
RAJZ MIHÁLY

AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐ'TT
Prohászka csak az Oltáriszentséggel való kapcsolatában érthető meg igazán.

Ennek a kapcsolatnak néhány mozzanatát és tanúságát idézzük föl az aláb
biakban, azok szerint a szempontok szerint, melyeket ő maga jelölt meg Az
Élet Kenyerében (ÖM. 24,307). "Hivatkozom - írta - az egyháznak imájára,
mely így szól: lsten, ki nekünk e csodálatos OUciriszentségben szenvedésed em
lékét hagytad, engedd szent test2d és véred titkM úgy t'sztelniink, hogy mey
1'áltásod gyümölcsét szüntelen érezzük. Ez imádság markáns szavai: a csodá
Iatos szentség, a titkot tisztelő s megváltást érző lelkület. A lélek tapasztala
tai: admirari, venerari, sentire: csodálni. tisztelni és érezni". Itt életének alao
beállítottságát és az oItár titkáról szóló tanításának összefoglalását mondia ld;
csodálkozó hit és öröm; imádó tisztelet és belemerülés a szentm-ss titkába ;
végül pedig az eucharisztia kegyelmeinek odaadó földolgozása jellemzik életét
és apostolságát.

Csodálkozás, hit és öröm

Állandó csodálkozással rar a Hit titka előtt: "Prédikáltam ma egy hete a
Bazillkában a katorikus kongresszus alkalmából. Tárgyam volt az Oltáriszent
ség: a Sacramentum mimbile; a res miraliiIis, a nagy jelenlét. - Ha az Oceá
non úszunk s mondják: itt 900, itt 8000, m mély a tenger, s mí a lágy habok
fölött. .. Ah, mily jelenlét - mélység jelenléte! S fönt az égre nézek - a
mcrhetetlenség jelenléte! A titokzatos lét, a nagy, kerekszemű kérdezősködés:

rní ez? Nem fér szívembe a tisztelet; de mint folytonos térdhajtás olyan a lel
kem gesztusa! Isten van bennem ... Eszlek, Uram! - Kenyered vagyok, mond
ja ő; beléd hatolok; karjaidba vetem magamat" (24,169.).

E csodálkozása nagyobb, mínt bármilyen természeti jelenség .előtt: "Úgy ál
lok itt, mínt a Niagara vízzuhatagának ivezete alatt: nem a víztömeg szorít
le, hanem a tisztelet hajlítj a meg térdemet. - Ez a csodálkozás, ez a tisztelet
csupa érzelem, csupa élet s tapasztalat, melyet nem a fogalmak hídjáról nézni,
hanem melyre alászállni kell, hogy vigyen!... Mi ez mind? Mi az ég, a világ,
a föld, a hegyek s óceánok, - mí ez mind?Ei a világban elraktározott ener
gia és indulat az Istenfiának az eucharisztiába fekte lett zöldcsütörtöki szerel
mí kitörésével szemben?" (24,309.) Neki minden szépről és nagyról az oltár fe
lé száll a gondolata: "Itt vannak az én hegyeírn: itt van az Oltáríszenrség, Is
ten, a valóságos Krisztus, a kenyér helyén őmaga... Uram, Uram, Istenem,
hegységem, hegyláncom ; magasságom; alta ara oltárom! A megsemmisülés li
turgiájával, önfeláldozásával szeretlek imádni; a hit s az életfolyam fenékig kíü
rítésével, feneketlenségtg akarnálak áldani. Csodállak s kővé meredern, élő, er
ző kőszobroddá" (24,226.).

A csodálkozás eléréséhez csend kell. E csendben "előnyben" érzi magát Si
meonnal szemben, aki a gyermek Jézust magához szoríthatta: "Silentium tibi
laus: az a silentium, mely tele van csodálkozással: azok a néma ajkak, melyek
a szív teltségétől meg-megremegnek s indulnak mondani valamit s aztán me
gint csak megállnak és néznek s néznek: de mít is mondjanak? Kinek mondja
nak másnak, mikor Istennek oly ékesszólóan hallgatnak. Aki csodálkozik, az
be van töltve; csodálkozás betöltőttség; de olyan, hogy folyton árad s telik.
Mondjuk: nem tudok betelni: inkább az igaz, hogy tele vagyok. nem fér be
lém, túlcsordulok" (24,201.). ,.Az Oltáriszentség előtt eltöltött csendes órák, vagy
legalább hosszú percek nélkül meg nem lehetünk, mlután azokban kell lelki
életünknek egy nagyon-nagyon fontos feladatát oldozgatnunk. ti. önmagunkat
rnegtalálnunk. Lelki élet elmélyedés nélkül nincs, aminthogy önmagunkat sem
találjuk meg önmagunkon kívül, s a tökélybesülés sem esik meg önmagunkba
térés nélkül... Erre a csendes elmélyedő önalakításra, öntlszrításra s ritválto
zásra rásegít minket Jézus a szerétet szentség"ben... Az Oltáriszentség ugyanis
titokzatos belsősézet takar. s azért az áhitatnak iránya is ez a titokzatos bel
sőség! ... Az Oltáriszentség előtt elmélyedve átérzem, hogy amit Krisztus tett,
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azt nekem is tennem kell... Belelopódzik lelkembe is a magány, s megtanul
Istennel érintkezni... Aki sokat akar dolgozni Istenért s a lelkekért, s aki eI'
sősorban önmagában akar Krisztushoz s a kegyelemhez méltó szebb világot te
remteni, az fogja le maga számára a csendes órákat az Oltáriszentség előtt, s
eszközölje ott azokat a mélytúrásokat, melyekből a szellemi világ erőforrásai

fakadnak fö!. A szentek e részben mind eucharisztikusok, míndnyájan az Is
tenbe való elmerülés csendes óráinak kedvelői (8,193k.).

A ..csendes órák" sürgetőjéről tudjuk, hogy esztergomi spirituális korában
csütörtökön este gyakran úgy odatérdeit az Oltáriszentség elé, hogy a kispapok
másnap reggel is ott találták, Életének vége felé 4-6 órát adorált napjában,
de környezete azt is emlegette, hogy az indexre tétel után 3 va15Y 4 napot egy
folytában imádkozott a Legszentebb előtt. A szentségirnádások hosszú és neki
mí ndig nagyon rövid óráiban fontolgatja "az Isten gondolatainak struktúráját,
a kereszténység stílusát": ,.Melyik nagyobb mísztéríum, a megtestesülés vagy az
eucharisztia? S annak következtében melyik elfogadhatóbb ? A felelet erre a kér
désre ez: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adá; úgy szerette.
hogy az örök Logos emberré lett s evangéliummá s kenyerünkké lett. - Ez
az .extasím passusez' az extázisba eső Isten stílusa! Ez az egész nagy történés,
melyben Isten emberré lett, az Istcn-áramlásoknak, az Isten-közelségnek mín
ket térdre készítő csodálatos bemutatkozása" (24,270.).

"Csendes órákban és hosszú percekben" elmélkedik a titokról, a mísztéríum
ról: "Mintha megakadna gondolkodásom és érzésem folyama, míntha föl szív
ná és fölszippantaná minden fogalmamat az a fölfoghatatlan nagy mlsztértum,
az ember csak dadogja: o sacrum convivium! Vendégség, öröm, mélvség, titok
zatosság. egy - élet! Nincs keresztény ember, aki Krísztussal, a köztünk élő

Krisztussal igaz, szívbelí, életbeli kanesclatban nem áll, aki a titokzatos. eleven
jelenlétből nem merít, akihez nemcsak köze van, hanem teljes életközössége"
(2452). - E titok előtt csődöt mond értelmünk, az életközösséget vele csak
a hit áttal érhetjük el: ,.Mi hiszünk a köztünk élő. velünk egyesülő, lelkünket
szépségbe és üdeségbe öltöztető. minket megvigasztaló, megerősítő szerétetben.
Az Oltáriszentségben Krisztus, mint. örök és igaz szeretet jön felénk. Jön s mi
ránézünk : igaz. hogy nem értjük titokzatos valóját, s föl nem deríthetjük iriisz
tíkus leereszkedésének útjait, de érezzük, hogy nélküle nem lehetünk. s ho~

svívszakadásig ragaszkodnunk kell hozzá. Nem értjük az Oltáriszentséget. s mé
gis annyira nekünk való ez a közetséz. ez a meghittség. el. a magát adó szerétet.
Nekünk l1alr'i ez a misztérium, mínt magát közlő élet, nekünk való, mint saját
édes életünk" (13.378.).

Hinni az Oltáriszentségben - Prohászkának annyit jelent, mtnt hinni a sze
retetben (ef. 1 Ján 4,16.). Számára az Oltáriszentség maga a szereteL ..Az Ol
táriszentség az isteni szeretet jel'emző miive: merész és fönséges, színte ijesz
tő egyrészt; vonzó, kedves és biztató másrészt. E merész életmű előtt áll az ész;
be akar hatolni titkaiba, át akar törni a látszaton, a homályt meg akarja vi
lágítani, azaz szét akarja oszlatní ; letesz tehát e törekvéseiről, s megragadja
a hit világosságát, azt a lámpát, amellyel kezében a keresztény lélek a földi
élet éjjelében a jegyesre vár. Ez a lámpa nem deríti nappallá az éjt, nem
szór verőfényt, de azért világosságánál mégis szebbnél szebb, mély gondolat gyúl;
fénye hegyeket és mélységeket világit meg: csodálatos vonatkozásba lépteti az
Oltáriszentséget a tudománnyal, természettel. psztchológiával, emberi éle-ttel, ame
lyekből a hit örömlámpájának olaja szivárog, hogy szelíd fénye annál tisztáb
ban s derftőbben raavogion be a kislelkű észnek homályába. Olajat a lámpába!
Ismeretet, tudást, fölvi!ágosítást az észnek az Oltáriszentségtől" (l9.2flO.).

A nagy Szentségbe vetett hit és tudás viszonya izgatja, e kérdésre ismétel
ten visszatér: "Az Oltáriszentséget az ész nem érti; ha a racionalizmus neki
fekszik, és olvassa a Szentírást, nem boldogul, csömört kap, undor fogja el
és bámul, hogy lehet ilyeneket gondolni és akarni, hogy lehet ilyesmit hinni.
íme ez az én testem, egyetek belőle mindnvájan, ez az én vérem, igyatok eb
ből mindnyáian. Ezt nem lehet megérteni, ha az ember nem áll bele az utolsó
vacsora hangulatába. Ha mutatnék önöknek télen egy gyönyörű aranyszirmú
vagy vérvörös rózsát, és azt mondanám : íme a hegyoldal virága, elh'rmé-e ezt
olyan csodaember, ki télen született, és egy tél alatt kifejlett teljes férfi vá?
Elhinné-e ezt, akinek fogalma sincs nyárról, ki csak. a megfagyott es meghalt
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természetet látta?.. Lám, az Oltáriszentséget bele kell állitaní az Úr Jézus
passiójának előtornácába; az Oltáriszentség vérvörös rózsa, rnely trópusok alatt
nyílt, míkor az Isten szeretete delelt az emberiség fölött. Jézus szívéből fa
kasztotta a legcsodálatosabb virágokat és létesített bámulatos világot. . ; . Ne
kem az Úr Jézus Szentséges Szívét éppen a passióban kell a maga elemében
látnom; Krísztus voltaképpen azért jött, hogy szenvedjen, következőh-g bele
fektette nagy és nemes szívének összes erejét abba a nagy műbe". (17,158.)

A hitet és az észt nem látja ellentétben az Oltáriszentség körül sem. A
hitet az ész "Biztosalapjára" akarja fektetni: "Az egész kereszténység nem
egyéb. mint Isten közeledése hozzánk, s e közeledésnek szinte érintkező pontja
a kiszögellés, hol a természetfölötti világ szinte érinti a földi lét mulandóság-rnosta
partjait: az Oltáriszentség, Hogyne, hisz itt az Ur, ahol én térdelek; azért az
értelmi bizonyságnak rendületlennek s a szívbeli megnyugvásnak teljesnek kell
lennie e pont körül. Ezt a hitet akarom én biztos alapra fektetni, hogy min
denki megnyugodhassék, és ne bántsa őt a kétely ; ezt a hitet szeretném én
a bizonyosságót s megnyugvást szülő érVi'~k's gondolatok keretébe foglalni. hOR'
zavartalanul s aggodalom nélkül közeledhessünk Jézushoz az Oltáriszentségben"
(19,282.).

E hit isteni adomány, belénk öntött erény is, amelyért imádkoznunk kell:
,.Ilyen forrás. heves szökellés. vulkáni izzás, mélvség, feszítő energia az Oltári
szentség. .. Úgy nézem szökellését a csillagok közé s hevét, mely olvaszt kö
veket, világot, szirteket, keménységeket . .. hideg lelkeket... Édes Jézus, adj
hitet! - Igen, adsz; a te adományod az, de meg kell fognunk; a leveg,j Jsten .
adománya. de lélegzenünk kell; a fény is, de szemünket nyitnunk kell!" ('245)2)

Prohászka egész eucharisztikus lelkiségére jellemző az öröm és boldogság.
Ezt ma annál gondosabban kell átvennünk tőle, mert mintha ez hiányoznék sok
mai hivo lelki életéből: a szentmise, a szeritáldozás sokszor míntha csak fáradt
lelkek megpihenése volna. Prohászkától szent örömet tanulhatunk. "Az eucha
risztia körül leng, hullámzik e szerit öröm atmoszférája. Az a Krísztus fölényes
és áradozó lelkéből való; ebből a nagy hímnuszból. amely a megtestesülésben
fölcsengett minden világon át s fölött... Az Isten-tisztelet a nagy öröm... A
zsoltárok zenéje, a citera s az ujjongó lélek ezt a kultuszt hirdetik. Szerit Pál
is (FiL 4,4.). Az Úr Jézus az ő örömét emlegeti: hogy az én örömöm teljes le
gyen bennük. Azt kívánja nekünk akkor is az utolsó vacsorán. Érezzük meg
ez óriás (gígas) érzéseit; alkonyatkor is gigász Ő, felhős égen mennydörgés mö
gött is. S gondoljunk az egyházra, Ez fltvette Jézus lelkét; vére vérévé vált, s
azért énekel. Liturgiája az ünnepek Ielcsendűlő öröme, azokat üli, vagyis örül,
bármilyen sorsban s sorban legyen; az Ő napjai örömünnepek. az ő éve ünne
pek, sokszoros glóríás emlékek, hatványozott örömök sorai. El örömben" (24,222k.).

Imádás, tisztelet, szentmise

A csodálkozást, hitet és örömet a tiszteletnek kell követnie. Az imádás az,
ami a XIII. századtól kezdve jellemzi az egyház áhítatát: "Az. isteni valóságos
iel-nlétnek új megérzése vett erőt az anyaszentegyházon. a vele való kapcso
lódás diadalmas érzete ... Most látták! Látták azt az egész nagy valósánot. me
lyet az égben fátlyol nélkül, itt pedig a szakramentum fátyol ai alatt kell nézni
és látni... O van itt, ó van itt, ez volt a hitvallás, a vallomás, az ének l; a
refrén! O van itt, hát akkor trónra kell emelni, az oltárra, a román, a góL
művészet centrumába állíta ni, arany. ezüst, gyöngvös, drágaköves. gyertyafé
nyes, virágos sugárzatba... f~y indult el az egyházban a XIII. században az
Oltáriszentségnek az az alázatos és mégis tüntető imádása. Igy jutott a ke
nyeres Sakramentum az éléskamrák vászonos szegénységéből a templomok kö
zéppontjába, az oltári szekrényele ünnepi sátraiba. így emelték föl Isten-tiszte
letekben, osztenzóríumok koszorújában trónra; így vitték diadalmas fölvonulá
sokban utcákon, tereken végig a szakrámentálls Krlsztusnak Járó hódolattal"
(34,332 k.).

"Az anyaszentegyház lelkisége itt lesz Isten-imádó szeretetté. Mert hiszen
a szer.etetet nem kell sarkalIni arra, hogy imádja Urát, imádja Istenét. Imádata
az Oltáriszentség körül gyúlt lángra. Látjuk bár, hogy a földön járva elvétve
talál imádókat; voltak vakok, akik látni kezdettek, és éppen azért, mert lát-
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tak, leomlottak az Úr Jézus lábalhoz. De a kereszténységnek nem lett liturgiá
ja csak az Oltáriszentség körül; nem lett közös Isten-tisztelete, csak az Oltári
szentség tiszteletében... Az eucharisztia a hala imája, azaz ima, amely az em
beriséget és minden véges lényt Isten iránt eltölt; az anyaszentegyház: csak
egyet lát, a há1.át, az Oltáriszentség titkát; a szenvedélye oda vonja, Az Oltári
szentség körül fonta az isteni imádás koszorúját. A név rajta maradt a szent
ségen : itt imádunk hálásan, itt hódolunk föltétlenül" (19,302.).

Az "imádó zsenialitáson" (24,250) kívül még más érzéseket ís követel "az
adorál.ó lélekről" (24,270.): "Az Oltáriszentség iránti áhítatunk négy követelmé
nye: Az első követelmény a szívtisztaság ; ez a legigazibb, lebédesebb Isten
tisztelet, úgyis, rnínt előkelő, nemes lelkület, mely ~gyedül méltó arra. !;ogy
az Úrhoz közeledjék... A második Követelmény a mély alázat. A lélek bár
tiszta, mégis az az érzés tölti be, hogy nem tud hová lenni a leereszkedő Krisz
tussal szemben .. A harmadik a gyengéd, édes vonzalom az Úr Ielé ... Ki a
'Tís-a vizét issza, vágyik annak szíve vissza: mennvivel inkább vágyik az Isten
vígasztalásainak folyamához... Negyedik követelmény az engesztelés szelleme,
Akit úgy szeretünk, annak fölajánljuk összes szimn:itiánkat... bántalmait is
szavünkön viseljük" (B,196.). A szentmíse egyéni lelki életéne.c gyújtópontja:
"Mily kegyelem ez a mindennapi reggeli csend, ez a mise a kápolnában sek
restyések, locsogásole rrélkül l Ego dilecto et dllectus meus míhr i Azért benső

ségesen ken Imádkoznom. repesnem. szárnyaimat csattogtatnom. nemcsak ma
gamért .. ; sokakért" (24,72.), "Jólesik térdelnem a virágos bokrok között, néz
nem titkukat... Már úgy értem, azt a szimbolizált, letnl.art erőt, valót, életet ...
De gondolom, hogyha sztmbólurnról van szó, hát a legédesebb az eucharisztia,
először mint áldozat, azután mint szentség" (24.314.).

A szentmísét igyekszik megmagyarázni nekünk: "Istennek imádás sálrIo
zat jár, mert végtelen nagy s a teremtmények megsemmisülésében is imádandó
fölség ő; s szinte természetes, hogvha áldozatot kell neki bemutatnunk, akkor
bizonyára a legszebb lélekre, a legértékesebb gyöngyre, a legtökéletesebb szívre
vetette tekíntetét, s azt kívánta meg. Jézus tudta, hogy e viraghullásnak, e
szív megtörésnek. ez odaadásnak most üt az órája. Tudta, hogy az ő lelke na
zarénus vagyis virágos lélek, melynek le kell törnie, hogy az Isten elé tehesse
ki szeretetét; tudta, hogy az ő szíve az a forrás, melyet át kell döfni, hogy a
válcságnak s a tisztulásnak vizei árasszák el a földet. S míután ezt tudta, azért
a ragaszkodó baráti szeréteten kívül Jézus Szívét az Urvacsoránái az Isten-sze
retet áldozatos lelkületébe, II magát engesztelésül fölajánló szívnek lelkesülése,
az áldozatnak alázata s az Isten kegyelmét kiesdő léleknek Imádságos hangu
lata töltötte el" (19,296.).

Másutt így fejti ki gondolatát: "Végig az életen s a történelmen s az ern
beriségen az az odakötöttség Krisztus keresztjéhez, hogy a Golgota lett a i'i/ág
sarka, ott fordul, s az a napja, s attól ékd, s Isten lesz a megmondója s 3
kinyilatkoztatója az utolsó ítéleten. Ott meglátjuk, hogy a szerit vér és áldása
és tüze, mint ette bele magát a világba s mint emelte azt. L~OS és azutan ...
azután ebben az istenséggel érintkező temeszetfölötti rendben 11 közöttünk élő

Krísztus, az eucharisztia.. Mint csoportosul körülötte, mint láthatatlan, fajsúlyuk
szerint rendező erő hatásától rnínden abban a terrnészetfolöttí rendben ! Az
eucharisztia a központ, a súlypont, az isteni élet mélységeinek lüktető forrása;
vagy tengerszem, vagy óceán. Mernoria mtrabilium; a miserícors et míserator
Dorninus itt adta ki erejét. s koszorúzta meg fehérségével s a szent bor tüzé
nek fényeivel örök szeretetét. Mélységes tisztelet az Oltáriszentség iránt; azt el
nem engedhetjük. Szent isteni udvar: convivium, ahol az Úr ül elöl ..." (24200.).
Azt a hitigazságot, hogy a szentmise a ke1'esztáldozat megjeZcnítése, számtalan
szor megtaláljuk Prohászkánál: ,.A szent kereszten az nr Jézus engesztelő ál
dozat; vérét ontotta, s meghalt, hogy eltörölje a bűnt, s levegye a lelkekről a
terhet, melyet csak ő tud levenni. A szentmísében ugyanaz az áldozat folyik.
Jézu<; föláldozza magát, testét, vérét; itt az áldozat a bűnért van, s '.JgYd.1aZ
az ereje kihatása. azzal a különbséggel, hogya szent kereszt vérontásban. itt
ped;.~ az engesztelő Úr Jézus a kf'nyér és bor szfne alá alázva magát. dicsősé

géből kivetkőzve bűnös, vajúdó, tehetetlenül bukdácsoló testvérei köréból kiált
Istenhez, Azt kiáltja velük: bűnösök. nyomorultak Isten haragiának gyerme
kei. s'7.ent,szent, szent az Isten! S ezt kell élénken s mindig előtérben 1átnunk : Krísz
tus itt van, s itt éli át az imádás, az engesztelés érzéseit" (2.f,381.). Jézus en-
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gesztelő érzületének a mí lelkünkből is az enqeszteiés áhitatát kell kiváltani a :
"Azért tudjuk közvetlenül, emberi indulattal szeretní .Iézust az Oltáriszentségben,
m-rt minden tekintetben az emberileg érző szívet tiszteljük körünkben: ez a70
embertleg énő szív kelti fel a szerető lelkekben az engesztelés áhitatát. O élesz
szük magunkban ezt az életerős érzelmet" (10.9!).).

Megváltásunk gyümölcse

Fölvet! a kérdést: ..Miért járunk szeutmísére, Jézus Krtsztus áldozatára?
Azért. mert a megigazulást tő'e kapjuk. s azt a világot. t-stet legyőző, s rnín
ket szépssgbe rnost, majd halhatatlansáaba később öltöztető erő~, tOle kapjuk"
(24;370.). Ha volt Magvarországon. ilki sürgette a gy~kori szentál,dozást. alu von
zóan tarta elénk a jó szeritáldozások g~ ümölcsét, hát Prohászka az: .,Enni kell
és inni, magunkhoz kell Jézust v-nni, belőle kell élni! Míly erőteljes, hatal
mas kifejezése az emberi lélek örök vágyának Isten után. Homér szerint 'IZ

ember kitátju lelkét, mint madár a csőrét, az nr után; a zsoltárokban ki-ki
tör a lélek vágya, s a zsoltárok el nem évülnek ; Descartes így imádkozik, és
Nietzsche is mondja : Wir ha'ten es nicht langer aus ... s 'Tolsztoj Irja: mint a
fészekből kiesett madárfi ik, úgy sipog a lélek Isten után. S Jézus ez erős vá
gyat sz-mtesítí, és fokozza, s rnondja ' igen. igen ennetek kell, innotok kell az
Istent: azért i.s vettem testet, hogy ne csak testvéretek, de lesti-lelki táplálék
tok legyek. Eayétek, Igvátok ; maradion bennetek, egyesüljetek vele; a nemze
d"'kek svenvedélves éhsége s siralmas epedése lelketekben elsimul, s végtelen,
édes erős érzés boldogít maid titeket' (6.248.).

A szent áldozúskor a krísztust élet árad belénk. "A szentáldozásnál - íria
- két ember találkozik: a királyt ember, ki mennyegzős örömet akar közölrri
velünk és HZ utcáról behívott tömegember, kinek nagy szüksége, de semmi
jogigénye e kiváló kegyelemre. Jézus az erő és az éjet így jön felénk: ép, erős,

üde, friss, mint a harmatos fenyőerdő; ki nem fáradt, mint a hegyi patak, len
dületes, mint il királyi sas, s lejön, s e lelket akarja közölni velem, a lápos
alföldek lakójával. Tudom, hogy ő azért jön, érzem ruhája illatát, megcsapja
lelkemet HZ erő s életteljes szellem. Be jó ez; kinvitern számat s teleszivom
lelkemet leheletével. - Mi az eledel ezen a mennyegzőn? O maga: nem va
lamiféle tan; azt mások is adják, hanern az ő életárama. mely belőle felénk
hat. Mondatokban lehet ugyan kifejezni, amilyenekből áll az evangélium, de
az is csak szó az életről, lelkületről, érzésről. szellernről ; maga ez a lélek és
élet a mennyegzős eledel. Ezzel telek el, midőn . áldozom. Szebb, erősebb élet
van bennem. Tehát nem szó, nem rnondat, hanem vér, meleg lelkesülés, öröm
az az étel, melyet az Oltáriszentségben voszek. Ez a tüzes vér kilocsolja, kié
geti tísztátalanságomat, ez mely buzgóvá, aktívvá tesz, ez a lelkesülés .Iölvídít,
ez az öröm bátorrá tesz harc és kísértés ellen. Lélekkenvér. édes kenyér, pa.nis
pinguis" (7,14.).

Prohászka részére az Oltáriszentség elsősorban táplálék: "Mi a szentáld(1zá~?

Az emberi lelkivilág tápláléka! Ami munka folyik, az életért folyik: a föld
barázdái a kenyérért vannak föJh asogatva, a napsugárt, mint áldást a búza
mag aranyában vesszük, s ami feszül, dolgozik, ~-iz az életért van. Hát akkor a
szellemi. a lelki életben, mit jelent a Krisztusból, a Krisztussal való élet, 
a belőle való táplálkozás? Jelenti az életfolyamatok tartalmát s erejét; lelke
ket táplál, erősít, emel, tökéletesít. Ha egyetlen egy szent ember munkatelje
sítményét veszem, az amivel magát jobbá, nemesebbé tette, ha azokat a har
cokat elszámlálom, melyeken keresztülvágta magát, s a zátonyole. szirtek között
erős, ügyes kézzel forgatta s vágta az evezólapátoi s nem lehetett a nélkül - s
mégis a szentáldozás ezt mínd, mind magában foglalja, ezt mondja, ezt adja,
mindenrc telik belőle" (24,52.).

"Az Oltáriszentségben... közvetlen közelünkbe ereszkedett az Úr... De a
közellét nem elég. Nem elég, hogy itt legyen, nem elég, hogy érintsük öt; több
kell neki is, nekünk is... élvezni kell az Urat. Az Oltáriszentségben H szere
tet űnnepelni akar, s föl akarja szítani az embernek összes érzelmeit s be
le akarja állítani az Urat az ember lelkébe úgy, hogy ne csak a lélek bírja
el . őt, hanem a lélek minden húrja reszkessen s a szívnek melegétől fl vér is
fölpezsdüljön. Egyesüljön a hi'üó az 'Orral úgy, hogy az egész ember örüljön neki.
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Igen, az egész ember! Mert az ember nemcsak lélek, az ember érzés is, indulat
is, kedély is; az ember sajátságos szövedéke észnek és szívnek, ténynek és
melegnek, indulatnak és érzésnek . .. emberi különlegesség l S ezt az egész em
bert kívánja, és közel ítí meg az Úr úgy, hogy szól hozzá, szól lelkéhez, szívé
hez, áraszt' reá fényt is, meleget is, s ki akarja elégíteni a lelket érzelmes s
indulatos természetében is" (18,173.).

A szeritáldozás kegyelmeit fijl kell dolgoznunk magunkban: "A szentáldo
zást, mint evést (valóságos evést). táplálékot, erősödést, Krisztussal p~yesÍJlést,

elváltozást, s acibus grandium-hatás megérzését átgyúrnunk, magunkká gyúr
nunk" kell (24,216.). - "Aki az Oltáriszentséget veszi, az Úr Jézusnak testét és
lelki világát veszi, s ennek vételére kell iparkodnia. A szeritáldozást jól végezni
azt fogja jelenteni, hogy az ember szívvel-lélekkel a dolognal van, ennek nagy
hatásánál. Krisztusnak belénk ereszkedésénél s az isteni erőknek bennünk va
ló megszállásánál. Ezt a megszállást, mínt valami nagy benyomást akarom ven
ni. Mint aki valami nagyot és fölségeset meglát s annak igézetében áll ... Krísz
tus jön hozzám fényeivel s bár a megazentelő kegyelem áliapotában vagyok,
míkor őt fogadom, ez a kegyelem bennem megnő éppen a szakramentumnak
a bensőséget, az íntímítást, az egyesülést s a lelki egységet szimbolizáló jel
lege folytán ... Az Úr Jézus elé nem is 'virággal kezünkben, hanem az égő csip
kebokor egy tüzes, virágos ágával kell lépnünk, lelkünk lángba boru'ásával"
(24,262.).

"íme az eucharisztia semmi egyéb, mint egyesülés. Az eucharisztiában a
kenyér színe egyesülésre hív: egyetek, de vigyázzatok, hogy az evés csak Egye
sülést sürget, egyesülést, ahogy a lelkek, a szívek szoktak egyesülni. Letkek ak
kor egyesülnek, ha egyet gondolnak; szívek akkor egyesülnek, ha egyet éreznek;
az emberek akkor egyesülnek, ha szerétetben egyesülnek. Mi az Úrvacsora? A
lelkek egyesülése a gondolatok közlésében. szívek összeforrása az érzelmek egy
ségében. Mi az igazi szentáldozás ? Krisztus gondolataival való töltekezés, Krisz
tus érzelmeitől való fölgyulladás, Krisztus hasonmásának kiverődése a szernen,
homlokon, ajkon, beszéden, szeretetcn, szíven, életen, az egész életen, az egész
emberen. Megvan tehát a program. hogy kell áldozni. Aldozni úgy kell, hogy
az ember lelkét eltölti az Úr Jézus gondolataival. Úgy menjetek áldozni, mínt
akik mennek fölvilágosodni, s ugyanakkor nyugodni az Úr Jézus gondolatai
ban" (19.287.).

Ebben az egyesülésben közli velünk a szeritáldozás Jézus erényeit: "Legyetek
meggyőződve sehol sincs az erény annyira otthon. mínt az Oltáriszentség atmosz
férájában ... Ott megtaláltok mindent, ami az erős lelki élethez kell ... Mert a
léleknek az kell, ami az oroszláanak. ami a halnak: végtelen, boldogító szabad
ság! Nem sötétség, nem lebuj, hanem napfény. É'l mi az életre nézve a nap
sugár, az áttetszőség? Azok a nagy fölséges gondolatok, melyek lelkünkbe te
remtenek hatalmas világot, azt az öntudatot, hogy Isten van veled, te szabad
lény vagy. Krisztus van veled, többet mondok, Krisztus van benned... Te a
szabadság gyermeke... az Isten gyermeke, az Isten temploma vagy" (17.294.).

Prohászka nem győzi ismételni, hogy a szentáldozástól át kell változnunk,
a szentáldozásnak meg kell látszódnia életünkön: "Legyünk az eucharisztia ele
ven bizonyítékai buzgó életünk által, meíyet az Oltáriszentségből merítünk. Vál
tozzunk el tőle. A mi gondolataink ínürmae provídentiae, gyönge gondolatok;
amelyekben nincs meg a hitnek világa; ketely gondolatai, világias, földies gon
dolatok, melyekben nincsen lendület; nem értjük meg, mire való az eucharisztia.
Ki kell váltani az Úr Jézus gondolatait. Igaz, hogy megtette ezt már az isteni
Megváltó. mert az evangélium csupa isteni gondolat emberi kiadásban, csak
hogy az Oltáriszentségben ezeket a gondolatokat, nuntegy tüzes bélyegzővel

nyomja be lelkünkbe. Nekünk az eucharisztia az isteni, krisztusi életnek orgá
numa; magunkhoz vesszük és élni Rezdünk. "A szeritáldozás mindegvlkünket
Krisztushoz kapcsol: Ha Jézus és. a hívek köztí kapcsolódásról s az emberi szív
nek arról az igényéről van szó, hogy Istent mi nemcsak hinni s nemcsak imád
ni akarjuk, ezt a kapcsolatot sehol sem teremtette meg az Úr úgy, s ezt HZ igényt
sehol sem elégítette ki úgy, mínt az Oltáriszentségben, ahol a köztünk jelenlevő

s miriket tápláló Krisztussal életszövetségben, ,communló'-ban állunk. Nincs olyan
szentség, mint az Oltáriszentség, egy szentségben sincs meg az a páratlan kap
csolódás Krisztussal, mint az Oltáriszentségben" (9,173.).
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A szentáldozás révén egymással is egyesülünk: "Az eucharisztia vételében a
Krisztussal való egység és kapcsolat nyer kifejezést: Krísztus egyesü! velünk
s azt a közelséget. kapcsolatot s egységet, mely közte és közt unk fennáll, ta
núsítja s nyomatékozza s megújítja. Minden áldozás megujítja azt, hogy egyek
vagyunk s közösségben' élünk. Minden áldozás egy törekvése Krísztusnak a
velünk való egységre; kifejezése, hogy Krisztus a fej s mi tagjai... egy test ...
A kegyelmi tan, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, az eucharisztiában Iolyto
nosságot, új meg új megerősítését találja. Az Istennel való közösség az eucha
risztiában megkoronázódik, az egy test ('S egy tet. a közös élet va!ósáUG szem
beötlő lesz. Egymáshoz tartoznak, kik Krisztust veszik, 'ahogy egymáshoz tar
tozik a fej s a test. A tagokat nem lehet a testtől el választani s a Krisztussal
egyesülőket Krlsztustól' (24,266.).

Igy az eucharisztia az egyház legjellemzőbb titka, "mert végső, remeklő ki
fejezése a természetfölötti rendnek a földön: az Isten leereszkedésének dia
dala, az Adámmal társalgó, a pátríarcháknak megjeleno, a prófétákkal vízióban
érintkező, a zsidó népet tűzoszlopban kisérő, a sechinában Jelenlétével boldo
gító, a köztünk lakozni akaró Istennek titokzatos odaadása. Az Ernmánuel név
nek, az Isten-velünknek páratlan megva'ósitása... íme tehát atermeszetfölötti
rend betetőzése s kivirágzása e szerit titokban: a supernaturalismus non-plus
ultra!" (18,177.). :

JÁNOS ÉS POLIKÁRP

Emlékezés Radó Polikárpra
SAÁ D B É LA riportja

Riporter: Radó János Polikárp életpályájának különböző fordutóin, jubiletÍ
main és halálakor sokan szóltak már a professzorról, a nemcsak nagy tudású,
de oktatónak is kiváló teológusról, :3 liturgia tudományának az egész katolí
kus világban ismert művelójéről Mindez azonban Polikárp volt, vagy ahogy
férfikora kezdetétől ismerősei nevezték a kissé lompos iárású, valódi koránál
nundig öregebb benyomást keltő, nyúlánkságát, maaasságát hajlott háttal csök
kentő szerzetes papot: Póli bácsi. De ki volt János, amely néven a keresztség
ben Isten gyermeke lett? Milyen volt mínt egvszerű, hivő keresztény katolikus?
Ezt kutattam pályája állomásait vizsgálva, dokumentumokat gyújtve, tanúkat
keresve, hogy a tényeket beszéltethessern róla. A legidősebb tanú, akit megszó
laltathattam, Szunyogh Xavér volt (született 18g5-ben).

Szunyogh Xavér: Radó a hatodik osztályból jött a rendbe, 19B-ben, de már
akkor úgy tudott héberül,. hogy az Ószövetséget eredetiben olvasta. Én, mint
tanárjelölt, növendékt.ársaimmal irodalmi csoportot szerveztem, amelynek az volt
célja, hogy lefordítsa a bencés irodalom jeleseinek művcit, Akkor ugyanis a
rend csak két magyar könyvet tudott a kezünkbe adni: Szentirnreí Márton
1880-ban kiadott s részben elavult Szent Benedek életrajzát és Mázy Engelbert
könyvét, amely nem is a benedeki, hanem az általános szerzetességről szólt;
tulajdonképpen kivonatos fordítás volt, azzal a céllal. hogya beuroni irányza
tot az akkori magyar irányzattal összeegyeztesse, Polikárp lelkesen csatlakozott
irodalmi munkaközösségünkhöz. Később mindketten Budapesten a bencés gím
názíumba kaptunk beosztást. Szebánk is egymás mellett volt, s gyakran beko
pogtunk egymáshoz, hogy feketekávé vagy "űdító ital" mellett - P'")li szavai
szerínt - ,.rögeszmecsel'ét" végezzünk. Hol az én prédikácíóm témáját és fel
dolgozását beszéltük meg. hol az ő könvvének problémáját gondo1tllk át. 6
akkor biblikus, én liturgikus voltam, Políkárnnak az Ó- és Újs,-övetség ismer
tetése volt a szívüzve, majd ml'!gírta a Szentírás népszerű kiadását. Enzern a
szentbenedekí lelkiség tanulmányozása és ismertetése vezetett el a lituraíához.
Lefordítottam a Míssalét ; kéziratát Polikárp nézte át és segített saltó alá ren
dezni. És ekkor úgy alakultak a dolgok, hogy szakmát cseréltünk. Engem a
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