
SZENT ISTVÁN
A kcdoiikus hitvallásnak, az

Egyház. tanrendszerét szilárd
egységbe kovácsoló mcstermű

nek van egy ,drága gyöngye,
mely sokak előtt ismeretlen, és
épp..en azért hidegnek tűnő fé
nye nem kelt meleaet a didergő
embe'ri szivekben: Hiszek a
szeniek egyességében !

Az üdvözült lelkek országa a
"Dicsőséges Egyház« a tisztító
helyen vezeklő és szenvedő lel
kek közössége: a ..Szenvedő egy
háe« és a földön küzködő kato
likus hívők nagy együttese: a
"Küzdö Egyház« ugyanannak az
egyetlen Egyháznak hármas
arca.

A Diadalmas Egyház oltárra
emelt polgárai a Szentek, akik
az Egyház viszontauságos éle
tének útjelzői és mindörökre
emberi életünk eszményképei
maradnak.

A ezentek az egyháztörténelem
útjelzői. Életük egy hatalmas
kőhalmazhoz hasonlítható. A
laikus észreveszi talán a kövek
különböző szinét, nagyságát és
súlyát, de egyébként érzéketle
nül, közömbösen megy el mel
letiiik, de a geológus, a szekem»
ber előtt e kövek egyszerre be
szédesekké válnak... Beszélnek
borzalmas vulkanikus kitörések
ről, beszélnek az elemek gigan
tikus harcairól, beszélnek a föld
felület hosszú, sokéueeredes tör
ténetéról, beszélnek különleges,
ma már nem létező állatokról és
nővényekről, kifogyhatatlanul
beszélnek még nagyon sok min
denről...

I gy a ezentek. élete is az uva
tattanok és érzéketlenek előtt
talán unalmasnak, seűrkénelo és
jelentéktelennek tilnik, ha azcm.
bam ldiáseemmei tekintünk rá
juk, egyszerre világító fény

csillan fel arcukon, mely bevilá
gítja, az egyháztörténet egy-egy
szakaszának moeaalma« útját . . .

A szemek élete jelzi az Egy
ház csodálatos keletkezését és
küzdelmes, diadalmas nekiindu
lását, - jelzi az Egyház belső,
forradalmi, vulkanikus tevé
kenységét, amikor pusz;títóeret
nekséoek támadtak kebelében,
- jelzi a már régen elcsitult,
akkoriba,n forró eseményeket és
régen megszünt intézményeket.

A esentele élete felidézi emlé
kezetünkben a .lakatlan puszta
ságokat, ahol hajdan: virágzó
élet pompázott, a római -kata
kombák és a roméoibas» is fen
séges Kolosszeum rejtelmeit
súgja fülünkbe... Ékesen szól
a régi, de felejthetetlen mártí
rok áldott emlékéről. A. szentek
élete fennhangon hirdeti a tudo
mány, müvészet, kultura és
technika csodálatos vívmányait,
amelyeknek a szemek nem e-nr
szer kiemelkedő fényhardozói
voltak ...

A seeniek: az egyház viszon
tagságos történetének élő, fé
nyes lapjai ...

A szentek egyéni életünk esz
ményképei is. De hogy(JfY/,? Ezek
a vi"tágtól sokszar elvonult, sok
szor beteges, gyenge fizikumú
emberek hogyam lehetnek ae
élettől viruló, egészséges, a
munka lázában égő teremtő em
bernek eszményképei " . . • És
rnégís örök eszményképek lJk,
akikben az egyén teljesen hát
térbe szorul. és minden törek
vés, minden áldozat euy nagy
eszme szolgálatában ál~ .•. "Akik
a végesből a Végtelen felé, a
mulandóból M (jrök felé törnek
tántoríthatatlanul . . ' Nem ~
élettól menekülő, félénk, mimo
ealelkek ők, hanem az esemé-
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nyiség hősei, aklik a nagy lelkek
nagy elhatározásával és áldo
zatkészségével rnindig arro. tö
rekedtek, hogy Isten dicsőségére

és - amiJ ettől elvá:aszthata:tlan
- embertársaik javára nagyot
és maradandót tegyenek ...

Legyenek .ezek hatalmas kirá
lyok, vagy sz'egény szolgálók,
lia,rás .pápák vagy sarutlan kol
duló barátok, világhírű tudó
sok, va.gy ismeretlen betegápoló

. nővérek, a családi gondoktól el
csigázott édesanyák, vagy a vi
lágtól elvonuló eárdaseűzek; az
élet eihorában: meoderesedett,
kérges fenyerű férfiak, vagy
hamvas arcú, ragyogó szemű if
jak, . egy s:zenvedély nyugtala
nítja, sarkantyúzza, űzi, hajtja,
tüzeli őket: teljesen megfeled
kezni önmagukról és élni telje
sen - minden: mellékgondolat
nélkül - I siennek; hazána:k;
eszmének és embertársaiknalc.

De aeért a szerdek: mégsem
sablonok! Igaz: minden szent
ugya:naz, de az is uraz: minden
s~ent más! .. ' Az Egyház nem
zetekfeletti hatalma:s szeroezet,
ameluben: nincsen különbség
szegény és gazda,g, kicsi és
rWJgy, tudós és tudattam, fehér
és színesbőrű között. Mindegyi
ket ugya.naz az Istenszeretet he
'vili.. .De az Istenszeretet nem
zárja ki, sőt fokozza, megneme
síti abaeaseeretetet, A seeniek
nél is kitűnnek eme egyéni vo
nások. Szalézi Szent Ferenc,
mint szent is, a francia eleaon
pia jegyeit tükrözi, Noou Szent
Terée rnély jámborságában sem
tagadja meg nemzetének lova
gias vonásait: büszketársnőire,
akik a férfiak távollétében hő
siesen védték Avila városát. 
A fiatal 12 éves Szent Ágnes a
pogány bíró előtt az előkelő ró
tlwi nő nemes büszkeségével és
öntuda'ával lép fel. - Az orte
ansi Szűz. Jeanne D'Arc minden
porcikájában (lJ francia nő ha
eaeseretetet sugátoz:w;.
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Ez a magyarázata annak,
hogy rlli magyarok augusztus
hónapban oluon. mélységes tisz
telettel és szerétettel tekintünk
fel első nemzeti s.zentünkre,
Szent Lsiutinru; aki Útjelző és
Eszménykép számunkra egy
aránt. Akinek »telcintete oly
egyszerű, mint a gyermeké, oly
éles, mint a sasé, oly biztos, mint
a hadvezéré:« Akinek Jobbkezét
a Gondvis:elés az évszázadok vi
harában csodálatosan. megőriz

te nemzeti Er'eklyének.
Azt a; Jobbot, amely (li csaták

ban vitézül kardot forgatott, de
a szegények és árvák szeméről

könnyeket törölt és alamizsnát
osetooaiott.

Azt' a Jobboi, anwly Lás.dó,
Erzsébet és Margit alázatával
és lelkének felhőtlen tisztaságá
bon. szél~esegyháza.kat, monoslo
rokat, zarándokháza;!w,t emelt a
Nagyasszony, Szent Márton és a
többi szent tiszceletére ...

Azt a Job bot, amely erős aka
rattal államdá hazát és kemény
törvényt adott a szilaj magyar
nak.

Azt a Jobbot. amely aZ annyi
vérrel á.zfutoft maauo»: földbe a
honfo.qlaló Kard mellé lelűzte
az apostoli kettős Keresztet,
amely nem a, sírhalom, a mulan
dóság mellé helyezett korhadó
'fakereszt volt, hanem két szárát
a végtelenbe feszítő és minde
neket maoához ölelő diadalmas
élet szimbóluma, amelj) eou új
ceredéore adott erőt és hitet a
maaynrnak.

Amikor ünnepén kegyelettel
felkeressük e drága ereklyét,
áhítatta.l mondjuk:
..O dicsőséges Seen: Jobbkéz,
Melyet magyar óhajtva néz,
Drága kincse népünknek,
N agy öröme szivünknek. .
Drága szent Jobb, marad,

nálunk,
Utat mutass, merre járjunk."

Bánk József


