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NAGYCSÜTÖRTÖK
IRTA: FRANCOIS MAURIAC.•

Előszó

Ha egyszerű világi ember, regényíró, könyvet mer írni Nagycsütörtökről, márís
túlbecsülte erejét.

Hagyján, ha csak költői oldaláról fogtam volna meg a tárgyat és nem érintettem
volna sem a teológia, sem a misztika birodalmát. Mert hiszen ha valaki abban a kegye
lemben részesült, hogy gyermekkorát vallásos légkörben tölthette, a Nagycsütörtök
puszta említése is életre kelti benne a meghalt tavaszokat. Úgy lehet, nekem is be kel
lene érnem annyival, hogy felidézzem a könnyű áprilisi borulatot Bordeaux felett,
a tavaszi eget, ahol az első fecskék cikázásában a Rómába utazó harang-ok röptét
láttam. Talán be kellene érnem azzal, hogy lépésről-lépésre kövessek egy kis fiút,
akkori magamat, amint a Kapucinusok terén a virágpiacon egy cserép cineráriát
vettem a Szentsírra.

Nem lenne merészség, ha akár oldalakat írnék róla, milyen félelem fojtogatta
torkomat ezen a napon. Szorongatott sok minden: a Passió nagy drámája. a vizsgától
való rettegés. a varázslatos szünidő közelsége, a husvéti cukortojások is. amelyekhez
még nem volt szabad hozzányulnunk.

Minden husvéti vakáció felhőtlen boldogságot jelentett nekünk. Nem kaptunk
leckét. nem volt nevelőnk, mint a nyári szünidőben. Olyan volt ez a husvéti szünet,
mint valami pompás. de túlgyorsan elfogyatkozó gyümölcs. Fájdalmasan érintett
minden egyes délelőtt és délután elmulása.

A föld titokzatos ébredése valami egészen sajátságos zamatot és színt adott a mi
húsvéti vakációinknak és ez talán magában is elég lett volna nekünk. húgy különösen
szeressük őket. A Bordeaux-i tél után elbájoltak az áprilisi csupaszságukban barnálló
mezők, az ébredező patakok és a bokáig érő haraszt. Jól emlékszem a hallgatag sétákra.
emlékszem, hogyan riasztgattam a kakukokat. Néha nekitámaszkodtam egy-egy
fenyőfának, - a friss gyanta újjamra ragadt, vagy letérdeltem valami
forrás mellé.

De ha valaki Nagycsütörtökrőlszóló könyvet vesz a kezébe, nemcsak gyermek
kori emlékeit keresi benne. Könnyebb lett volna, úgy lehet, ha pontosan leírom a
szertartások rendjét, megadom a szimbolumok kulcsát. Miért is nem írtam ilyen tár
gyilagos. didaktikus könyvecskét? Bizonyára senki sem talált volna benne kifogásolni
valót.

Igy azonban erőmet meghaladó feladat előtt állok. Engedtem vágyamnak. elmél
kedtem az Oltáriszentség, a Nagycsütörtök nagy misztériuma elött. Vakmerő dolog!
Hiszen a szenteknek, boldogoknak. teológusoknak. doktoroknak és misztikusoknak
nagy serege mind meditált erről a nagy csodáról. Hiszen a zsinatok meghatározásai.
a szentek revelációi és a liturgikus himnuszok kincsei úgy veszik körül ezt a csodát.
hogy őrültnek látszik az, aki úgy képzeli, hogy bármit is hozzátehet ezekhez.

Valójában semmi olyat sem írtam, amit ne tudna minden gyermek. aki kate
kizmust tanult. Hacsak a híveknek volna szánva. akkor igazán attól tarthatnék. bogy
elvesztegettem a maga idejét és az övékét is. De én a nem-keresztény olvasókra is
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gondoltam, azokra az ismeretlen ellenségekre. vagy közömbösökre, akik talán csak az
én nevem miatt fognak lapozni ebben a kis könyvben. Elsősorban hozzájuk fordulok.
Ime, mondom nekik, ez az, amit a legegyszerűbb hívő is hisz nálunk. Ezek az érzései
az egyszerű kereszténynek, - egynek az ezrek közül - a kicsiny ostya előtt. Ilyen
az a láthatatlan Isten, akit lát, az a rejtett Isten, akit felfed fátylai között.

Ez a hihetetlen és sokak szerint «elgondolhatatlam misztérium önmagában hordja
bizonyítékát. Az Eucharisztia nem más, mint egy beteljesített igéret, amely az emberi
történelemnek egy meghatározott idejében, a föld kerekségnek egy bizonyos pontján
hangzott el és amelyről a szinoptikusok, továbbá Szent J ános, Szent Pál, az Apostolok
Cselekedetei és főképen a meg nem írt tradiciónak hézagtalanul egymásba kapcsolódó
láncolata tesznek tanubizonyságot.

Megtartott igéret: hogy megtartatott, azt, hacsak részben is, az egyéni tapasz
talás bizonyítja. Akik résztvesznek a kenyérszegésben, nagyon jól tudják, mire képe
sek, ha élnek Vele és mennyi minden van, amire nincsen erejük Nélküle. Jól ismerik az
erőszakos és ellenállhatatlan kísértéseket, melyekkel szemben az Ostyán kivül minden
hiábavaló.

Ezek az alapigazságok. melyeket minden hívő jól ismer, talán meglepőek lesz
nek némely lelkek számára és megállítják őket egy kis magukbaszállásra. Azokra
gondolok, akikhez még nem érkezett el az Ige és másokra, akikben mintha meghalt
volna. Meg tudják majd ebből a kis könyvből, hogy nekik is szól az igéret, sőt legelső

sorban nekik, mert hiszen «az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megváltsa azt,
aki el volt veszve.•

Nagycsütörtök Evangéliuma

Egy Isten, aki végtelen szeretettel szere-
tett bennünket. . . Corneille.

Nagycsütörtök Evangéliumát Szent János evangelista XIII. fejezetéböl
vesszük. Jézus megmossa az apostolok lábát; nemcsak szóval, hanem pél
dával is tanítja, hogy szeressék egymást; és Júdás lábát is megmossa. Ott
áll már, haláltusájának, tenger szenvedésének valósága előtt, és letérdel azok
elé, akikről tudja, hogy el fogják hagyni, mes fogják tagadni, el fogják árulni.
Azt már megmutatta nekik, hogy az Emberfia nem azért jött, hogy szolgálják,
hanem, hogy szolgáljon. Szolgálja őket és ezekben a szegény szorongó emberek
ben, amint ott az alkonyodó ég alatt körülveszik és kérdésekkel ostromolják,
bennünket szolgál. Nem felel közvetlenül Simon Péter ellenállására, csak rájuk
néz, és azt mondja: «Nem vagytok valamennyien tiszták ...l) Köpenyét a
lábmosás előtt letette; most felveszi újra, és asztalhoz ül. Azután odanyujtja
J údásnak a kenyeret, és rá olvassa az ítéletet mindörökre. A szerencsétlen
ember kinyitja az ajtót és eltűnik a sötétségben. A tizenegy tanítvány riadtan
hallgat; Jézus megszólítja őket: «Fiacskáíma-s- és azt mondja: «új parancso
latot adok nektek, hogy szeressétek egymást; amint én szerettelek titeket,
hogy ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja mindenki megismerni, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymáshoz ...l) Péter
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megkérdezi tőle: «Uram, hová mégy?» És ígéri, hogy mindenhová követni
fogja, hogy életét is kész odaadni érte. Igy vagyunk sokszor mi is, önmagunk
fölé emelkedünk, és azt hisszük, minden lemondásra készek vagyunk: «Az
életemet adnám érted ...l) Messziröl azt hiszi szegény szívünk, hogy nem is
olyan nehéz az. Ú, pedig hányszor szólalt meg már nekünk is a kakas, úgy
mint akkor Simon Péternek! És mi még csak ki sem mentünk, keserves
sírásra sem fakadtunk.

Leszállt az éj. Most mélyen hallgatnak Jézus barátai, a kevesek, akiket
e világban talált. Ű szól hozzájuk, kimondhatatlan szeretettel; sajnálja őket,

Ű, akit ezen az éjszakán senki sem fog sajnálni; bátorítja őket: «Nem
hagylak árván benneteket» és feltárja előttük az emberi lelkekben folytatódó
életének misztériumát, a lelkek Istennel való egyesülésének titkát: «Ha
valaki engem szeret, az én beszédemet megtartja : és Atyám is szeretni
fogja őt, és hozzája megyünk, és lakóhelyet szerzünk nála». Ezt az ígéretet
meg is tartotta az évszázadok egymásutánjában a lelkek millióival szemben.
Ű a szőlötő, és mi a szőlövesszök, az ő élete által élünk mi. Úgy kell szeret
nünk egymást, ahogy ő szeretett minket. Ime, már ki is jelenti nekik, az
övéinek, hogy meddig megy szeretetében, «Nagyobb szeretete senkinek sincs,
mint aki életét adja barátaiért.i Igy beszél hozzájuk, akik nem maguk válasz
tották őt, hanem akiket ő választott, akiket nevükön szólított, akikhez ragasz
kodott, akikkel mintegy azonosította magát. (A papok ennél a résznél hosz
szabban imádkozzanak.) Megmondja nekik előre, hogy a világ gyűlölni fogja
őket, mint ahogy őt magát is gyűlölik. De ne féljenek: olyan öröm vár rájuk,
melyet senki el nem vehet tőlük. Az apostolok nem kételkednek ebben a
pillanatban. Jézus rájuk néz, talán szomorúan mosolyog is, mikor mondja
nekik: «Most hisztek ...» Tudja, hogy közel van már az óra, mikor majd
ez a hit meginog. Pedig micsoda hatalmas megerősítés volt abban, mikor azt
kiáltotta feléjük: «Bízzatok, én meggyőztem a világot».

Ne menjünk tovább. Hatoljunk be mi is a homályba. Holnap, pénteken
nem konszekrálnak egyetlen egy ostyát sem; azt az egyet, melyet erre a
célra tettek el, a celebráló pap a szentsírhoz viszi. Az oltár üres. A Pange
lingua himnusza szól mindaddig, míg az Oltáriszentség előre elkészített sír
jában nem pihen. A vecsernye zsoltárainak recitálása közben megfosztja az
oltárt ékességeitől a pap. Az Egyház megkezdi Krisztusával a kínszenvedést.
Elnémult minden harang a Feltámadásig.

l A .reposoir. tulajdonkép nyugvóhelyet jelent. Az a feldíszített oltár, ahová az
Oltáriszentséget helyezik Nagycsütörtökön. Én ezt a kifejezést mindenütt szentsírnak
fordítottam, mert ugyanúgyadorálnak előtte Franciaországban a hívek, mint nálunk
a szeritsírban kitett Oltáriszentség előtt. Különbség csak az, hogy ott nincs külön
ú. n. szeritsír és a hívek adorálnak a sreposoir» előtt, már Nagycsütörtökön is, holott
nálunk az Oltáriszentséget csak a nagypénteki csonka mise után helyezik el a szent
sírba. Fordító.
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Nagycsütörtök varázsa
A Szombat méla csendjén illetett
Csókjával akkoron az égi szeretet.
Oly sejtelmes volt akkor a harangszó,
Az imádság oly kéjes, szívből hangzó.
Egy édes vágy mind titkosabban
Erdőn, mezőn bolyonganom űzött,

S ezernyi forró köny között
Világot érezék születni önmagamban
Gyermekjátékot hirdetett az ének,
A kikelet kísérte ezt a dalt ...

Oh, zengj tovább te égi Hallelujah,
Könyem fakadt, - a földé vagyok újra.

(Faust, 1. rész.)

Látom magamat, kisgyermeket, amint kézenfogva vezetnek, vagy ahogy
az öreg hintóban ülök, melynek sajátságos szaga az utazást, a nagy útitáská
kat, a vonatot, a vakációt jelentette mindig. Akkor mentünk szentsírokat
látogatni. Először a Szent András-templomba, majd a Szent Pálba, onnan
a Szent Illésbe, aztán a Szent Mihály-templomba és a Boldogasszony-templo
mába. Talán vissza kellene parancsolnom saját emlékeimet, és követnem
inkább lépésről-lépésre a Nagycsütörtök liturgiáját. A székesegyházban a
püspök megmossa tizenkét szegényember lábát. Tizenkét pap, hét diakonus
és hét subdiakonus segédkezik neki, mikor ünnepélyesen megáldja a szent
olajokat: a betegek olaját, a szent krizmát, és a katechumenek olaját.
A betegek olaja az utolsó kenethez szükséges, a krizmát a bérmáláshoz.
keresztséghez, püspökszenteléshez, oltárszenteléshez, harangok megáldásához,
templomszenteléshez használják. A katechumenek olaját szintén a keresztség
nél használják, de papszentelésnél és királyok felkenésénél is.

Nem, mégsem tudok elszakadni a szentsíroktól. Látom magamat, amint
ott állok a padomnál, Nagycsütörtök délutánján, a Kollégium kápolnájában.
Jeremiás siralmait énekeljük, és éppen rám kerül a sor. Ezek a Lamentációk
már tulajdonképen a nagypénteki officiumhoz tartoznak, és régente éjszaka
énekelték őket. A szentélyben háromszög alakú gyertyatartón annyi gyertya
ég, amennyi a zsoltár az aznapi zsolozsmában. Minden zsoltár végezetével
elolt a ministráns gyerek egy lángocskát. Az idők mélyéből származott élt
ránk ez az ősi liturgia: akkor a templom éjsötét csendjében hangzottak föl
ezek a lamentációk, és napkeltével sorra oltogatták el a gyertyákat. De én
rájöttem ennek a szimbolumnak valóságos értelmére is: minden eloltott
Iángocska egy-egy apostolt jelképez, amint sorra elalusznak a kínszenvedések
éjszakáján. Végül csak egyetlenegy láng lobog: a Krisztus. A Krisztus lángol
.egyedül a vaksötétben. Ezt az utolsó égő gyertyát azután az oltár mögé viszik.

Most is hallom még saját éles hangomat, és egyik pajtásom különösen
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tiszta hangját ... Egy ütemre jajdul fel mindannyiunk ajkáról: «Jerusalem,
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum . . . Minden barátaim elhagytak
engem, és ellenségeim felülkerekedtek rajtam, az árult el engem, kit kedvel
tem ...l) És akkor a próféta lamentációi között hirtelen felsír a számonkérés
szívettépő szava, melyet az Egyház Krisztussal mondat el ezen a napon:
«Kiválasztott szőlőm l Én ültettelek; hogyan változtál át keserűségemre,hogy
engem keresztrefeszítél : Barabást pedig elbocsátád? Besövényeztelek, a köve
ket kiszedtem és tornyot építettem. Hogyan változtál át keserűségemre...l)

Engem is mardosott ez a fájdalom, de a nyitott ablakon át beragyogott
hozzám a tavasz azúrkék ege. Az udvar platánjain vidáman trilláztak a
madarak. Jól kivettem annak amadárnakháromüteműszavát,amely majd ott
csicsereg húsvét hétfőjén is az avarborította irtásban, hol még csak ő maga
meg a langyos enyhe szellő és a ragyogóbb napsugár lesznek a nagy meg
újulás első hírnökei. Ezekben az éveimben, mikor még tiszta volt a lelkem,
mégis bomlásnak indult már érzelmeim egysége, és a Nagyhét ébresztett
ennek tudatára. A világnak minden varázslatos szépsége összefogott a gyer
mek ellen, aki Krisztussal akarta volna végigélni a kínszenvedést. Alig egy
perce egész szívéből felháborodott a tanítványok ellen, hogy nem tudnak
virrasztani az Úrral, - és íme, már az ő tekintete is tovaszáll és elszórakozik
egy pillangó tétova röptén, melyet a tavaszi szellő sodort be a kápolnába.

Valami boldog bágyadtság, fáradtság, andalító levertség járt velem az
ünnepnapokon. A tereken minden gesztenyefa rügye egyszerre pattant ki,
a tolltartóm tele volt cserebogarakkal. Minden templomajtóban fiatal leányok
gyüjtöttek a szegények számára. Kitaláltunk egy játékot, hogy vajjon a
legszebbnek vagy a legcsúnyábbnak adjunk? Arcukba nevettünk, és «rosszul
viseltük magunkat», mint ahogyan anyánk mondta. Azt is mondta mindig:
«Gombold be a kabátodat, mielőtt bemégy, nehogy meghülj». Nagyon jól
emlékszem a csontig ható jeges hidegségre Szent András-templomának bolt
ívei alatt. A napsütésben úszó utcára érve úgy éreztem, mintha vaksötétség
ben terpeszkednének mögöttem a boltozatok.

A tömeg lassú egymásutánban vonult el a szentsír előtt; vártam, hogy
sor kerüljön rám; előbbi örömemből már szinte semmi sem maradt, úgy
hagyott el lépésről-lépésre, amint a fényárban úszó szentsírhoz közeledtem.
Mielőtt odakerülhettünk volna, meg kellett csókolni a keresztet. Bíborszínű

vánkoson feküdt a Megváltó képe, melyet minden egyes csók után tiszta fehér
ruhával törölt le egy ministráns gyerek. Voltak hívek, akik sokáig csókolták
mind az öt sebet «nagy szeretettel és nagy fájdalommal». Talán itt ébredtem
legjobban tudatára, hogy mennyire tévedett a protestantizmus, mikor elvette
a képek tiszteletét. Hiszen a legtanulatlanabb hívő is tudja, hogy ami előtte

van, csak kép, de szerétetének lendülete áthatol a fán és úgy öleli az idők

végéig szüntelenül vérző, mindig nyitott, valóságos sebeket.
Az igaz Egyház nem osztja meg az embert, nem állítja úgy .be, mintha
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csupán lélek lenne. Megragad benne mindent, ami érezni tud, a legnagyobb
bűnök és a legforróbb odaadás forrását. Új medret ás ennek a tisztátalan
folyamatnak, eltérlti sodrát a teremtménytől. És könnyeink, csókjaink ragyogó
tisztaságban találnak el Őhozzá, aki azt ígérte: «Omnia ad me traham•.
Nagycsütörtökön mintha Magdolna szeretetében olvadozna fagyos szívünk.
«Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért.• A csendes,
megilletődött tömeg homályosan érzi, hogy ott lebegnek most körülötte ezek
a szavak. Ott fekszik előtte a keresztfára szögezve az Úr, akiben a világ nem
talált bűnt; és Ű mégis magára vette a világ bűneit. A zsidók Nagy Sándort
vártak, Cézárt vártak, és íme az Isten Báránya jött el hozzájuk, aki még
szörnyű megalázottságában, még a hitetlenek szemében is túlnő minden testi
vagy lelki értelemben vett nagyságon. Végtelen ül nagyobb mindeneknél.
Szegényebb a legszegényebbeknél : «a rókáknak barlangjuk van, az égi mada
raknak fészkük, de az ember fiának nincsen hová fejét lehajtsa ...» Övéi
közűl elárulta az egyik, a többi elhagyta és megtagadta. Még Isten is magára
hagyta a csütörtök szörnyű sötétségében. A gonosztevők közé soroztatott,
epével és ecettel itatták. De mindezeknél jobban megdöbbenti gőgünket talán,
mikor a zsidók azt kiáltják, hogy szálljon le a keresztről és majd hisznek
benne: Ű pedig hallgat. Ettől a némaságtól, amint így elfogadja, bevallja
a vereséget, megzavarodik a lelkünk. Pedig meg kellett lenni ennek is, szük
séges volt, hogy egészen a legszélső pontig szenvedjen, elmerüljön a végső

elhagyatottságba fenékig.
A hullámzó tömeg, mely a szent sírig sodort, most vitt tovább a bejárat

hoz, hol két sorban álltak a gyüjtögető leánykák. Orromat megcsapta a meleg
aszfalt és az áprilisi por illata. Mikor a húsvét későre esett, már fecskék
csicseregtek a korai alkonyatban a háztetőkön. Boldogok a keresztények,
akik már idelenn mindenen föllelik Isten kezenyomát! Közeledett az este,
de nem támadt sötétség, nem rengett a föld. A sírok sem nyíltak meg: merev
mozdulatlanságban borultak az emberek porhüvelye fölé. A halottak sem
támadtak föl, hogy bűnbánatot hirdessenek a világnak és tanuságot tegye
nek az Atya hatalmáról. Leszek-e én is egy piciny kristálya annak a maroknyi
sónak, melyet az Emberfia szórt szét a világon? Akarom-e igazán, hogy én,
csenevész kis ág, azzal a tűzzel égjek, amelyet Ű lobbantott lángra? A szalma
kalapok alól kissé sápadtan fehérlett a kisleányok arca; elnéztem lesütött
szemüket, ajkuk titokzatos vonalát. Vajjon én is azok közé tartozom-e, akik
már nem látják a testi szépséget, mert a lelket keresik, hogy magukkal ragad
ják egészen a kereszt lábáig és Krisztusnak adják? Vagy talán csak a magam
kényének élek? Saját szenvedélyeimet imádom, mint valami mohó, telhetetlen
istenséget, amely mindent magának követel és emberáldozatokból táplálkozik?

Volt, hogy már virágvasárnapján elhagytam a kollégiumot és megkezd
hettem a vakációt. Az otthoni berkekben még gyötrőbbé vált ez a tusakodá
som. Saint Symphorienben mindenki, még a legszegényebb zsellérnép is hozzá-
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járult a szentsír feldíszítéséhez. Egyszerű paraszti lámpások, réz gyertyatartók
világítottak rajta ... Itt, a falun még sokkal jobban hatott rám aharangok
némasága is. Ilyenkor egy-egy kalapácsütés vagy kakaskukorékolás, kutyák
ugatása sajátságos zengéssel ütötte meg fülemet. Az a különös érzésem is
volt, hogy a madárdal nem is madárdal, a szárnyas kis nép csak a másnapi
feltámadás himnuszát gyakorolja.

Hanem a száraz levelek alatt, a homok alatt, a szikes mezők szűrkés

hamuja alatt mégis csak Cybele keble pihegett, mégis csak ő nyujtogatta
zsibbadt karjait. Cybele, akinek vonzó arca félelmetesebb volt minden titok
zatos arcnál, melyet városban lát az ember. Krisztus lelkünket tanítja arra,
hogy Ű a szőlőtő, és mi a szölővesszők vagyunk; de Cybele a testünket
tanítja ugyanerre. Igy bontakozott ki a kegyelem és a természet megújhodása
egy fiatal keresztény lélekben, és így kezdődött a két tavasz különös háborúja,
mely bizony évekig tombolt bennem. Vajjon megszűnik-e valaha is? Hiába
tudjuk, hol vár ránk a béke; nyomorúságos emberszívünk csak akkor szereti
a békét, mikor már a szenvedés fáradttá gyötörte. Alighogy meggyógyította
lelkünket az Úr, szívünk nyugtalansága mindjárt arra késztet, hogy ismét
tengerre szálljunk. «Pax Dei quae exsuperat omnem sensum.s A fiatal, viha
rokra vágyó lélek nem érti ezt a gondolatot, de ha érett korában elmélkedik
rajta az ember, sohase merítheti ki az értelmét.

Látom magamat serdülő koromban. Az ébredező lelkű ifjú elnézi, amint
a nagycsütörtöki napsugár életre csókolja a függöny rózsáit. Lehet, hogy
szívében ellene mond a nagycsütörtöki magábaszállás és hallgatás nagy taní
tásának. Ugyan l ki akarná végigélni Krisztussal a kínszenvedést I Lehetet
len, hogy az igazság ne ott legyen, ahol a szabad és ösztönös élet ragyog.
Mindennek ki kell bontakoznia, minden csirának, melyet ifjú vérünk árja
sodor ... Igen, de a fiatalság tapasztalatlanságában nem tudja még, mi az,
amit magában hordoz. A spártai fiú nevetett és úgy szorította magához a
kis rókát, mely halálra marta. Fiatalság - gyümölcs, mely épnek hiszi magát:
rejtett rothadás. Az ember jóval később, mikor elesettségében már nem meri
égnek emelni szemét, visszagondol mindarra, ami tiszta éveiben nem bírta
visszatartani őt ... Akkor hiába figyelmeztették, bízva-bízott magában, mert
hiszen érintetlen tisztaságban ébredt minden reggel; mezítláb futott ki az
erkélyre és kacagó szívvel köszöntötte a nagycsütörtöki sugárzásban úszó
hegycsúcsokat.

Régi Nagycsütörtök! Rejtett, megbúvó kis falu mélyén, hol a plébános
és egy-két szegény asszony díszítette fel az egyszerű szentsírt! Eugénie Guérin
naplója kedvesen őrzi meg egy ilyen Nagycsütörtök emlékét: «Most jövök
meg, egészen beillatosítva, a kis kápolnából, ahol az Oltáriszentség pihen.
Szép ez a nap, mikor az Úr virágok között, tavaszi illatárban akar nyugodni.
Mindent elkövettünk, Mimi, én és Róza, a templomanya, hogy szép legyen
az oltárunk. Munka közben az utolsó vacsora szépen díszített termére gondol-
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tam, ahol Jézus kívánta megülni tanítványaival a húsvétot akkor, amikor
önmagát adta áldozatul». Eugénie gondolatai bátyját keresik. Nagyon szereti
őt, aki akkor, 1835 tavaszán Párisban bolyong; félti, mert leveleiben soha
sem beszél már Istenről; és ki tudhatja, nem éppen most jutott-e el odáig,
hogy lelkét elveszítse? «Rád gondoltam elragadtatásaim között és annyira
szerettem volna, hogy ott légy mellettem az Úr asztalánál, úgy mint három
esztendővel ezelőtt ...»

Ezen a napon többször megtörtént. hogy a szentek meglátták rendel
tetésük formáját: lelkük előtt megjelent a kereszt, mint ahogyan a Mester
nek is megjelent: eléjük állt a kínszenvedés egész véres apparátusa. Hallgas
suk meg a gyermek Jézusról nevezett kis Teréz nővért: «Csütörtökön este,
miután engedélyt kaptam arra, hogy az egész éjszakát a szentsír mellett tölt
sem, éjfélkor visszatértem cellánkba. Alighogy lefeküdtem, éreztem, hogy
valami buzogva tör fel belőlem és elönti ajkamat. Azt hittem meghalok és
szívem majd meghasadt az örömtől. De mert már eloltottam volt kis lám
pánkat, leküzdöttem kíváncsiságomat és nyugodtan elaludtam».

Melyik sztoikus lett volna valaha is ilyen önmegtagadásra képes? Vér
ömlés? Élet vagy halál? Az okos szűz nem gyujtja meg lámpáját és békésen
pihen Nagycsütörtök sötét éjszakáján.

És mikor hajnalban felébred a kis leány, fél talán attól, amit most
meg kell tudnia? «Öt órakor, amikor megszólalt az ébresztő harang, azonnal
eszembe jutott, hogy nagy öröm vár reám és azután az ablaknál meg is
győződhettem róla, hogy úgy van, ahogy reméltem, mert a zsebkeridőm tele
volt vérrel. Ö, anyám, micsoda reménység! lelkemben biztosan tudtam, hogy
szerelmesem halála évfordulóján intézte hozzám első hívó szavát. Olyan volt
ez, mint távoli édes suttogás, mely az 6 boldog érkezését hirdette nekem,»

Igy tanítja meg a Nagycsütörtök a lelkeket arra, hogy ne féljenek,
hanem várják és kívánják a halálküzdelmet és a halált. Krisztus haláltusája
ígéret arra, hogy az ember haláltusájában nem lesz egyedül.

A mandátum, vagyis a lábmosás;
«Mert mi tudjuk, hogy a halálból

az életbe jöttünk, mert szeretjük test
véreinket. . . (Szent János L Iev.)

Az oltárfosztás után kezdődik a Mandatum szertartása. (Nevét az Antifona
kezdőszavaiból vette: «Mandatum novum do vobis. Új parancsolatot adok
nektek».) Először eléneklik az Evangéliumot: «Ante illem festum Paschae»,
Majd a szertartást végző pap leteszi kazuláját, körülövezi magát egy ruhával,
és megmossa lábát tizenkét kispapnak vagy tizenkét szegénynek. A tizenkét
mosás után mindegyik előtt letérdel, megtörli lábukat a diakonus által nyuj
tott ruhával, aztán megcsókolja.
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Minden ének, mely a lábmosás szertartását kíséri, megerősíti az új
törvényt, melynek át kellett alakítani a világot; annak a szeretetnek a
törvényét, mely az antik világban tökéletesen ismeretlen volt: «Úgy ismerik
meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel lesztek
egymáshoz). És: «Maradjon bennetek a hit, remény és szeretet, és a három
közűl legnagyobb a szeretet». Végül: «Ahol szeretet van, ott van az Isten»,

Ezzel, a minden Nagycsütörtökön megismétlődő lábmosással s ezekkel
a nyomatékos szavakkal az Egyház tanuságot tesz arról, hogy tudatában
van a szeretetnek, amely ezen a Nagycsütörtökön áradt szerte a világban
és kűldetése van arra, hogy ezt a szeretetet ápolja és terjessze.

Semmi sincs a világon, ami jobban ellenkezik az ember természetével.
Ettől a Nagycsütörtöktől fogva Krisztus szeretete fájdalmasan tör utat az
emberi kegyetlenségek között, Még akkor is, ha úgylátszik. hogyelfogadták
az emberek, nem tesznek mást vele, mint hogy kihasználják önző céljaikra.
A szegények szeretete ürügy volt mészár1ásokra, ürügy volt kegyetlen tiran
nizmusra. A szeretet egyedül Krisztusban virágzott ki. A világ azzal vádolja
a hívőket, hogy mindent csak érdekből tesznek, a túlvilági boldogság remé
nyében. Mert a világ nem ismeri a szeretetet, mely minden természetfölötti
aktusnak forrása s melyre a katolikus Egyház megszámlálhatatlan példát tud
elénk mutatni. Szeretni Krisztust, szeretni Öt különösképen az Eucharisztiá
ban és szeretni felebarátunkat: ez egyet jelent, ez a két parancs tulajdon
képen egy parancs, «Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem
teszitek.t Nincs itt számítás, nincs itt előre latolgatás, nincs itt más, csak
szeretet.

Krisztus szavai, melyeket a csütörtökről péntekre virradó éjszakán inté
zett tanítványaihoz vagy az Atyához, magukba foglalják már a szeretetnek
minden lehető megnyilatkozását, melyet később a boldogok és szentek nem
zedéke hozzá intézhetett ; és a lábmosás előképe az irgalmasság mindazon
cselekedetének, melyek megújítják a föld színét. Csodálatos és örökkétartó
szövetsége kezdődik ezen az éjszakán a szenvedő testeknek az Isten Fiának
szenvedő testével. Megalakul Krisztus barátainak két családja, azok, akik köz
vetlenül az ő kínokkal telt emberségének enyhítésére szentelik magukat és meg
osztják haláltusáját s azoké, akik a szegények, betegek, börtönlakók, pestisesek
s az emberiség minden szenvedő söpredéke testében szolgálják Öt.

Az elsők azok, akiket kontemplatívoknak nevezünk, akiken botránkozik
a világ, mert nem is sejti kimerítő aktivitásukat. A világ nem érti meg, hogy
mit jelent a szenvedő Krisztusnak szentelt élet. Talán Jeanne Ancelet-Hustache
könyvének, «A középkor egy dominikána zárdájának misztikus élete) nehány
sora világot tud vetni erre az életre: itt olvassuk az egyik apáca sorait, aki
látta a mi Urunkat, amikor a zsidók kínozták. Ez a látvány olyan nagy fáj
dalommal töltötte el szívét, hogy soha többé nem tudott aludni. Este, a Comple
torium után aludni ment, de még a többi nővérek le sem feküdtek mínd, már
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újra fönt volt és imádkozott a hálóban egészen addig, míg a kórust újra meg
nem nyitották. A Matutinum után már a kórusban maradt. Télen legna
gyobb hidegben is csak egy takarót dobott magára és ott maradt a kóruson.
Egyetlen egyszer ment vissza lefeküdni s a Prima órájában maga előtt látta
a mi Urunkat, aki azt mondta neki: «Ebben az órában állottam a Törvény
szék előtt, s te itt fekszel és aluszol».

Örültség, maga Szent Pál is így nevezi, valóban a szeretet balgasága az,
amit a Nagycsütörtök szerteáraszt, de a világban olyan ellenállásra talál, mely
lyel szemben nem tud diadalmaskodni, csak a világ végeztével. A pogányság 
bár úgy látszik, mintha le volna győzve (de a földgolyónak csak egyes ré
szein) - tovább él, mégpedig a legaljasabb formában minden élő szívben.
De főképpen az értelem szegül ellene Krisztus tüzének, melyet Ö a csütörtökről

péntekre virradó éjszakán gyujtott meg. Minden erejével küzd ellene. A keresz
tények között is egész sora van az ilyen nagy szellemeknek : Rabelaistól Mon
taigneig, Molieretöl Voltaireig, Spinozától Goetheig és Nietzschéig : mindazok,
akik tagadván az eredeti bűnt, elfogadják a természetet és csakis abban bíz
nak. Bíznak az emberben, úgy ahogy van; egyensúlyt és mértéket keresnek
mindenhol; nem akarnak feláldozni önmagukból semmit; ideálj uk mindent
«beteljesíteni.i

Ezek a bölcsek ágaskodnak a misztikusok ellen és segítségért kiáltanak:
«Testvéreim - így könyörög Nietzsche -, maradjatok hívek a földhöz, szere-
teteteknek minden erejével. Szereteteteknek és ismereteteknek ne legyen más
értelme, csak földi. Kérlek titeket és könyörgök nektek. Ne hagyjátok, hogy
erőtök túl repüljön a földön és szárnyaitok örökkévaló falakat verdessenek.
Fájdalom, mennyi erő pazarlódik el erre! Tegyetek úgy, mint én, mindenestül
forduljatok a föld felé, a test felé, az élet felé ...»

Hiába tagadnánk: nagy erő van ebben az indulatos kárhoztatásban.
Azoknak a hitével szemben mégis tehetetlen, akik tudják, hogy a test meg
romlott és az élet nem az igazi Élet. Ha szárnyaik továbbra is csapkodják
az örökkévaló falakat, melyekről Nietzsche beszélt, azért van ez, mert tudják,
hogy van ott egy ajtó, keskeny kis ajtó, amelyen át világosság szűrődik ki és
ők majd besurranhatnak rajta. Zarathustra pogány indulóját elnyomja egy
másik ének. Szűntelenül hangzik ez a földön Krisztus főpapi imájától fogva,
melyet a csütörtökről péntekre virradó éjszakán mondott el: «Én őbennük 
mondotta Atyjának tanítványairól beszélve - és Te énbennem, hogy a világ
megismerje, hogy Te küldöttél engem, és hogy szeretted öket, mint engem
szerettél».

Az egész emberiséget átjárta az önkívületnek ez a kovásza. Még a «legész
szerűbbi korokban is bizonyságot tesz egy-egy hang amellett, hogy ez az örült
ség nem szűnt meg. Még a rideg, pozitivista XIX. században is akadt egy
fiatal leányka - 1897-ben halt meg -, aki tanuskodott ennek a balgaságnak
a fennmaradása mellett. Egy középosztálybeli gyermek, Lisieuxben, olyan
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magasságra emelkedett, mint Sziénai Szent Katalin vagy Keresztes Szent
jános: «Te vagy, Ó, énsasom, akit szeretek, aki magadhoz vonzasz engem 
mondja a Gyermek jézusról nevezett kis Teréz Krisztusnak -, Te vagy, aki
a számüzetés földjére repültél, szenvedni akartál és meghalni azért, hogy ma
gaddal ragadj minden lelket és elmerítsd őket a Szentháromság teljességébe,
a szeretet örökös lakhelyébe! ... 6, hadd mondjam el neked, hogy a Te sze
relmed egészen az őrültséggel határos ... Hogyan akarnád azt, hogy ekkora
esztelenség láttára az én szívem ne akarjon feléd repülni ... 6! tudom, hogy
érted a szentek sok balgaságot vittek véghez, és én bolondul azt remélem,
hogya Te szerelmed elfogad engem áldozatul ... 6, én imádott saso-n I Rád
szegezem szememet és így akarok maradni, ameddig csak akarod. Legyek
olyan, rnint akit megigézteke.

Távolról nézik hát egymást a bölcsek és a balgák, és vitatkozásaikban
meg sem értik egymást. Kölcsönösen üresnek látják egymás argumentumait.
Akik a szent Szívet imádják, szívbeli okokra hivatkoznak, de az értelem ilye
nekről nem tud. «A szívnek is megvannak a maga törvényei, mint az észnek is.»
Pilátusnak, mikor azt kérdezi (ani az igazság ?» Krisztus egy szót sem felel.
Az ésszel dolgozó, magas polera jutott tisztviselőembersemmit sem értett volna
meg belőle.

De a kétfajta szellem között mindig itt volt a habozók csoportja, akik
mind a két logikához hajolnak. Krisztus is találkozott velük földi életében:
ilyenek voltak, akik először követték Őt, majd eltávolodtak tőle, mert meg
rendítette, megbotránkoztatta őket esztelen beszéde az élő kenyérről, mely az
Ő teste: ez már mégis csak túlment minden határon, ezt valóban nem lehetett
elhinni. Már csak mégse akarták, hogy bolondnak tartsák őket! Aztán a poli
tikusok, mint Nikodemus, aki éjszaka jön el jézushoz, hogy meg ne lássák,
mint Arimathiai józsef, a Megváltó tanítványa, de csak titokban «a zsidóktól
való félelem miatt». -Szívek ezek, melyeket megérintett a hit, de tartózkodó
szellemek, polgáriasan józanok, ellenemondók minden balgaságnak.

És kezdettől fogva, még azok között is, akiket Krisztuséinak mondottak,
mindig akadtak nagy számmal (kétségkívül ezek voltak mindig legtöbben),
akik szívesen és sóváran néztek át az ellenkező szelleműekre ; olyanok, akik
követték Őt, de csak távolról, anélkül, hogy felvették volna a keresztet;
olyanok, akik ugyan imádják, de titokban, és akik annyira képtelenek a bal
gaságra, hogy a keresztet is anyagi javuk.ra használják fel, oly jól játszva
szerepeiket, mint azok, akik a tulsó oldalon vannak.

Gyengeség, félénkség, aljasság - csupa olyan dolog, amit Nietzsche
megvet arabszolgáknál - felismerhető a törtetők eme faj táj ánál, a maguk
nakvaló keresztényeknél. akik néha jobban tudják ügyeiket előbbrevinni,

mint a világ fiai, kevesebb akadályt találnak, mert van egy sajátos módjuk,
hogy hogyan «dicsekedjenek nyomorukkals - nem úgy, ah015Y az apostol gon
dolta - és ezzel a maguktartásával fegyvert adnak az ellenfélnek. Az ellenség
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ujjal mutat rájuk és diadalmasan alkalmazza Krisztus szavait, hogy a keresz
ténységet is gyümölcséről lehet megismerni, mint a fákat, s ha ez a gyümölcs
romlott, rosszabb, mint ha rothadt volna. De tévednek, mikor győztesnek

hiszik magukat: mert a fa gyümölcsét szentségnek hívják. És a többi?
Elhullottak, de még azok is megmenekülnek, mert Isten maga a szeretet.

Mert vannak szentek, megszámlálhatatlan sokaságban, és a legtöbbje
láthatatlanul, kivéve azokat, akiknek az a küldetésük, hogy megvilágosítsák
a világot. Miért nem inkább egy másik, miért éppen ez a kis tüdőbeteg kar
melita apáca a lisieuxi zárdában? Miért van az, hogy alig valamivel halála
után a kegyelem, mely cellájából áradt, majd az egész világot elborítja? Miért
hívják segítségül az egész földkerekségen? Vannak most élő szentek, tudjuk
jól, ismeretlen arsi plébánosok, akikről soha senki sem fogja megtudni, hogy
színről-színre látják Krisztust, mikor reszkető két kezükben tartják. Egy arsi
plébánosnak és egy lisieuxi Teréznek a sírja körül hullámzik a nagy tömeg,
holott a szentek ezrei élnek, szenvednek és meghalnak a homályban.

Az ellenség nem látja ezt, vagy elfordítja róla tekintetét. Elbújik a szent
ség elől és azokra a keresztényekre igyekszik világosságot vetni, akik elő

szobáznak és folyosókon ácsorogn ak. De még azoknak az érdemeit és erényeit
is gondosan homályban hagyja. Szívbeli örömmel rendez aztán egy-egy szép
«mészárlást» a maga gyönyörűségére.Pedig silányság, alacsonyság van minden
pártban, nem kiváltsága egyiknek sem. Csakhogy mikor valaki a Kereszthez
tartozónak mondja magát, akkor az eféle tulajdonságok elundorítanak. Bárhol
máshol, mint a Kálvárián föl se tüntek volna. Az a nagy aránytalanság, mely
az ilyen «beérkezett» magatartása és az általa hirdetett igazságok között
fennáll, ad fegyvert Nietzschének vagy a «Helyesen gondolkodók nagy félelme»
nagyeszű, de igazságtalan írójának kezébe.

Első áldozás és útravaló
«... A kora reggeli boldog ébredés, a

tanítónők csókjai, az öltözőszoba mintha
hópelyhekkel volna tele, minden gyermek
ezekbe a hófehérségekbe öltözik ...1)

(A Gyermek Jézusról nevezett Szent
Teréz.)

«Uram, testi szemeimmel nem látlak többé
Téged ...1)

(A haldokló Keresztes Szent János,
mikor az Oltáriszentséget hozták szá
mára.)

Az emberi közönyösség elképzelhetetlen. Semmi sem érteti meg velünk jobban
annak az egyedülvalóságnak a mértékét, amely Krisztusra ráborul a Nagy
csütörtöknek szentségében, mint az embereknek vaksága az első áldozás fel
fogásában.
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Lehet, hogy sokan ellágyulnak, amikor egy szép tavaszi napon meg
telnek az utcák apró kis menyasszonyokkal és ünneplő ruhába öltözött fiúk
kal, akik nagyon kényelmetlenül érzik magukat első kemény gallérjukban.
Nem sok marad meg ebből az egészből. hiszen a legtöbb családban, főleg

munkáscsaládokban, ez az aktus nem jelenti semminek a kezdetét, inkább min
dennek befejezését. Annyit jelent, hogy a gyermek most végre megszabadul a
papoktól és a templomtól. Most már lehet élni komolyan és józanul.

Életem legszebb napja! Az üres formalitás mintha örökidőkre folytatni
akarná az áruló csókok láncolatát: ó, hány gyermek térdel le Krisztus elé
és járul hozzá egy jellel, hivatalos és közönségesen elismert jelével annak, hogy
most már elhagyj a Őt !

De mégis, a választott lelkek ezen a napon szövetséget kötnek az elha
gyott Istennel; hány hivatás sarjadt már ki az első áldozás kegyelméből!

A Gyermek Jézusról nevezett kis Teréz is megemlékezik ennek az «első csók
nak» az édességéről. Az ő számára és még igen sok, nálánál jóval közepesebb
gyermek számára nem volt ez Júdás csókja, hanem kezdete egy soha meg
nem szakadó szövetségnek. «Találkozásunk nem csak egy pillantás volt, hanem
egymásbaomIás. Nem voltunk többé ketten. Teréz eltünt, mint ahogya víz
csepp eltűnik az Óceánban. Jézus maradt meg egyedül.i

És mégis, a keresztény országokban is, az Eucharisztia igazi hívei a nagy
tömegnek csak maroknyi kis részét képezik. A hétköznapi misék lenézett,
furcsa világa: öreg asszonyok, öreg emberek telve mindenféle rigolyával, ti,
akiknek körében a lanyha keresztény szégyelne letérdelni, de akik mögött az
igazi keresztény szeretné elrejteni nyomorúságát, ti vagytok a Krisztus leg
bensőbb barátai. Valahányszor látom az Ostyára szegezett tekinteteteket 
mintha a Századosnak az évszázadokat átfúró tekintetét látnám -, Zacheus
örvendező sietését, Mária Magdolna állhatatos szeretetét. Mindig ugyanazok
vannak itt, ugyanaz a kevésbevett félénk kis csapat, annyiszor szétszórták
már és mégis mindig együvé kerülnek: a hívek, akiknek hitét semmi sem
kezdte ki, akik áldozás előtt és után ösztönszerűleg,minden keresgélés nélkül
ugyanazokat a szavakat mondják, mint a kereszténység hajnalán; ugyan
azokat a szavakat, melyeknek hatalmas erejét ez a nagy időköz nem hogy
gyengítette volna, hanem még megerősítette, szavakat, melyek egeket nyit
nak és langyos esőt permeteznek a kiszáradt emberszívekre : «Dominus meus,
et Deus meus».

Adja a jó Isten, hogy megadassék számunkra az a kegyelem, hogy ne
haljunk meg Útravaló nélkül, hogy ne magánosan menjünk be a halál miszté
riumába, hanem azzal az egyetlen Jóbaráttal, aki egyedül lépheti át velünk
együtt azt a küszöböt. Hogy megadassék számunkra a kegyelem; találjuk
fel a sötétségeken túl Azt, Aki lehajol hozzánk, hogy testét, vérét és Isten
ségét odaadja annak a roncsolt és szinte már háromnegyedrészben tönkrement
emberi testnek. Hogy Ő hallja meg alig észrevehető sóhajunkat, az utolsót,
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amelyet már semmiféle emberi fül ezen a földön meg nem hallhat. Hogy az
Ű imádandó Arcára szálljon utolsó lehelletünk, mely már az ajkunk elé tett
tükröt sem homályosítja meg. Hogy elpihenve Krisztussal, eltemetve az
Eucharisztiában, új életre ébredjünk a világot meggyőző Krisztus Király
lábainál. Ö, legyen áldott az Úr ezért a mindennél nagyobb reménységért,
hogy nem fogunk elhagyottan meghalni.

Gyávaság? Halálfélelem? Könnyű ezekkel a szavakkal diszkreditálni
ezt a reménységet. Ha vannak olyan emberek, akiket félrevezet a halál gon
dolata s akik ezért elfelejtenek élni, vannak viszont mások, akiket megtanít
az élet értelmére. Bátorság az, ha nem merünk szembenézni a halállal? Inkább
az a bátorság, ha szemléljük és megszólaltatjuk ezt a kikerülhetetlen nevelőt.

A hiten kívül is ez minden nagyság alapja. Mit köszönhetnek a halállal való
szembenézésnek a régi nagyok és a modernek közül egy Montaigne, egy Goethe,
egy Proust? A halál fényét rávetítik elfolyó életükre és napról-napra fogyó
emberi létükre. A halál gondolata gazdagítja az emberről való ismeretüket.
Mielőtt rájuk sujtana le, az időt arra használják fel, hogy elragadjanak tőle

néhány emberi titkot. .
A mi szerető érdeklődésünket, akik «az ismeretlen ég nyitott ajtaja» felé

fordulunk, nem az itteni kis fények tartják fogva, hanem sokkal inkább a
forrás, melyből előtörnek. A halál gondolata hiábavaló volna számunkra, sőt

félelmetes, ha nem volna más értelme, minthogy a pszichológiai kutatást szol
gálja, hogy milyen magatartást tanusítunk vele szemben: sztoikus egykedvű

séget-e, vagy hedonista őrjöngest. De a félelmetes küszöbön, a mi nagy örö
münkre megjelenik haloványan a «reménység leánykája», mint ahogyan Péguy
nevezte el a második isteni erényt. Mint azok a kis mártírok, akik elrejtették
a hóhérok elől a Szent színeket, - úgy szorítja magához vékonyka karjával a
cibóriumot, melyben reánk az utolsó Ostya vár.

Ez az a menedék, amelyet a szeretet készített számunkra csütörtökről

péntekre virradó éjszakán. De ne lássunk benne pusztán vendégfogadót, terí
tett asztalt, ahol az Isten vár ránk és velünk marad, habár későn van már.
Kétségkívül elsősorban meglátás kell hozzá, hogy a meggyengült szívek fel
fedezhessék. «Úgy kell tenni - mondja Jaques Riviére. - mint amikor valaki
mindenfelé körülnézve keresi szemével azt, amit mutatunk neki: vállára kell
tenni kezünket és mondani: De hát nézd csak! Itt van egészen közel! Itt van,
nézd ...»

Semmiesetre sem oszthatjuk azoknak a tudós embereknek a nézetét -,
mely egyenlő a káromlással -, akik úgy beszélnek az Eucharisztiáról, mint
valami csillapítószerről, vagy érzéketlenítőszerről.Ez a magasságos hely, ahol
lelkünk nyugalmát megtaláljuk, nem jelent teljes nyugalmat. A szeretet nem
ismer teljes nyugalmat. Semmi sem kötelezi többre az embert, mint az Eucha
risztia.

«Építsétek házaitokat a Vezuv lejtőjére» tanácsolja Nietzsche tanít-
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ványainak, hogy jelezze nekik, milyen fontos az, hogy az élet veszélyes legyen.
Az az ember, aki részt vesz a kenyérszegésben, a szeretet kellős közepébe meri
építeni házát. Olyan, mintha máris istenülve volna, de bármennyi erőt merít is
belőle, szabadsága megmarad. Mérhetetlen kegyelem ez és mi még mindig
szabadok vagyunk arra, hogy félreismerjük, hogy visszaéljünk vele. A leg
nagyobb szeretetet is el lehet árulni. Táplálva az élet kenyerével, megtagadjuk
magunkban azt a valamit, mely a sertések moslékát kívánja meg.

Az Eucharisztia bennünket mindenestül elkötelez: Ez a szeretet szövet
sége, lényünk legmélyebb mélyébe írta ennek a szövetségnek a jelét, minden
fölajzott képességünk biztosít bennünket a védelemről és abeteljesülésről,

de az árulás is ennek a szövetségnek és egységnek a mértékével méretik.
Krisztus megmondotta, hogy a szerint lesz a számonkérés, hogy ki mit

kapott. Mekkora lesz a mi számadásunk, amikor Űt magát kapjuk meg?
«Tiszták vagytok, de nem mindnyájan ...l) ezek a szavak, melyek Nagy

csütörtök éjszakáján hangzottak el, áttörik Krisztus barátainak kis körét,
ahol csak az egy Júdásnak volt szennyes a lelke. És melyik megtért bűnös

nem kérdezi néha magától, amint ott térdel a Szent Asztalnál, hogy nem eszi
és issza-e saját kárhozatát.

Azok, akik pálcát törnek a keresztények gyöngesége és gyávasága fölött,
nem is tudják elképzelni, milyen merészségre van szüksége a bűnbánó bűnös

nek, aki a hívő tömeg között állva közeledni látja a pillanatot, mikor magához
fogja venni az Ostyát. Boldogok, akik ebben a pillanatban úgy meg tudnak
semmisülni, hogy nem látják többé magukat. És egészen bizonyos, hogy Az,
Akinek szeretetéből fakadt az Eucharisztia, alighogy átlépi egy szegény,
szerető és megrémült szív küszöbét, azonnal eloszlat minden félelmet. Elhozza
békéjét, mint ahogyan megígérte azon a Nagycsütörtökön. Elég a szeretetnek
legkisebb indulata, hogy a lélek biztonságban érezze magát és ráhagyatkozzék.

Nem szabad azt hinni, hogy az áldozás könnyű dolog, valami jelentőség

nélküli szokás, - nem is csak valami egyszerű édesség, emóció, amelynél
lesütjük szemünket és kezünkbe temetjük arcunkat. Nietzsche leglényegesebb
tévedése ott volt, mikor nem látta meg, hogya szeretetnek legfelső foka együtt
jár a legnagyobb merészséggel és hogy az az ember, aki összetett kezekkel
hajlik a kis Ostya felé, elveti mindennapiságát, elviseli sokszor hősiesen egész
lényének meglátását - mint a halálküzdelemben -, felülemelkedik ezen az
irtózaton, előremegy, beledobja magát egy végtelen kockázatba.

A szenvedéllyel telített életet, melyet Nietzsche olyan nagyra tart, ezt a
ebfborpiros életet» ízleli meg a keresztény ebben a pillanatban, - elmondhatat
lanul jobban, mintahogy valaha megízlelték a Borgia Césarok és minden sze
gény földhözragadt származékuk, akiknek nevetséges példáit elénk mutatta
Zarathustra.

«Semmiféle más vallás - jegyzi meg Riviére - nem tette meg közvetítő

nek Isten és a hívő közt a szeretetet, annak roppant megzavarodásaival, kűlö-
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nös logikajával és mindazzal a nyugtalansággal, melyet a lélekben előidéz ...»
Hozzá kellene még fűzni, hogy villámló fényességével, az önismeretnek azzal
a mértékével, amely felrázza a lelket álmodozásából s a figyelemnek, a virrasz
tásnak és óvatosságnak állapotában tartja, amely arra kötelezi, hogy mindig
vigyázz-ban álljon, felfegyverezetten, mindig készen, mert a Jegyes az ajtóban
várakozik.

A nagycsütörtöki szeretet misztériuma erőssé teszi a gyengéket, bátrakká
a gyávákat, szabadokká a rabszolgákat, nemesekké a siIányokat, tisztákká a
tisztátalanokat, irgalmasokká a kérlelhetetleneket. És felfedi mindenki előtt

az emberi gőg nyomorúságos voltát és a hősies alázatosság mindenhatóságát.

A zsidó húsvét
~Mert ha amaz első fogyatkozás nélkül lett

volna, akkor a másiknak hely nem kerestetnék.

«Üjat» mondván, pedig az elsőt megjaví
totta, ami pedig elavul és megvénül, közel
jár az enyészethez ... l)

(Zsidókhoz írt levél, VIII. 7-13.

A Nagycsütörtöknek ehhez az elmélkedési szövegéhez nem adhatunk teljes
dogmatikai megvilágítást, inkább csak útbaigazításokat, hogy azok, akik az
Eucharisztia megismerésében előbbre akarnak jutni, tovább kutathassanak
ebben az irányban.

Ha Krisztus valamely cselekedetére gondolunk, mindig gondolnunk
kell saját szavaira, hogy 6 nem felbontani jött a Törvényt, hanem beteljesíteni.
Az Eucharisztiát sem kell valami csodálatos rögtönzésnek gondolnunk. Ez a
csoda a valóságban mélyen a Törvényben gyökeredzett. A zsidó húsvét
előképe a keresztény húsvétnak, a húsvéti bárány századokon át jelentette
már az Isten Bárányát. Mint ahogy az Oltáriszentség officiuma mondja:
«Az égi kenyér véget vet a jelképekneke.

«Vágyva vágytam ezt a húsvétot veletek enni.» Tehát a zsidók hivatalos
húsvétján születik meg az új Húsvét. Pascha, húsvét, átmenetet jelent, mert
ez volt az ünnepe a zsidók Egyiptomból való kivonulásának és belépésének az
Igéret földjére. Igy a keresztény húsvét is átvisz bennünket a bűnből a kegye
lembe, a sötétségből a világosságba, a testtől a lélekhez, a halálból az életre.

Az Örökkévaló ezt az utasítást adta a fogoly népnek Mózesnek és Áron
nak szájából: «A hónap tizedik napján vegyen kiki egy bárányt, családja és
háza szerint. Ha pedig kevesebb a szám, mintsem hogy egy bárányt elfogyaszt
hasson, vegye magához szomszédját, ki háza mellett vagyon, a lelkek annyi
száma szerint, amennyi elegendő lehet a bárány megevésére. A bárány pedig
hiba nélküli, hím, esztendős legyen és tartsátok azt a hónap tizennegyedik
napjáig s akkor ölje le azt Izrael fiainak egész sokasága estefelé. És vegyenek
annak véréből és kenjenek mind a két ajtó mellékére és felső küszöbére azon
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házaknak, amelyekben azt eszik. És azon éjjel egyék meg a tűznél sült húst,
és kovásztalan kenyeret, vadsalátával. Semmit abból nyersen meg ne egyenek,
se vízben főttet, hanem csak tűznél sütöttet, fejét lábaival és belső részeivel
együtt megegyétek. És reggelig abból semmi se maradjon. Ha mi megmara
dand, égessétek el a tűzben. Azt pedig eképpen egyétek: Ágyékaitokat fel
övezve és lábaitok felsaruzva legyenek; botjaitokat tartsátok kezeitekben és
sietve egyetek. Mert ez az Úr Fazeja (azaz átmenete). (Exod. XII.)

A bárány egy részét tehát felajánlották az Örökkévalónak, másik részét
megette a nép. Ez az előképe az eucharisztikus áldozat két lényeges jellem
vonásának. Az új húsvétnál éppen úgy, mint a réginél, az áldozat egyúttal
Istennek égő áldozata és az emberek eledele. Az oltár egyúttal asztal is.
Bossuet, amikor magyarázatot ad ezekhez aszavakhoz : (lYegyétek és egyétek.
Ez az én testem, mely érettetek adatik ...», hozzáfűzi: «Ahogy odaadatott a
teste, éppen úgy meg is étetett, ahogy jelen van a kereszten, ahol halálra adták,
úgy van jelen az asztalon is, ahol eledelünkké lett, ahol utolsó csepp vérét is
odaadja, mert szeretett bennünket».

Az egyik előírás, amit Mózesnek és Áronnak ad az Örökkévaló a Húsvét
megünneplését illetőleg az, hogy kovásznélküli kenyérrel ünnepeljenek. Jól
lehet, az új törvényben nem volt semmi szükség arra, hogy az eucharisztikus
kenyér ilyen legyen, a római Egyház szent hagyományai és szokásai szerint
ugyanolyan, mint a régi törvény ritusának kenyere. Az ostya tehát megjelent
már a várakozás századaiban is a választott nép asztalán.

A húsvéti bárány vére meghintette a küszöböt és a két ajtófélfát, hogy
az öldöklő megismerje azokat a házakat, melyeket meg kell kímélnie. Igy
borít be minket is Jézus Krisztus vére, áldozás után a mi szívünk ajtaja is attól
a vértől piroslik, mely elűzi a rossznak szellemét. Nem jelkép ez többé, hanem
egy láthatatlan valóság, amelyet jól ismer minden hívő lélek. Ugyanaz a kísér
tés, ugyanaz az ordító oroszlán, mely ellen még tehetetlenek voltunk előző este,
melynek már szinte minden ellepállás nélküli martalékává lettünk, - talán még
most is körüljár e szív körül, melyet a Krisztus teste és vére óv meg; lehet, hogy
körüljár, de mi már fel vagyunk vértezve támadásai ellen. Van az áldozásban
valami tényleges erő, erről mindenki saját magában meggyőződhetik, olyan
hatalom ez, amelyen sohasem szűnhetünk meg eléggé csodálkozni. Ez az a
fény a sötétségben, melyet az utasember gyujt, hogy távoltartsa a fenevadakat.

A régi Húsvét akkor kezdődött, mikor a zsidók még Egyiptomban vol
tak, ez volt az előképe a szabadulásnak, mely akkor még csak ígéret volt. Az új
húsvétot Krisztus rendelte el, az élő Krisztus. Rendelkezik teste és vére fölött,
mely még nem ontatott ki.

A zsidók szabadulásuk emlékét ünnepelték a húsvéttal. Az eucharisz
tikus áldozat is elsősorban az Úr haláláról való megemlékezés. «Ezt cselekedjé
tek az én emlékezetemre.i De a zsidók csak egyetlenegyszer ették húsvétjukat
egy évben. És mi - mi megtehetjük minden reggel, ha tiszták tudtunk maradni.
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Az átlényegülés
Megünnepeljük Krisztus utolsó húsvétjá

nak emlékezetét, annak az éjszakának emlé
kezetét, amikor meg akarta osztani tanítvá
nyaival a húsvéti bárányt és a kovásztalan
kenyeret, atyáiktól vett előírások szerint.
A jelképes bárány elfogyasztása után, a va
csora végén, hisszük és valljuk, hogy az Úr
saját testét adta saját kezével a tanítványok
nak, teljesen mindenkinek és mindenestül
minden egyesnek.

Aquinói Szent Tanás.

A katolikus, midőn áldozik, magához veszi Krisztust mindenestül: testét,
vérét, lelkét, emberséget, istenségét. Próbáljunk belemerülni ebbe a misz
tériumba.

Láttuk, hogy mi ennek az alapja: «Ime az én testem, íme az én vérem».
Bossuet jól jegyzi meg, hogy az evangelisták minden esetben külön meg
említik azt, mikor Krisztus hasonlatokat, szimbolumokat, példázatokat hasz
nált. De ez itt nem jelkép, hanem Krisztusnak ugyanaz a parancsoló hangja,
mint mikor azt mondotta: «Bűneid meg vannak bocsátva», vagy: «Kelj
fel és járj».

(Ó, én Üdvözítőm - így kiált fel Bossuet -, milyen világosság!
milyen pontosság! mekkora erő! S egyúttal mekkora tekintély és milyen
hatalom van a Te beszédeidben h) «Asszony, te meggyógyultál»; s abban
a pillanatban meggyógyul. «Ez az én testem» ; és ez az ő teste. «Ez az én
vérem» ; és ez az ő vére. Ki beszélhet így, ha csak nem az, akinek minden
hatalmában áll? Kinek lehet hinni, ha nem annak, akinél a tett és a szó
egy- és ugyanazon dolog. Én lelkem, állj meg itt minden latolgatás nélkül :
hidd egyszerűen és erősen, amit a te Megváltód mondott, olyan alázattal,
mint amilyen ehhez a tekintélyhez és hatalomhoz illik. Ugyanazt az egyszerű

séget kívánja tőled a te hitedben, mint amilyen egyszerűség van az ö beszé
dében ...1)

Luther, aki annyit rombolt le és annyit semmisített meg, aláveti magát
ezeknek a szavaknak, nem tudván azok isteni egyszerűségének ellentállni.
Zwingli magyarázata, melynek értelmében ez az annyit jelent, mint: ez a
jelképe, teljesen kihozta őt sodrából és a nála szokásos durvasággal védi
meg az eucharisztikus jelenlétet: «Figyelj ide, te disznó, te kutya, te fana
tikus, és lásd be, hogy mekkora szamár vagy ...l)

A marburgi konferencián, ahol a hesser-i őrgróf jelenlétében kellett
vitáznia a svájci Zwinglivel és Oecolampadeval, hogy az egységes protestáns
tant kialakítsák, Luther krétával írta rá állványára: «Hoc est corpus meum»
és hajthatatlan maradt.

És mégis az Eucharisztiát illetőleg egy nagyon fontos pontban ő is
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eltért a katolikus hittől. Luther szerint Krisztus megdicsőült és mindenütt
jelenvaló teste kötve van a kenyérhez és borhoz, nem helyettesíti azt. Továbbá
ez a jelenlét nem a miséző pap szavainak az eredménye. A katolikus misében
a consecratio ünnepélyes pillanatában Jézus marad a főcselekvő, de a pap
olyan közösségben van vele, mint egy eszköz, melyet Isten használ fel, s
amelyen át közlekedik az isteni erő, mely az átlényegülés csodáját viszi végbe,
hogy a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé változzék.

Luther szerint Krisztus testének és vérének substanciája egyszerűen

egyesült a kenyér és bor substanciájával; a katolikus tanítás szerint helyet
tesíti azt. A kenyér és bor «színeii (accidentái): külső megjelenés, szín, íz, 
nem változnak; de a «lényegt (substancia) átalakul és valóságosan Jézus
Krisztus testévé és vérévé változik át.

«Imádlak áhítattai - énekli Aquinói Szent Tamás az «Adoro te» lán
goló strófáiban -, Isten, rejtelem, aki e jelekben titkon vagy jelen: Neked
egész szívem átadja magát, mert Téged szemlélve elveszti magát.»

«Szem, ízlés, tapintás megcsalódhatik: de a hallás Rólad hittel bizto
sít. Hiszem, amit hinnem Isten Fia szab: igédnél, Igazság, mi van igazabb?
Isten-volta rejtve volt a keresztfán; itt ember-arcát is rejti e talány. De én
mind a kettőt hiszem s vallhatom, kérve, amit kért a bűnbánó Iator.i

«Sebeid Tamásként látnom nem lehet, mégis Istenemnek vallak Tége
det. Hadd, hogy egyre jobban hinni tudjalak, Tebenned reméljek, Téged
vágyjalak .»

«Isten halálára emlékeztető eleven kenyér és embert éltető, -add, hogy
éljen lelkem Belőled csupán s jóízét Tebenned ne veszítse szám.:

Az Eucharisztia dogmája kötve van-e a substanciának és formának
skolasztikus megkülönböztetéseihez? A szerző ebben a kis könyvben nem
térhet ki erre a kérdésre: de nem tudja eléggé ajánlani Jacques Maritain
nek nemrég megjelent művét, «Az Angyali Doktorts-t, amely aránylag nem
nagy méretű és könnyű olvasmány. Neki az az álláspontja, hogy semmiféle
emberi filozófia nem tarthat igényt a katolikus filozófia elnevezésre. A Tomiz
mus, amennyiben emberi tan is, nem dogma, mert minden igazság, mely
dogmává válik, már előbb a kinyilatkoztatás tárához tartozott. Nem lehet
ezt összetéveszteni kifejezésmódokkal vagy formákkal, még ha ezek a kifejezés
módok vagy formák Aquinói Szent Tamástól származnak is. De a hívőknek

legyen elég az Egyház sürgető és szinte parancsoló ajánlása és hivogatása,
hogy menjünk az angyali doktorhoz, aki az Eucharisztia doktora is. Senki
sem határozta meg nálánál jobban s ezért senki sem imádta nálánál jobban.
Aquinói Szent Tamásnak az Eucharisztiát illető meghatározásai átlelkesített,
átlátszóan izzó strófákban tárulnak elénk a Lauda Sionban, Pange Linguában,
SacrisSolemnisben és ennek a csodálatos istentiszteletnek minden himnuszában.

Örüljünk, hogy oly időkben születtünk, mikor a napi szentáldozás
Iehetőségét nem sötétítik el a bizalmatlanságnak és elrérnítésnek tanításai.
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És mivel olyan kevesen vannak manapság, akik hallják, hogy <<jöjjetek
hozzám mindannyian, akik meg vagytok terhelve ...» mindenegyikünk úgy
tekintse magát a szent asztr Inál, mint mindazoknak, élőknek és holtaknak
delegáltja, akiket szeret vagy szeretett. S ha hozzánk jő az Úr, nem talál ben
nünket egyedül. Az elhúnytak valamennyien, akiktől mi származunk, kegyel
met nyerhetnek a Tisztítótűzben azáltal, hogy még élő utódaik imádkoznak
értük. És barátaink valamennyien, akik távol vannak a Forrástól, mert
vétkeztek, mert közömbösek vagy tudatlanok, mindazok, akik jót tettek
velünk és mindazok, akiknek mi rosszat tettünk, gondoljunk rájuk vala
mennyiükre ebben a felülmúlhatatlan pillanatban.

Valóban, az Ostyával teljesedik az be, hogy Krisztusban valamennyien
testvérek vagyunk: «Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mindnyájan,
kik az egy kenyérben részesülünk».

Művészek, írók, a többiektől különálló emberek, rabjai dolgozószobáik
nak, könyveiknek, műveiknek, - ők egészen különösképpen is megtalálják
helyüket az embereknek abban a processziójában, mely az oltár felé halad.
Egy nyájnak a közösségébe fognak tartozni, összefűződnek a többiekkel,
ők sem maradnak már a testtől különvált tagok. «Amidőn szívem gyengéd
indulatainak engedek - mondja az Úr Krisztus Szent Gertrudnak -, és
leereszkedem az élet szentségében egy lélekhez, mely mentes a halálos bűntől,

mindazok, akik benépesítik az eget, a földet és a tisztítóhelyet, kimondhatat
lan jótéteményekben részesülnek.i

Az áldozás pillanatában a félelmek, a predesztinációt érintő borzasztó
aggályok felolvadnak a szív megtapasztalásában, mely biztosít bennünket
arról, hogy Isten a szeretet. S akkor a reszkető lélek hallja a feltámadt Krisztus
szavát: «Én vagyok, ne féljetek». Igy az én védőszentern, Szalézi Szent Ferenc
egy nap, amikor tele volt szorongó félelemmel, Krisztustól ezt a felejthetetlen
vigasztalást vette: «Glorificatio nominis mei qui non est damnator, sed Jesus.
Nem kárhozatbataszító a nevem, hanem Jézus».

De egészen kiváltságosképpen Nagycsütörtök az a nap, mikor a meg
zavart szíveknek vissza kell nyerniök bizalmukat és hínniök kell Isten irántuk
való szeretetében. Egy Nagycsütörötökön, a Laudes alatt, amikor azt az
Antifoniát énekelték, Oblatus est quia ipse voluit, az Úr azt mondotta Szent
Gertrudnak: «Ha hiszed, hogy a kereszten azért áldoztattam fel, mert én
magam akartam így, hidd akkor azt is éppen ilyen szilárdan, hogy ugyanígy
vágyom magamat feláldozni mindennap, minden egyes bűnösért, ugyanazzal
a szeretettel, mint ahogy feláldoztam magamat az egész világ üdvösségéért.
Éppen ezért minden ember, bárhogy roskadozzék is bűneinek súlya alatt,
remélheti azoknak bocsánatát szenvedésem és halálom felajánlásával. Mert
nincs ezen a földön hathatósabb orvosság a vétkek ellen, mint az, ha valaki
szeretettel emlékezik meg kínszenvedésemről ...»
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Az Oltáriszentség és a Szent Szűz

*Jézus halálküzdelme alatt láttam a Szent
Szűzet gyötrelemben és szorongásban, Má
riának, Márk anyjának házában ... Több
ször vesztette el eszméletét, mert sok mín
dent meglátott Jézus kínszenvedéséből. Kül
dött már hírnököket is, hogy megtudja a tör
ténteket; de nem tudta megvárni azoknak
visszatérését; nyugtalanul előre sietett Mag
dolnával és Saloméval a J osaphát völgyéig.
Lefátyolozva ment, karjait sokszor előre

nyujtotta az Olajfák hegye felé, mert lélek
ben látta Jézust vérrel verítékezni s úgylát
szott, mintha előrenyujtott kezével le akarta
volna törölni Fia arcát. Láttam, hogy lelkével
hogyan ért el egészen Jézusig, aki rágondolt
és úgy tekintett feléje, mintha tőle várna
segítséget ... f)

(Emmerich Anna Katalin. A mi Urunk
J ézus Krisztus fájdalmas kínszenve
dése.)

Assziszi Szent Ferenc azért szerette Franciaországot, mert itt az Oltáriszent
séget sokkal jobban tisztelték, mint bárhol a világon. Megfigyelhetö, hogy
dacára a hit hanyatlásának, az Eucharisztia századról-századra jobban meg
dicsőül. Krisztus eucharisztikus élete földi életének mintájára fejlődikki a világ
ban. Jézus egy elhagyatott műhely mélyén kezdi életét s onnan emelkedik
a végtelen dicsőségig. Az első keresztények is éltek az élet kenyerével, de ők

is a sötétségben, a homályban.
Azonban elrejtve bár, ez az ostya teszi élővé a legjelentéktelenebb kis

templomot is. Nincs szüksége himnuszokra, fényességre ahhoz, hogy meg
tudjuk, hogy ott van. A kis öröklámpa csak mutatja jelenlétét. Azok a temp
lomok, melyek tagadják a valóságos jelenlétet, olyanok, mint a hullák. Elvit
ték az Urat és nem tudjuk, hova tették. Szomorúak ezek a templomok, külö
nösen, ha régebben katolikus templomok voltak; most olyanok, mint üres
sírboltok, semmi sincs bennük. A reménység is meghal bezárt ajtaik küszöbénél.

A katolikus templomok mindig nyitva vannak, mint ahogy a Szív is
mindenkor nyitva van.

Corpus Christi ... Krisztus teste, melyet a Szent Szűz szült. Éppen
azért a Szent Szűz tisztelete hozzá tartozik az Eucharisztia tiszteletéhez, anél
kül, hogy azzal egyenlő volna vagy azt meghaladná ; de nem választhatjuk
el az Anyát a Fiútól. Lourdes, ahol az eretnek azt hihetné, hogy Máriának
nagyobb helyet adunk, mint ami őt megilletné, kétségkívül az a helye a világ
nak, mely az Eucharisztiát legjobban megdicsőíti. Ez az egyetlen helye a világ
nak, ahol az Úr az ostya fátyola alatt jár-kel a betegek között s ahol úgy
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szorongatja a tömeg, mint egykor, földi élete alatt. Anyja imádkozik értük,
testükért és lelkükért, de Ű az, aki meggyógyítja őket. A szentségi körmenet
Lourdesban a Grottától indul el, hogy jelezze, hogy a Szűz adta nekünk
jézust. És ő állott a Golgothán a halálraítélt keresztjének lábánál és most itt
áll az örökkévaló dicsőség Királyának oldalánál.

Vajjon hol talált menedéket ezen a nagycsütörtöki éjszakán a Szent
Szűz? Tudta-e, hogy mi készül? Tudta-e, hogy eljött ideje a tőrszúrásnak,

melyre annyi esztendőn át készen kellett lennie? Szükséges volt, hogy távol
legyen: mert ha az Anya ott lett volna, a Fiú nem ismerte volna meg a teljes
elhagyatottságot; júdás árulását is alig érezte volna. Ha ott lett volna, akkor
elkísérte volna az Olajfák kertjébe is, ott virrasztott volna vele és Ű nem szen
vedett volna attól, hogy barátjai alusznak. Akkor nem lett volna egyedül,
nem vitte volna a világ bűneinek terhét egyedül. Az anya letörölte volna fia
homlokáról a véres verítéket. S a kelyhet nem ihatta volna ki fenékig.

A Szűz csak akkor jelenik meg a Kálvária drámájában, amikor fiát már
megfeszítették és felemelték ég és föld közé, amikor Ű már semmi segítséget
sem kaphatott szentséges Anyjától. Tőle, aki valamikor karjaiban hordozta.
Vajjon elég alacsonyan voltak-e a kereszthez szegezve lábai, hogy a Szent
Szűz elérhette ajkaival?

Viszont az Apostolok cselekedetei elénk mutatják, hogy a Szűzanya

ott volt a Coenaculumban, a mennybemenetel másnapján, együtt ült az apos
tolokkal. (I. T4.) És minthogy az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk
(III. 42.), hogy az új tanítványok állhatatosak voltan a kenyérszegesben és
az imádságban, a hívő lélek megvigasztalódik a Szent Szűz szenvedései miatt,
ha átelmélkedi azt, hogy az örömnek milyen mélységeit nyitotta meg benne
az Eucharisztia: egyetlen anya, akinek megadatott, hogy másodszor is hor
dozhatta gyermekét. Ki merészelné összehasonlítani Krisztus jelenlétét a Szűz

méhében, az áldozó hívő szívében való jelenléttel. Szent Gertrudnak, aki az
áldozás pillanatában kérdezte: «Ö, Uram, mely kegyelmet nyujtasz nekem?»
jézus maga felelte: «Magamat adom, egész istenségemmel együtt, úgy mint
amikor Szűzanyám magába fogadott».

Az Úr vacsorája, ahova elkísér bennünket a Szent Szűz, hogy megosszuk
az Ő nagy örömét, minden reggel megismétlődik. Az asztal megterítve ott áll,
a kenyér számunkra felajánlva ránk vár. A keresztény ember így zarán
dokol az örökkévalóság felé, egyik áldozástól a másikig. Minden állomásnál
Krisztus vár ránk, hogy megenyhítse és bátorítsa szívünket. Vigyázzunk arra,
hogy az állomások között ne csináljunk hosszú kitérőket. Még mielőtt az egyik
áldozás meggyengülne bennünk, mielőtt a belőle áradó csendességet és békes
séget szétszórná a természet és a világ, - hatoljunk bele máris egy új áldozás
világosságába. Ne legyen helye két áldozás között a tőröket rejtő sötétségnek.
Semmitől sem kell félnünk, ha Krisztus kilométerkövei szegélyezik utainkat.
Hiszen alig volt időnk, hogy elveszítsük, máris újra feltaláltuk.

VIG III A 31



32

Egy mostani pogány poéta beszél arról az Istenről, kinek nevében minden
túlzás megengedett dolog. Milyen nehéz visszaélni a szentáldozással! Semmi
más nem szükséges ahhoz, hogy odaüljünk ehhez az asztalhoz, csak a menyek
zős ruha, vagyis a kegyelem állapota és a szeretet. De az eucharisztikus élet
átalakítja a mi életünket, még ha a világban élünk is. Semmi sem közömbös
többé: minden hiábavaló gondolat, minden hosszasabb szórakozás meg
kevesbbíti, ha lehet így mondani, az áldozáshoz való képességünket. Mert úgy
vagyunk, hogy valami profán mulatság után, amikor nem követtünk el semmi
más hibát, csak szórakoztunk, valahogy félünk az oltárhoz közeledni. Milyen
mély értelme van itt ennek a szónak: szórakozás! Kincset szórtunk szét:
saját énünket, mely újjászületett az Eucharisztiában, melyet észrevétlenül
megmásít, megront a világ. Megtörténik. hogy a hívő elégedetlen és nyug
talan, kutatja és kérdezi magát és semmi konkrét elvetni való dolgot nem
talál. Mégis, nem kétséges előtte, hogy valamit elveszített. Az Eucharisztia
körülveszi atmoszférájával az egész életet. Akik nem a kolostor oltalmában
élnek, azokban megindul a harc az eucharisztikus csend és békesség és az élet
hullámzása, beszéde és nevetése között, «Ne szeressük a sok beszédet - mondja
Szent Benedek regulája -, ne beszéljünk szükség nélkül, hiábavalóságokat,
ami csak nevetést okoz, ne szeressük a hosszas vagy igen erős nevetést.i

Ha ez szól a szerzeteseknek, szól az egyszerű világiaknak is. A világi
híveket is arra készteti az Eucharisztia, hogy építsenek magukban egy belső

katedrálist, egy láthatatlan templomot. Amíg te egy szalónban beszélsz, amíg
te ragyogsz, bámulatot keltesz : anélkül, hogy tudnád, eltávolodol ettől

a tabernákulumtól. Csak akkor látod, mikor magadra maradtál, hogy leté
vedtél az útról. Mekkora veszteség! Lépésről-lépésre kell visszatérni, újra
végigjárni az egészet a jó útig.

Amikor szentáldozás után hálát adunk, minden haszontalan szó, melyet
rnondottunk, minden haszontalan tett, melybe beleegyeztünk, odaáll közénk
és Krisztus közé. Mi magunk építettük fel saját kezünkkel ezt a falat, mely
elválaszt tőle. Távolabb van tőlünk a Krisztus és szavát is sokkal távolabbról
halljuk. De akkora az 6 irgalmassága, hogy az alázatnak és bánatnak leg
kisebb rezdülése elég ahhoz, hogy szétrombolja ezeket a választófalakat.

Épúgy, mint ahogy a világban való forgás bennünket mindig jobban
világi emberré tesz, a gyakori áldozás átalakítja a lelket. A Sas beleépíti
fészkét ebbe a lélekbe. Olyanná formálja, amilyenben kedvére pihenhet, saját
alakját adja neki. Igy megváltoztatva, átalakítva ez a szív mindig kevésbbé
fog alkalmazkodni a külső követelésekhez. De aki megismerte az Eucharisztia
ízzó csendjét, bármilyell gyáva vagy erőtlen legyen is, vajjon nem azzal fogja-e
végezni, hogy az Istenre hagyja az utolsó szót?

Sprenger Mária Mercedes fordítása.
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