel lélekkel időztek a templomban, házan
ként végezték a kenyértörést, ... dícsérték az Istent és az egész nép szere
tetében állottak." E néhány szó is eléggé sejteti velünk azt az egekbe ható 
hitet és lángoló szeretetet, mellyel az Isten Anyja ünnepelte Szent Fiá
nak áldozatát. 

A Szentszűz boldogsága minden bizonnyal akkor érte el tetőfokát, 



Az eucharisztiás körmenetek története, 21 

amikor a szentáldozásban újra keblére szoríthatta isteni Gyermekét. 
Fervore quodarn ducebatur Deipara bibendi sanguinis Christi poculum
írja Szent Irén. Szívének szeretete és lángoló heve páratlan lehetett már 
csak azért is, mert ő volt az egyetlen teremtmény, aki anyai szeretettel 
szerethette Istenét, és- Mauriac szavaival- ó volt az egyetlen anya, aki 
másodszor is hordozhatta Fiát. 

E nagy Szentség vétele számára mindannyiszor a kegyelmeknek 
szinte mérhetetlen tengerét jelentette. A szentáldozatból forráso
zó kegyelmeknek ugyanis csak az áldozó buzgósága és felkészültsége szab 
határt, s mivel e határ Máriánál csaknem a végtelenbe nyúlik, úgy a 
kegyelem is. 

Igen valószínű az is, hogy az Élet Kenyere ebben az időben nemcsak 
lelkének, hanem testének is egyedüli tápláléka volt. (V. Fr. Faber.) Ha e 
csodát már annyiszor megtette az úr szentjeivel, mennyivel inkább szent 
Anyjával. Úgysem lehetett volna méltóbb tápláléka annak a szüzi test
nek, melyből Krisztus szent teste és vére vétetett. Ez is egyik oka annak, 
hogy Szűzanyánk teste bár halandó, mégsem vegyült soha a föld porába, 
hanem lelkével együtt megdicsőült az örökkévalóság honában. 

Az a kiváló szerep, melyet Mária az Eucharisztia hármas misztériu
mában betölt, megérteti velünk, hogy a Szentszüz és az Oltáriszentség 
kapcsolata olyan szoros és bensőséges, mint az anya és gyermek kapcso
lata. Ebből pedig az következik, hogy amilyen elválaszthatatlan a gyer
mek anyjától, a gyümölcs fájától, olyan elválaszthatatlan az euchqrisz
tikus lelkület az igazi Mária-tisztelettől. Azért ha a Szentségi Jézus iránti 
hitünket és szeretetünket akarjuk növeini vegyünk példát Máriától, kinek 
Istenbe:..merült magnifikátos lelkéből az Eucharisztia ragyog felénk; havi
szont égi Pátrónánknak akarunk örömet okozni, táplálkozzunk az Élet 
Kenyerével, melyet ő készített nekünk. E lelkület elsajátítása főként ne
künk, magyaroknak, Mária népének kötelességünk mindig, de különös
képpen e szentév folyamán, mert úgy illik, hogy az eucharisztikus Ki
rályt, Mária Fiát, Mária országában ne csak külső pompa, hanem máriás 
szívek máriás hódolata várja. 

Fr. Gedeon O. F. M. 
• Felolvasta a szerző 1937 dec. 8-án, Egyházirodalmi Iskolánk diszgyülésén. 
Felhasznált irodalom: F. de Lanversin S. J.: L' Eucharistie et la tres sainte 

Vierge, La Vie Spirituelle, 1933. szept. - Pr. V. Ghica: La Sainte Vierge et le 
Saint-Sacrement, La Spirituelle, 1929. nov.-dec. -Schütz: Szüz Mária egyete
mes kegyelemközvetítése. Theologia, 1937. IV. 2.- P. Eimard-Schatten: Szent
áldozás életforrás. 

Az eucharisztiás körmenetek története. 

Május 25-29-ig hazánk fővárosában világraszóló ünnepségek kere
tében mutatja be a katolicizmus hódolatát az Eucharisztiának. Ennek a 
nyilvános hódolatnak egyik legszebb megnyilvánulása kétségkívül a pa
zar pompával megrendezett eucharisztiás körmenet lesz. Ezzel kapcsolat
ban vetődik fel tehát az a liturgiatörténeti kérdés, hogy mikép fejlődött 
ki a törnénelem folyamán az eucharisztiás körmenet. 

Altalában a körmenet a nyilvános istentisztelet sajátos megnyilvá
nulása.•) Nyomait megtaláljuk már a zsidó és pogány vallási szertartások-

1) Mihályfi: Nyilvános istentisztelet. Budapest, 1918. 601. o. 
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ban. Az Egyház ezeket az emberi természetben gyökerező szokásokat nem 
szüntette meg, csak természetfölötti tartalommal látta el, mondjuk így: 
megkeresztelte. Magától értetődik, a körmenetek világos nyomait nem 
találjuk meg a kereszténység első századaiban, hiszen az elengedhetetlen 
döfeltétel: a kultusz-szabadság hiányzott. A 313-ban kiadott milánói ren
Jelet után azonban már letadaghatatlan a létezésük. Nagy Konstantin 
uralkodása alatt már szokásba jött a nagyszombat éjjeli körmenet. De 
nemcsak Rómában, hanem mint Aetherea zarándoknő leírásából tudjuk 
- aki 380 körül járt a Szentföldön - Jeruzsálemben is gyakran tartot
tak körmenetet. Igy pl. virágvasárnap. Továbbá a misekönyben még ma is 
megtalálhatók az úgynevezett stacionális körmenetek miseszövegei. Ezek 
a körmenetek abból állottak, hogy Rómában a pápától előre kijelölt 
~E:mplomba összegyültek a hívek, innen azután mezítláb, bűnbánati zsol
tárokat énekelve a stacionális templomba vonultak, ahol a pápa szent
misét mondott. Ezek a stációk apostoli eredetűek voltak.:!) Magukat a 
körmeneteket Nagy Szent Gergely pápa rendezte és így kerültek be a 
~.acramentariumban, innen pedig a mai misekönyvbe. A stációs körmene
tekből fejlődtek ki a litaniae septi-formes nevü körmenetek, amelyeket 
később litaniae majores-eknek neveztek el a keresztjárónapok körmene
telve!, a litaniae minores-ekkel szemben. Ez a nyilvános istentiszteleti 
forma tehát megvolt az Egyházban kezdettől fogva. Most már csak azt 
kell kikutatni, hogy mikor és hogyan kapcsolódott bele a legméltóságo
sabb Oltáriszentség ebbe az istentiszteleti formába, a körmenetbe? 

A mai szentségi körmenetek egyik ősi nyomát a betegek áldoztatásá
nál találjuk meg.3) A papságnak már az ősegyházban nagy gondja volt 
arra, hogy a betegeket az Eucharisztiával megerősítse szenvedéseik el
\'iselésében. Ezért a hívek megáldoztatása után az akolitusok lenvászon
ból készült táskákban vittek a konszekrált kenyérből a paróchia betegei
nek:') Amikor már az üldöztetésektől nem kellett tartaniok, a papok nyil
vánosan vitték az Oltáriszentséget a betegekhez. A jámbor ·hívek ezt lát
va, csatlakoztak a paphoz, és elkísérték a beteg házához, a szentség ki
szolgáltatása után pedig visszamentek vele a templomba. Ezt a szokást 
a jelenlegi egyházi törvénykönyv is megőrizte, mert a 847. kánon szerint 
az Oltáriszentséget a beteghez nyilvánosan kell vinni, hacsak ellenséges 
ok ki nem mentene. Szóval a hívek egy kis körmenetet tartanak és így 
jönnek vissza a templomba, ahol a pap az Oltáriszentséggel megáldja 
í'ket.5) · 

A szentségi körmenetek másik nyoma a nagyheti szertartásokban ta
lálható.n) Nagycsütörtökön kezdetben minden ünnepélyesség nélkül tették 
el az Eucharisztiát. Lassan azonban ezek az elhelyezések mindíg ünne
pélyesebbek lettek. A körmenetes elhelyezésnek keleten már a VII. szá
zadban bizonyos nyomai mutatkoznak. Nyugaton pedig a XI. században 
Lanfrank, Canterbury érseke elrendelte, hogy a nagycsütörtöki mise 
után körmenetileg vigyék az Oltáriszentséget az előre szépen feldiszitett 
helyre, s innen ismét körmenetileg vigyék nagypénteken az oltárra, hogy 
a pap az előremegszenteltek miséjét elmondhassa.') Természetesen a fel-

~, Unghvári: A római Egyház liturgiája. Budapest, 1934. 29. o. 
") Bangha: Euch~risztia. BudPpest, 1937. 190. o. 
4 ) 1\llioni: Manuale di Liturgia. Torino-Roma. 192R. 45. o . 
.-., Unghváry i. m. 325. o. 
o;) Bangha i. m. 190. o. 
;l Mihályfi i. m. 604. o. 
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diszitett helyre elhelyezett Oltáriszentséget imádásban részesítették, bár 
Róma tiltakozott és még ma is tiltja. Az utolsó rendelet 1929. márc. 26-án 
kelt. Nagypénteken főként Németországban a keresztet és az Oltáriszent
séget kitették a Szentsírhoz, s így jött szokásba a S2:entsír melletti szent
ségimádás. Nagyszombaton aztán nagy ünnepélyességgel visszavitték az 
oltá~ra, el.őbb azonban megkerülték a templomot. Ez a szokás Magyar
orszagon IS meghonosodott és a mai feltámadási körmenetben maradt 
fenn. B) 

Az Eucharisztia egész különleges jelentőséget kapott a XIII. században. 
Szent Julianna cisztercita apáca buzgolkodására a lüttichi püspök 1246-
ban elrendelte az Úrnapját, festum SS. Corporis Christi címen. Ezt IV. 
Orbán pápa Transiturus de hoc mundo kezdetü bullájával 1264 aug. 11-én 
egyetemes egyházi ünneppé tette, és Aquinói Szent Tamást bízta meg a 
szentmise és zsolozsmaszöveg elkészítésével. 1311-ben a viennei zsinaton 
V. Kelemen pápa sürgette, hogy mindenütt tartsák meg ezt az ünnepet. 
Egészen bizonyos azonban, hogy kezdetben nem rendeztek körmenetet. 
Az ünnep pusztán a szentmise bemutatásából és a zsolozsma elvégzésé
ből állott. Az ünnepet elrendelő dekrétum is ezt mondja: E napon a hívő 
seregnek a templomba kell sietnie, s a papságnak és a híveknek örven
dezve ünnepi énekeket kell zengenie. Minden szív és minden gondolat, a 
szájak és az ajkak dicséretet harsogjanak az üdvösség örömén. A hit zsol
tárokban nyilatkozzék meg, éledjen fel a remény, örvendezzék a szeretet 
és karénekekben ujjongjon a hódolat ... Lelkes szívvel és vidám akarattal 
siessen mindenki a templomba, hogy megmutassa buzgóságát és hozzá
járuljon az Eucharisztia dicsőségéhez.9) 

Ennyit mond az alapító bulla. Hogy azután a körmenet mikor kezdő
dött, azt nehéz megállapítani. Első biztos adatunk 1264-79 közti évekből 
való, mely szerint a kölni Szent Gereon-templom hívei tartottak ilyen 
körmene~et. A következő évtizedekből már több emlék maradt fenn. 1320 
körül pl. Franciaországban, 1336-ban pedig Milánóban tartottak körme
netet. 1424-ben már hazánkban is találkozunk úrnapi körmenetteL A 
pápák közül először V. Márton pápa tesz említést erről a körmenetről 
1429-ben, mikor 100 napi búcsút engedélyez a körmeneten résztvevő hí
veknek. Ettől kezdve az úrnapi körmenetek gyorsan terjednek.1°) 

A XV. század második felében a nagyszükségben, pl. háború, járvány, 
szárazság és árvíz ellen tartott körmenetekre is elvitték az Oltáriszent
séget, sőt egyes veszélyben levő város vagy falu fogadalmat tett, hogy 
ezt évenkint megtartja. Igy 1342-ben Szent Mária Magdolna napján Maj
na Frankfurt hívei megfogadták, hogy minden évben szentségi körmene
tet tartanak, melyen 100 nagy és 600 kis gyertyát fognak égetni, hogy az 
árvíztől megmeneküljenek. Fogadalmukat feljegyzések szerint 1527-ig 
meg is tartották. Hasonló. körmeneteket tartottak Köln polgárai 1374-től 
árvíz, 1491-töl kezdve fagy ellen. Hasonlókép fogadalmat tett Augsburg 
városa is 1358-ban járvány ellen. A limogesi krónika szerint 1404-ben 
egész Aquitániát fenyegető árvíz ellen szentségi hajós-körmenetet tartot
tak. 1518-ban pedig X. Leó pápa az összes plébániákat felszólította. hogy 
szentségi körmeneteket tartsanak, amit ő is megtartott Rómában. 11 ) Ezek 

M) Unghváry i. m. 55. o. 
1) Bangha i. m. llJl. o. 
u) Browe: Die eucharistischen Flurprozessionen und Wettersegen. Theolo-

gie und Glaube. 1929. VI. 743. o. 



24 Fr. Arnold: 

a nagyszükségben tartott eucharisztiás körmenetek azonban aránylag elég 
ritkák voltak. 

Nyugat-Európában az úrnapi körmenet elterjedése után a XV. szá
zadtól kezdve a régi Szent Márk könyörgő körmenetekre is elvitték az 
Oltáriszentséget. Az úrnapi körmenet pedig főként Németország falvai
ban viharelleni és jótermést kérő szentséges körmenetre változott, t. i. be
vették a körmenethe a négy vUágtáj felé végzett Evangélium-olvasást és 
különféle áldást kérő könyörgéseket. Például a rheinau bencés kolostor 
Cantualéjában azt olvassuk, hogy papnak ilyen áldást kellett mondania: 
Benedicat vos et omnes fruges terrae divina majestas et una deitas, Pater 
et Filiuset Spiritus Sanctus. Amen.12) Ezek a körmenetek lassan babonás 
szokásokká váltak. Az 1470-i passaui egyházmegyei zsinat ezért tiltako
zott ezek ellen a babonák ellen.13) Figyelmeztette a híveket, hogy így in
kább lsten haragját, mint segítségét vonják magukra. 1536-ban Köln· 
tiltotta be, s csak a templomban lehetett tartani ilyen körmenetet. A 
münsteri egyházmegyében pedig 1616-ban elrendelték, hogy csak Úrnapjá
nak nyolcada alatt szabad ilyen körmenetet tartani. Ez a szokás a XVII. 
századig maradt életben.14) 

Voltak még úgynevezett lovas eucharisztiás körmenetek is. Ezek 
abból állottak, hogy a plébános a Szentostyát burzában a nyakába akasz
totta és lóháton bejárta a vidéket, hogy ennek nyomán lsten áldása le
gyen a föld termésén. Ezt azonban már 1456-ban a salsburgi egyházme
gyei zsinat elítélte. Az 1612-ben készült ingolstadti körmenetes könyvben, 
mint régi szokást találjuk. Az 1619-es konstanci zsinat csupán megtürte.15t 

Tény, hogy a XIV. századtól kezdve mindgyakrabban viszik ki a sza
badba a legméltóságosabb Oltáriszentséget. De itt még a mai értelemben 
\'ett szentséges körmenetekről nem beszélhetünk, mert még mindig fedet
ten vitték az Eucharisztiát. Kramp szerint az úrnapi körmenetekben nem 
a körmenet, nem is az Eucharisztia vitele az új és jellemző, hanem az 
Oltáriszentség nyilt és le nem takart odanyuJtása nemcsak a hívek tekin
tete elé, hanem minden ember szeme elé is. Először ezt úgy oldották meg, 
hogy a cibórium oldalsó részét üvegből készítették, s csak késöbb jöttek 
használatba az ereklyetartók mintájára készült osztenzóriumok. Igy tehát 
a legvalószínübb, hogy a XIV. század végén és a XV. század elején már a 
mostani eucharisztiás körmenetekhez hasonló módon tartották az Or Jé
Zt4S diadalünnepét.l6) 

Röviden láttuk az eucharisztiás körmenetek fejlödését, és különféle 
változatait. Ezek a tények világos bizonyságát adják annak, hogy az Eu
charisztiában lakozó Úr Jézus külsőleg is közelebb akar jutni azemberek
hez, s a hivek pedig törekszenek az úrnak ezt a közeledését méltó módon 
viszonozni. Ezt a viszonzást akarja kifejezni az embereknek az az igyeke
zete, mellyel a technika vivmányait is az eucharisztiás körmenetek minél 
fényesebb és pompásabb lebonyolításának szolgálatába állitják. Ma már 
ott tartunk, hogy repülőgépek szórják a virágot a diadalmenetet tartó 
szentségi Jézus lábai elé, s ki tudja, a jövő milyen új eszközöket fog még 
a hódolatkifejezésre feltalálni és használatba hozni. 

11) u. o. 743 .. o. 
U) U. 0. 
14) u. o. 
15) u. o. 750. o. 
11) Bangha: i. m. 191. o. 

Fr. Arnold 0. F. M. 



ferences Világirodalmunk. 

1. Folyóiralok szemléje. 

A mull év öszén Tripoliszhan tarloU XII. nemzeli és l. olasz nemzetközi 
ol'm·hariszlikus kongresszusról részletes beszámolót hoz a FRA TE FRANCES
CO. A kongresszus iránt maga a Szenlalya is különös figyelmet tanusított. 
SajMkezíí levelévt.•l nevezle ki Dolei kardinálist a kongresszus le"tllusává, 
melyhen a karthágói eucharisztikus kongresszus cmlékét idézve arra ~zólitotta 
fel a bíhol'Ospüspököl, hogy egy új eucharisztikus diadalünnepet készítsen 
a Földközi-lenget· afrikai parljának ebben a központi városában. Hisz az a 
vidék lelt• van a kereszlény 6segyház eucharisztikus kulluszának beszédes 
ol'mlékeivcl, misem alkalmasabb és megfelelöbb tehát, hogy ezt a hagyomá
nyos kulluszl eucharisztikus kongresszussal újra felragyogtassák és az em
het·ek szh·éhen mélyebben mcggyökereztessék. A kongresszus valóban ennek 
a pápai szándéknak a jegyében folyt le. Líbia egész keresztény lakossága, 
.az a sokféle náció mind odajárult az eucharisztiás asztalhoz, hogy erőt 
mt•t·ílsen az él()vizek forrásából. Természetesen az ünnepségek legimpozán
sabb mozzanala a pálmadíszbe öllözött kongresszuszáró körmenel volt. llarlo
lomasi ét•st•k szt•rinl még egy eucharisztikus kongresszus sem volt katonai
lag oly jól megszervezve, s egy kongresszus sem dicsekedhet a katonaság 
oly nagyszúmú részvételével, mint ez a kongresszus. Valóban dicséret illeli 
P. Facchinetli O. F. l\1. tripolisi püspököt, a kongresszus szervezöjét és lelkét. 

.-t WISSE.NSCH.4.FT UND WEISilEIT bő ismertetést közöl a krakkói, 
músodik szláv lekiori konferenciáról, melynek tár~a Szüz Mária egyelemcs 
kt·g~·d<'mküzvclítése voll. A kongresszus központt kérdéséről, hogy Mária 
mindt!ll kegyelem közn•lít()je, P. Petrus Grabié érlekezell és energikusan 
hit·detle azl a fellünéslkellö lélell, hogy a Boldog.~ágos Szüz secundo de con
di!JIIO kiérclt·melle nekünk minda=l, amil Kris=lus primo ele condigno ki4rde
mell. Ezl a lanl mth' a XVIII. században Carolus del Moral O. F. M. kifejtelle, 
ar1·a hivatkozva, hogy a Szent Szüz cselekedelei a megszentelö kegyelmen 
kívül az istenanyasúgtól is nyt•rnck értékcsséget Ma nem kisebb nevek. 
minl Lehon, Fcrnandez O. P. és P. llalié védik. 

Itt t•mlékezünk mt•g P. Silvio Vismara O. S. B.-nek az OSSERl'.4TORE 
/UJMA.NO-ban P. .-tgo . ..tino (;c•mel/i llalvanadik s=ülelésnapjára írt lanul
m:'myát·ól. A bencés alya három szempontból mulalja he a híres ferences 
lmlúsl: mint a Povcl'l•llo kövelő jél, minl a tudomány mezején küzdö bajookol 
és minl u mih\nói Szt•nl Szív t~gyclem alapító reklorál. Valóban P. Gemcili 
igazi ft•t·cnct•s lélt•k. A :\lat·x és Heckel iskoláj~\han nevelkedell 1'ialal orvost 
az isteni l,;egydt•m a Pm·en•lló hííséges köveWjé\'é alakílolla. Rezzulo noYi
ciusa és Dongo újl'ogadalmas szcrzelcsc mcJSlalálla a franciskanizmusban 
lell,;ének tökéletes harmóniáját. De tévedne, akt azt hinné, hogy neki ez nem 
került ~cmmibe; i~enis ? ts küzdött és ~arc!> It, mí~ elju~oll .~dái~, hog~ 
Szt•nt l•t·n•nc ma~ahoz olelhellc, az atyat hazhoz visszalert fmt, es nelu 
adhatta a maga kmcses világát. P. Gemcili e~yéniségének ez a Szent Ferenc· 
ben meglaláll kalolieizmus a legkarakleriszhkusabb jellemvonása. Tudomá
nyos tevékenyséRe ítgy jellemezhető, hogy az lstentől kapott talentumait az 
Evangélium szcrint gyarapította és gyümölcsözlelle. Szorgalmasan látogatta 
a külföldi egyelemekel, ahol élellant, természettani, történelemtant, idegtant 
és lapasztalali léleklant hallgaloll. Szaktudását azután a materializmus, a 
pozitívizmus és a modl•t·nizmus l'lll'll az Egyház szolgálalúha állította. Tá
mmloll, \'t•dcll és gyözüll. Egymásután szülellek meg keze alatt a tudom{inyos 
folYóiratok és könwek egész sora. Gondolal\'ilágára i'ellemzií, hogy a kö
Zé})km·iasságot és ~a modt•t·nséget filozófiailag és too ógiailag igen szépen 
összt•ka\>csolta. Legnagyohh müve a milán6i Szent Szí\' egyelem megalapí
tása vo t. Ez az t•szme már előtte is sokakat foglalkozlaloll, de senki sem 
jutolt tovább a l,;ezdcményczésnél. P. Gemellinek kellett jönnie, aki szcr\'C
z6t•rejéYl'l, ludásával, gyakorlalia~ságáva~ és .. bámul~los. aka;aterejével m.e~
alapítolla az cgyelcmcl, mely meg ma ts tole kapJa ktmertthetellen akltvt
lásal és mindcnütl elismert magas színvonahít. 

Fr. .Uenylzérl O. F. JI. 
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2. Könyvek szemlé,je. 

P. TilKACS /.N CE O. P. lll.: SZOL AZ EVCHARISZTI:\. SZENTJE. A szom
halhch·i ferences kolostor kiadása, 1938. 

:\. • budapesti Eucharisztikus Világkongresszus t.•lök~szült.•lt•i alkalmával 
már s~ólt hozzánk az eucharisztikus egyt.>sülelt.>k és kongrcsszusol~ ~gi 
pártfogója, Szent Paszkál Ince atya által a rádión, szólt hozzánk cikkl•k
ben, és szólt hozzánk a most megjelent könyvben. A kegyeleles megemlékl•zés 
kilenc napjának az eredménye ez a köny,·. (!gy érezzük, hogy a szombathl'lyi 
ferences templom befogadta az l'gész ünneplő magyar népet ezen a kilt•nc· 
napon és Ince atya kézenfogva vezette a magyarságut Szenl PaszklH csodá
latos szépségű életének egyes állomásaihoz. Igy bemutalja Szcnt Paszkálnak 
:ÍI"latlan gyermekéveit, öntudatos, tiszta ifjúságát, a szerzetes szigorú életét. 
az Oltáriszentség vértanu-lelkületű hitvallóját és a szentet, akinek csodái 
mindmáig hirdetik nagyságát. De nem elégszik meg a lelkes vezető Szent 
Paszkál lelki mélységeinek bemutatásával, hanem lelki többletet akar adni a 
mai f~ls~inen járó, kics!n;re~ lelkületű ~.mber számára~ ~I>J>Cn .. ezért Szent 
Paszkal eletének egyes faztsamál korszeru, a ma emhen•t erdeklo tanulságot 
hoz le. A lelkiélt.>lel élőknek, gyakori gyónók és áldozónak rengeteg tanácsot 
ad. Külön érdeme a könyvnek, ho~ hozza Szent Paszkál szentáldozási 
imáit. Ezek az imák wlnek fényt legmk~íhh arra a lelkiségre, mellyel Szent 
Paszkál az Oltáriszentséget fogadta. 

Ad.ia az l'Ucharisztikus J~zus, hogY. ez a könyv is közelebb vigye az 
fmneplö magyar lelkekt>l Szent Paszkalhoz és az ö eucharisztikus lelkén 
kl•rt.>sztül az élet Ken~·et·éhcz! 

Pr. S:ert~n O. F . • 11. 

P. SZ~lR.-l/JOS .LYZE/"'.1/ O. F .• U.: ~H'TASS ('T.\ T, ADJ BOLI>OGSAGOT. 
Budapl•st. Hl38. Kapisztrán n~·omda, Vác. :12 oldal. 

Ez a rajzokkal és · grafikonokkal élénkíll•lt katekizmus a boldogság
kereső modern emhl•r k~rdt-st.'ire ad feleMeL .!\fondanivalója régi: a tízpa
rancsolat. Ul' l'lliadásának módja, a színes illusztrliciókkal kísét·t kifejtés 
nálunk még az újszerűsé~ erejével hat. :\. szerzt'S minden t.•gyes parancsot 
külün-külön tárgyal. Ml•gtsmerteli a parancsok fontosságát. szükségess~g~t. 
egyéni ~s társadalmi ellinveit. Az önmagával küszküdli ifjúslíg mt'glalálja e 
kön:yvlwn a n~· ű g ös és sokszor gyíílölt pm·ancsok értelm~t; a modern f~rt'i 
és n ö fölleli benne mindazt, ami tesli-lt.•lki boldogulásához szükséges; szftliik 
és m•velök •·átalálnak ill arra az útra, mclyen a reájuk hízottakat vezetniük 
kell. A legszcmléltellibben látjuk e munkában igazolva: <•Jó parancsot kap
tunk, ~rdcmes mt.'gtartani öket . Szcrzlink ezt (tgv ~ri el, hogv színekkel 
deveníti meg az elvont, fogalmakat. Kt"k a boldogság, piros a szcrett.'lt•t 
Íl'lt'riti. .\ gondolatok világos diíadása és ötlt.'lt.•s szt.'mléltt.~lése az clcmiléíl 
kezdw egész a lt'ológiáig mindt'nftll alkalmazhalóvá lt.•szi t>Zl a küny\·et. 

Pr. r;rtilm~: O. P . .ll. 

Életünkb61. 

J..\~l'AR .l. Szl•nlségimádással kt>zdtlik az új t>wl. :\Iig mások a szil
wsztert.•)szakat mulalozásokhan lohzódtak. mi az alsóvárosi jó hí\'t'kkt'l a 
le~HJt"llo~ágos~hh Olláriszt'nlség dé j:!rullunk, hogy a szt.•ntségi Jézus ál
dasaval mduiJunk cl ahha az eszlendohe, nwlvht.'n az ű Budapcsten tarland6 
Eucharisztikus Kongrt•sszusa t"s Szent Islv;ín kiráh·unl~ non évt.'s juhilt•umn 
állit a It.> l ki mt.•gú j ul ás nagv ft.'ladata t.' lé. · · 

Fliiskolánkon · .ianu~írhan folylak It.• a t'élé\'i \'izsgítk és pl•dig a küwlkt.•zií 
s<?•·.n·n.dhen: .i 8-án. SzcnlÍI';íshól, 11 1.)-én J>ogmalikáht'1l, 21--22-t>n :\lo
t•ahshol, 28-lm pt.•thg Katechl•likílht'll. Littu·gi;íhól t>s f:IH•sszólástanhól. .\ 
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három első vizsgát szerelett Főatyánk vezette mély bölcseséggel és atyai 
szeretetlel, az utolsón pedig a P. Magiszter elnökölt. 

FEBR U AR 3-án. Ma, kezdődtek a gazdagváltozatú p•·óbabeszédek az 
ebédlőben. Mindenki gyakorlati, időszerű témáról beszélt: Szent Istvánról, 
Eucharisztiáról, szentm1séről, stb., úgyhogy az egymásután pergő predikációk 
valóságos konferenciázásokhoz hasonlílottak, melyek a kettős szentév meg
ünneplésére készítették elő a gyöngyösi familiát. 

FEBRVAR 16-án. Főliszlelendő P. Antal exminiszter és egri házfőnök-atya 
Budapt.•sb·e utazott, hogy súlyos mütélnek vesse alá magát és útközben hozzánk 
is helérl. Meghalotlan I>úcsúztunk el tőle, és azóta is sokat imádkoztunk fel
gyógyulásáért H~1la Istennek, most már jobban van. 

FEBR e AR 20-án. Szerelett Házfőnök-magiszter-atyánk névünnepe. Lelkünl' 
virágkoszorúját nyujtottuk érte az édes Jézusnal<, és forrón kértük, hogy áldja 
meg és halmozza el szerelett atyánkat azért a körüllekintő gondosságérl, 
mdlyel kellős hivatalában testi-lelki jólétünket oly önfeláldozóan szolgálja. 
Ez alkalommal főtisztelendő P. Provinciális is megliszlelte Guardián-magisz
lt.'r-alyánkal meg_jelenésével, minket pedig azzal örvendezlelell meg, hogy 
megígérte a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson való részvélelünket 
Soha nem szünő hálánk kiséri szerető gondosságáért és áldozatosságáért 

~1.-\RCil 'S 1-én kélórás vidám farsangi-eslel rendezell a klérus mü
l,edvelií gárdája, melynek rendje a következő volt: l. Analfabéták, (Vígjáték 
egy felvonásban), 2: Kisbíró. CMonológ), 3. Pórul.iá•·L kísérlet. (Vígjáték egy 
fdvonáshan;, 4. A kofa. (Piaci jelenet), 5. Göre bh·ó (u·, a falu esze. (Vígjáték 
l'gy felvonáshan ). Szünel alatt azután még különféle szMakozlaló mókák 
voltuk, nll'lyek állandóan ébren tartolták a derültséget. 

~L\RCllTS 2i-én Egerben öl Lestvérünknek: Fr. Tivadarnak, Fr .. \gat>ilnal;:, 
Fr. ~láriusznak, Ft·. Gyulának és Fr. Kristófnak Krislon Endre püspök Úl' űexcel
lendája t"dadla a diakonát szcnt rendjét. ~findnyájuk számára azt kértük az 
et·tól: ,, Il os e Ieelos tuos henedict.•re, sanctificare el consecrat·c digneris . 

"Jászberényi kr6nika . 

Fr. Guido O. F . .11. 
lm'>nikás. 

. J..\XCAH l. A magya•· szentév első !lapja. Nagy napo~!1ak néz.ün_k cl~be: 
~li johh, mi több emhet·ck akarunk lemu ebben az esztendohen, melto utodal 
akanmk lenni az Oltál'iszenlséget imádó, Szent Istvánt tisztelő cWrleinknck. 

.TANt' AH 2. ~la van a lcmplomhúcsúnk. Szt•rény ebédünkön a Polgát·
nll'ster úr és Dr. Kele prelátus tlr i~ résztvett~k. A Polg~írmc_stt;.r ú~ k?.: 
szöntöjét az ijfúságra mondta, buzditolt bennunket, hogy melto kovetot 
le•rvünk Knl>isztrán Szenl Jánosnak és ZadraYecz püspök-atyánknak. 

"'· ,J.\:\'l'A { tO. Főt. P. Provinciális meglátogatolt bennünket, eljött, hogy 
l'lnül;:öljön elsll vizsgánkon. . . . . _ .. 

JAXl' AH ll. Fölisztdl:'mW P. Pronncwhs einokiele alatt folYt It' az elso 
yjzsga, Egvh:íz- és Rt•Jultiil'lénethül. "' vizsga igen .szépl:'ll si~crült. _Fiíti~zte
kndíí P. JirO\·inciális loY:íhhi l;:il:u·tó munldra huz«hlotl ht'nnunlwl. t•s hnll·a-
ll'n:í yjzsgáinkra hasonló sil,et·L kivúnt. Esll' t'll:h·ozoll küt·iinl;:hül; . 

J .\~U AH 16. ~la ünm•peltük jó Quardi:ín-at:nínk néntap_jál. A Vtkánus-at~·a 
küszünW.iéht•n kiemelte !l nagy és kfn•ftllt'ld•}!ü. gondos~odásl, melly_el a. fot. 
Quardhí.n-alvánk a csahtdra gondot nscl. l·ohsztclendo P. Q~tardi~m htzlo
síloll to\"'ÍI)hi szcrcletéről bennünket. :\li u jó lslt'nlöl szentaldozasunkhan 
és imáinkhan .ió atyá~k _r_és?-ére sok kt'gyl'lmel és .h.?l~sesé~<:l l~ér!fmk, hogy 
na•'Y családunl;:at minel JOsagosahhun n'zt•Liwsse litluzott cel.ta lele. . 

"'· .L\l\T AH 17. l\lost j öltek nwg Gyöng~·ösriil né~·nap~t. köszönt~m >a ~·cn: 
dégt'k. de egyúttal vizsgáztatni is .i öttek, mégpedig: fóiJszlelendo I . Gatlt 
Kelemen, P. Kolos és P. Aladár. • 

J A~l ·AH 18. Két csoporthan Yizsgázlunk, a Il. t"Yescknek P. I\.clemcn, 
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az I. éveseknek pedig P. Kolos definitor, tanulmányi felügyelií-atya volt az 
elnöke. P. Kelemen délheu az elbúcsúzás előtt buzdító beszédel intézeLL a 
vizsgázó testvérekhez, megköszönte a szíves fogadtatúst és kívánla, hogy 
be,·áltsuk azt a reményt, ami a Provinciáok hozzánk fűz. 

JANPAR 2-l. A vizsg:ik harmadik szakasza. 
J ANPAH 29. Megemlékeztünk szerelell jó Szaléz atyáról, aki most nem 

közöttítnl.:, hanem Amerikában tartja névnapját A j6 lsten <ildúsa legyen 
munkáján. 

FEBRFAR 28. Megtartottuk nagysikeríí farsangi eslélyítnket. Két szín
damh volt: A kővé me1·edt Kátsa, és a Theater Mucsa. Nagyszt•I·ííen sikerül
tek. Volt r:idióköZ\·etítés is: P. Quardhint ítd,·özöltc horvátul a zág~·ábi 
rádió (pt•rszc a provi!tciáláti szoháhan elhelyezett mikrofonon ál). Igen szép 
zeneszámok voltak. Végül főtiszlelendő P. Quardh\n intézett az ifjúsághoz 
rádiószózalot, megköszönte a vid:im estet. Igen .iól mulattunk. 

MAHCIUS 7. Gimnázista testvércink tanulmám·i kiránduh\st teltek Pestre 
aulóhuszon. P. ~lagiszter volt a kísérőjük. · 

Üzenetek. 

Fr. Laetus O. F. JI. 
krónikás. 

SZO~IBA THEL Y. Ismételten bocsánalot kérünk. hogy ígérdünket nem 
dllhalluk be úgy, mint jeleztük Bízunk henne, hogy a jövőben még lesz 
alkalmunk a testvél'Í együttműködés kifejezéséi'l', amikor ígéreleinkhez híven 
képviseltctheljük magunkat. .\z Ifjúság legutóbbi számához fogadjúk melcg 
gratulációnkal. Címlapjnkm igazán büszkék lehelnek. Pax! 

VAJD.\Hl'NY.\D. Húlásan köszönjük gratulációjukat a Pelhárt-tanul
m:í.nyhoz. :\"agyon kitüntetve érezzük magunkat, mt•I't olyan helyi·ől kapluk 
az elismei·ést, ahonnan a komoly munka és fe1·ences elmélyedés szelleme 
:í.rad ft•lénk. Sok üdvözlet! 

BHESL.\U. Hogy vagy·? ~li van wled ·? Ht•méljük. hogy legalább húsvétra 
kaptmk beszámolót. l' gye nem gondoltad, hogy ily hama1· p gy I öd él alá 
kerülsz Lacival·? De azt hiszem, l'I're ö sPm gondolt. 

H.ó~l.\. Sok szépet hallunk rólatok. II:í.la Istennek! ürülünk neld, és büsz
kék vagyunk rátok. Hisszük, hogy az után a bizonyos híJs\·éti cikk uh'í.n 
kl-zzelfogható tényekkel fogjátok igazolni a rólatok kel'Íngő híreket. 

m::cs. L Xe haragudj, de válaszod nem Vl'SZClll komolyan. s l't•mélcm, 
hogy az a johh hcl:ítús fog benned felülkt•rekedni, meh•nek hanrrjail levelcd 
n;gén is megülöttél. • ,...,: 

JASZBEHtNY. Köszönjük a dolgozatol; J. a tiedel esdleg közölj ük, 
most egyenlííre nem tudunk neki helyet szorítani. Lt>vélhen majd tühhel. 

- Kézírat gyanánt. -
Kiadásért felel: a gyöngyösi Ferences Teológia. 

Kapisztl'án-Nyomda, Vác. ~líín•zető: Farl.:ass K:íroly. 
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