
2021 október                                                    KOINÓNIA                                                                     4869 
 
 
vallásban gyökerezik – az állatáldozat helyett kenyér és 
bor áldozatáról beszél. 
A történelem folyamán a katolikus Egyházban kialakult 
az eucharisztia tiszteletének számos, „szentmisén 
kívüli” formája: liturgikus ünnepek („úrnapja”), 
szentségimádások (az oltáriszentség előtti szemlélődő 
ima), litániák, áldások, körmenetek. Ezek rendszerint 
akkor kaptak nagyobb szerepet, amikor az egyház úgy 
érezte, hogy veszély fenyegeti az eucharisztiába vetett 
hitet, például a reformáció során, amely 
megkérdőjelezte Jézus valóságos jelenlétét az ostyában. 
A szentmisében tehát ez a hittétel válik jelenvalóvá 
számunkra, és éppen ezért hívjuk szentmiseáldozatnak 
és nem istentiszteletnek, hiszen a pap a kenyeret és a 
bort áldozza fel, Jézus szavait követve: „Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre”. Az a kenyér tehát, 
amit a szentmisében kiosztunk, az eucharisztia, 
számunkra hitünk legfontosabb igazságának 
emlékezete, és egyszersmind megjelenése. Maga a 
megtestesült második isteni személy, Jézus Krisztus 
Megváltó misztikus teste. Ezért hajtunk térdet előtte, 
ezért készülünk bűnbánattal a vételére, ezért nem 
vehetik magukhoz azok, akik nincsenek teljes 
közösségben a katolikus egyházzal, és legfőképpen 
ezért rendezünk nemzetközi kongresszust róla. Ez a 
világesemény nekünk tehát abban segít, hogy mi is 
jobban megértsük az eucharisztia lényegét, és talán – ha 
ügyesek vagyunk – a programokon keresztül a nem 
hívőknek is érthetőbbé tegyük ezt a hittitkot. 
 
 
GROMON ANDRÁS 

TESTE ÉS VÉRE? 
AZ EUCHARISZTIA EREDETI ÉRTELME 

 
Amit hagyományos kifejezéssel „az 

eucharisztia alapításának” szokás nevezni, azt 
hagyományos fordításban így olvassuk a Márk-
evangélium 14. fejezetében: (22) Miközben ettek, 
kezébe vette a kenyeret, elmondta fölötte az áldást, 
megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: „Vegyétek, ez 
az én testem!” (23) Aztán kezébe vette a poharat, és 
miután hálát adott, odaadta nekik, és mindnyájan ittak 
belőle. (24) Majd azt mondta nekik: „Ez a vérem, a 
szövetség vére, amely sokakért kiontatik.” 

Az eredetiben olvasható „az én testem” az 
elvont kifejezéseket nem ismerő semita 
nyelvhasználatban azt jelenti, „én, én magam”, 
akárcsak „az én lelkem” kifejezés. Jézus a helyzetnek 
megfelelően használja hol az egyiket (pl. Mt 6,22-23), 
hol a másikat (pl. Mt 16,25). Itt a kenyér konkrétsága 
indokolhatja a „test” szó választását. Az értelemszerű 
helyes fordítás tehát nem „ez az én testem”, hanem „ez 
vagyok én”. 

Az elhangzott kijelentés feltételezhetően 
eredeti formája Lukács evangéliumában olvasható (Lk 
22,19); nincs benne a „Vegyétek!” felszólítás, viszont 
magyarázó kiegészítést tartalmaz: „Ez vagyok én, 
értetek adva [Istentől].” 

A szenvedő szerkezet a görög eredetiben 
(„adatik”) itt is Istenre utal (vö. Mk-komm. 59. lábj.), 
tehát a mondat második felének alanya nem Jézus, 
hanem Isten: ő adja Jézust a tanítványokért. Ezt 
alátámasztják a következők:  

a) Ha valaki ad valamit másoknak, fölösleges 
hozzátennie, hogy „ezt én adom”.  

b) A zsidók szemében a kenyér elsősorban Isten 
adománya, ezért Istent illeti meg érte az ünnepélyes 
hálaadás is (eukharisztein). Képtelenség tehát, hogy a 
házigazda külön formulával hangsúlyozza, hogy a 
hálaadással megáldott kenyér tőle származik.  

c) Az „Istentől adott” kifejezés egyszerre 
vonatkozik a jelre (a kenyérre) és a jelöltre (Jézusra), 
hiszen Jézus nem egyszer hangsúlyozta, hogy Isten 
küldte őt, és bízta meg feladatának ellátásával (pl. Mk 
12,6; Mt 10,40; Lk 10,16; vö. Jn 6,31-35). 

Miről is van hát szó? 
A hívő zsidók szemében a kenyér Isten 

naponkénti adománya az ember számára, hogy 
megegye, és általa éljen. A kenyér olyasmi, ami nem 
önmagáért létezik, hanem másokért. – Lukács szerint 
Jézus ugyanezen a vacsorán tanítványai szolgájának 
nevezte magát (Lk 22,26-27), s ezt fejezte ki jelképesen 
a János-evangéliumban olvasható lábmosás (13,2-11) 
is. Mostani gesztusa és szava egy lépéssel tovább megy, 
de tanítványai könnyen megérthették: „Isten értetek, a 
ti javatokra adott engem nektek, hogy úgy éljetek 
belőlem-általam, ahogy a kenyér által éltek 
biológiailag”, és ezt könnyen kiegészíthettek 
kimondatlan, de az ő lelkületének megfelelő 
elvárásával: „Éppígy legyetek ti is »kenyér« egymás és 
mások számára, éljetek teljesen egymásért és 
másokért!” 

Szó sincs tehát itt a Pál téves elképzelése (1Kor 
11,29) és a János-evangélium képes beszédének (6. f.) 
„materialista” félreértése nyomán kialakult téves 
felfogásról, mintha Jézus „átváltoztatta” volna a 
kenyeret testévé (s a bort vérévé), ráadásul úgy, hogy az 
az „átváltozás” láthatatlan maradt – ahogyan maguk a 
tanítványok sem változtak át (láthatatlanul) sóvá, 
amikor azt mondta nekik: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 
5,13). Az effajta „varázslás” idegen volt Jézustól, 
valakinek a testét enni vagy vérét inni pedig olyan 
iszonyat (és szigorú tilalom) volt a zsidók szemében, 
hogy Jézus fejében meg sem fordulhatott, a tanítványok 
pedig borzadva rohantak volna ki, ha Jézus mégis 
ilyesmire utalt volna. 

Sokkal nagyobb és megrázóbb „titokról” van itt 
szó (amit nem szükséges és nem lehet felülmúlni 
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semmiféle „szentségi átváltoztatással”): az önmagát 
teljesen másoknak és másokért ajándékozó emberi élet 
„titkáról”, amely Istenből kiindulva az emberi szíveken 
keresztül képes Isten országává „átváltoztatni” a 
világot, bár nem csodaszerűen, hirtelen, hanem 
„természetesen” és fokozatosan, ahogyan a kovász 
alakítja át tésztává a lisztet (vö. Mt 13,33). Jahve, az 
„Értetek vagyok”-Isten (2Móz 3,14) ennek érdekében 
adta Jézust „kenyérként” a tanítványoknak és 
mindenkinek. 

Ami pedig a kehelyre vonatkozó jézusi 
szavakat illeti, a Márk-féle, mindenestül ószövetségi, 
illetve páli teológiát tartalmazó mondatnak („a 
szövetség vére, amely sokakért kiontatik”) az eredeti, 
hiteles alapját (paradox módon éppen) Pál egyik levele 
rejti, s az mindössze ennyi: „Ez a kehely az új 
szövetség.” A hozzá tartozó kiegészítés pedig így 
hangzik: „Ezt tegyétek, valahányszor csak [együtt] 
isztok belőle [bort], az én emlékezetemre!” (1Kor 
11,25). 

Az eredeti jézusi mondást Pál teljesen 
jézusiatlan toldalékkal látja el: „[Ez a kehely az új 
szövetség] az én véremben”; a kifejezés az értelme 
valószínűleg az, hogy „amely az én vérem által jött 
létre”, vagy „amelyet az én vérem pecsétel meg” vagy 
„amelyet az én vérem jelképez”. – Egyébként a Márk-
szövegben hasonló nyelvtani nehézséget figyelhetünk 
meg, ha szó szerint olvassuk: „Ez a vér az enyém, a 
szövetségé” (kettős birtokos). E jelenség magyarázata 
az lehet, hogy a kehelyről mondott szavakat formailag 
a kenyérről mondottakhoz igazították, de mivel a 
„szövetséget” nem lehetett kihagyni, egybeolvasztották 
a kettőt; így aztán olyan szókombináció jött létre, amely 
a beszélt és az írott nyelvben egyaránt szabálytalan, de 
lehetséges volt a titokzatos-formális kultikus 
nyelvezetben. 

Fontosabb azonban a tartalmi ellentmondások 
érve:  a) Ha hamarosan kiomló vérére utalt volna Jézus, 
az azt jelentette volna, hogy teljesen biztos hamarosan 
bekövetkező erőszakos halálában. Ezzel szemben még 
az Olajfák-hegyén is abban reménykedett, hogy 
kivégzése elkerülhető (Mk 14,35; Mt 26,39).  b) Jézus 
itt a Jeremiás próféta (31,31-34) által „megálmodott” 
„új szövetségre” utal, annak pedig az a lényege, hogy 
az emberek szívébe írt szeretetszövetség – tehát nem 
igényel véres áldozatban megmutatkozó jogi 
ellenszolgáltatást.  c) Istennek véres áldozat által 
történő kiengesztelése tipikusan ószövetségi-páli 
elmélet (2Móz 24,8; Róm 5,8-10) – de mindenestül 
idegen Jézustól (vö. Mk-komm. 625. lábj.), akinek az 
ingyenes megbocsátásra épülő „megváltástana” roppant 
egyszerű: „Bocsásd meg vétkeinket, ahogyan mi is 
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12). 
Ugyanez a Jézus semmiképp sem állíthatta, hogy Isten 
az ő életét követeli váltságdíjul, vagy kiontott vérét 
engesztelő áldozatul. (Ha pedig valaki azt gondolná, 

hogy Jézus életét/vérét az Ördög [diabolosz] számára 
kellett lefizetnie Istennek, ez még abszurdabb teológiai 
következtetésekhez vezetne.) 

Miben áll hát az eredeti jézusi gesztus és 
mondanivaló? 

1) A kehely, hétköznapibb megfogalmazásban 
pohár odanyújtásának gesztusában az volt szokatlan, 
hogy az asztaltársaknak mind ugyanabból a pohárból 
kellett inniuk – azoknak, akik egymással mit sem 
törődve törtek az első helyekre (Mk 13,35-40; Lk 
22,24): Jakabnak és Jánosnak egy pohárból kellett innia 
„a többi tízzel”, az önmagát a leghűségesebbnek tartó 
Péternek (Mk 14,29) Júdással, aki már Jézus 
kiszolgáltatásának gyanújába keveredett (Mk 14,18), 
mintha csak valamennyien jó testvérek lennének. 

2) Jézus megadja a jelszerű cselekmény 
értelmezését: „Ez a pohár”, vagyis ez a pohárközösség, 
amely egyetlen családdá kapcsol össze titeket velem és 
egymással, pontosan ez „az új szövetség”, az az új 
szövetség, amely összekapcsol minket az Atyával, a 
senkit ki nem záró szeretet Istenével. (Egy közösségről 
el lehet mondani, hogy „szövetség”, egy folyadékról 
azonban nem, legyen az akár bor, akár vér.) 

3) Jézus hidat épít a jövőbe: „Ezt tegyétek...!” 
Mind a rítusalapítás, mind a személyi kultusz idegen 
volt Jézustól, másfelől az egyazon pohárból ivást 
később is meg lehet tenni az emlékezetére, egy 
feltételezetten általa gyakorolt „varázslatot” 
(„átváltoztatást”) viszont aligha. Jézus útmutatásának 
értelme tehát: Valahányszor ünnepi asztaltársaságban 
bort isztok együtt (mint mi most), ezt tegyétek, vagyis 
egyetlen pohárból igyatok, ahogyan olyan emberekhez 
illik, akik egyek egymással, és az én emlékezetemre 
tegyétek ezt, hogy ébren tartsátok az üzenetemet akkor 
is, amikor már nem leszek köztetek, s a rám emlékezés 
erejében ti is úgy viselkedjetek egymással (és minden 
emberrel), ahogyan én viselkedtem veletek – mert az új 
szövetség nem más, mint a szeretet határtalanítása! (Vö. 
Jn 13,15-17!) 

Mondhatta volna azt is: „Emlékezetemre 
fogyasszátok el a húsvéti bárányt” Egyetek keserű 
füveket egyazon tálból”; vagy ami igazán vallásosan 
hangzott volna: „Az emlékezetemre tartott 
összejöveteleken tartózkodjatok minden részegítő 
italtól!” De ő az egyazon pohárból való borivást tartotta 
a legalkalmasabbnak arra, hogy elevenen tartsa művét, 
Isten országának hirdetését és bemutatását. Miért? Mert 
az öröm, nem a szellemiekre korlátozott, hanem a teljes 
emberi öröm a hitelesítő pecsétje az ő Istenről szóló 
üzenetének: az az öröm, amely a korlátlanul szerető 
Isten jelenlétéből fakad (vö. Mk-komm. 2. és 87. lábj.). 

A fentiek magukban rejtenek még két fontos 
tartalmat:  

a) Az „Ezt cselekedjétek...” felszólítás 
közvetlenül és kifejezetten csak az egy pohárból bort 
ivásra vonatkozik, a kenyérről mondott jézusi szavakra 
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nem: ugyanis nem „ennünk kell a kenyeret” Jézus 
emlékezetére, hanem nekünk magunknak kell 
„kenyérré válnunk”.   

b) A bor ivásáról mondott szavak is 
megerősítik, hogy Jézus nem gondolt a későbbi 
keresztény dogmatika értelmében vett 
„átváltoztatásra”. 

Mindezeket szem előtt tartva elmondhatjuk: az 
eucharisztia „csodátlanított” értelmezése sokkal 
mélyebb és megrendítőbb, s ami fontosabb: életformáló 
üzenettel bír – föltéve, hogy tettekre váltjuk ezt az 
üzenetet. 

(2020. június 20.) 
 
 
KIRÁLY IGNÁCZ 

SZABAD ÖRÜLNI… 
   Örülök, hogy nem kellett szégyenkeznem katolikus 
gyökereim miatt. Kongresszusi benyomásaimat 
megosztom az érdeklődőkkel, mielőtt ez az esemény is 
felkerül az elmúlt történések elfekvő, porosodásra ítélt 
csomagjainak polcára.  

 A pápa prédikációja elhangozhatott volna egy Bokor 
rendezvényen is. Végre nem ájtatos és tömjénfüsttel 
illatosított misztérium csokrot hallottam. Szemlélet 
változtatásra és megélésre biztatott. Sőt, 
apostolkodásra! Templom küszöbön kívüli keresztény 
küldetésre! 

 A magyar néptánc és a népdal oda került az oltár elé. 
Felüdülés volt, hogy nem az ószövetségi zsoltárok 
töltötték ki a liturgikus ének anyagot. Az a színes, és 
színvonalas ráhangolás, ami a nyitó misét megelőzte, 
rávett, hogy figyelemmel kísérjem majd az 
eseményeket. A nagy kórus számomra, a lelkes 
dilettáns számára, csodálatos volt. No, jó, ebben az 
érzelmi hozzá állásomban benne volt, hogy Lajcsiék is, 
és egyik unokám is ott volt valahol a kétezres kórusban.  

 Beismerem, hogy nem bírom a tömeg-rendezvényeket. 
Az a szombati felvonulás és az ezt megelőző liturgia és 
lezáró áldás azonban lélekemelő volt. Nem éreztem 
kivaqyiskodó pózolásnak, polgárpukkasztó 
demonstrációnak. Inkább a közösségi összetartozás 
megélésének, melyet a templomokból kivittek az utcára 
is. Amikor csendben illett lenni, akkor százezres 
létszámú csend volt. Amikor imádkozni kellett 
kinyitották szívüket és szájukat a résztvevők. Aranyos 
villanások is voltak. Két szerzetes nő egyike 
mosolyogva integetni kezdett a kamerába, melyet 
rendtársa oda nem illőnek tartott és erősen oldalba lökte 
rendtársát. Aranyos volt… 

                  Az ember szeretné jobbítani mindazokat az 
élettereket, melyek részei életének. Gyurka bácsi az 
egyházzal kapcsolatban ezt akkor sem adta fel, mikor 
csak pofonokat kapott érte. Konok hűsége már 
többekben felvetette a kettős hűség veszélyét. Ez szerint 
a Jézushoz és az egyházhoz való hűség egy káros 
kettősség, mely veszélyezteti a jézusit. Számomra ez 
nem probléma. A történeti Jézushoz igazodni akaró 
hűség helyére teszi az élet sokféle, egyéb hűségét. A 
hitvestársitól, a testvérbarátin át az egyházhoz 
tartozásig. A valahova tartozásoknak vannak ismérvei. 
A Bokorhoz tartozásnak is, az egyházhoz tartozásnak is. 
Amilyen mértékben magaménak vallom ezeket az 
ismérveket, olyan mértékben vagyok oda tartozó. Ez 
több, mint szándék nyilatkozat, mely szerint oda 
tartozónak vallom magam és kész. Egyházkritikánknak 
hosszú története van. A kongresszusra vonatkozóan is 
lehet tárgyilagos kritikákat is mondani. Néha a 
méltatásnak is illik hangot adni. Szösszenetem ezt 
akarta megemlíteni…  

 
 
MLECSENKOV ANGEL 

HOZZÁSZÓLÁSOM A 
KONGRESSZUSON 
TÖRTÉNTEKHEZ… 

Szabad tárgyilagosnak is lenni, és bizonyos vallási 
érdekből elfogultnak is.  
A hétfői Gyökértalálkozó után és azóta is foglalkoztat, 
hogy mi történt a Kongresszus hete alatt. Nyilván lehet 
örülni, és lehet tárgyilagosan is értékelni ezt az 
eseménysorozatot. Megpróbálom a saját 
szemüvegemen keresztül, de Jézus szemével értékelni. 
Nagy anyagi források ráfordítása után minősíthetjük 
szép, szívet-lelket melengető kulturális eseményként, és 
ennek lehet örülni is a maga helyén. Lehet örülni a 
kétezer fős kórusban szereplésnek. Lehet örülni az esti 
lampionos felvonulásnak, ahol a bíboros saját szekerén 
vonult végig, nem vállalva a fárasztó menetelést. Lehet 
örülni a pompának, az érzelmeket megindító 
demonstrációknak.  De minek?  Lehet örülni a szép 
beszédeknek, többek között a pápai beszédnek. De mi 
következik ebből? 
Az egész heti eseményből számomra a legnagyobb 
hiányt az képezte, hogy ebből az egészből hiányzott 
Jézus! Az a Jézus, aki kiűzte a templomból a képmutató 
farizeusokat. Akit a legjobban irritált a pompa és a 
kétszínűség. 
Ezzel a szösszenetemmel senkinek a hitét, jóérzését 
nem akarom megbántani. Pusztán a jézusi 
eszményekhez hűen és a tárgyilagosság kedvéért írom 
le abbéli meggyőződésemet, hogy az egész rendezvény 
egy istentelen szemfényvesztés volt. Sok jószándékú 


