
Vannak tárlatok, amikor teremről teremre haladva egyenként megcsodálhatjuk a 
valamiféle (kronológiai vagy származás, eredet szerinti) rendben kihelyezett mű-
tárgyakat. Ez a kiállítás nem ilyen. Az ajtón belépve egy olyan térbe jutunk, amely-
nek minden eleme kapcsolatban áll a többivel, szervesen és egyfajta belső logika 
szerint kötődik össze minden: a talaj, a falak, a mennyezet és a világítóablak, a 
kihelyezett műalkotások és tárgyak. A tér egésze hordozza az üzenetet.
 
A négy fal a négy központi gondolatot fel:
 

– Átlényegülés. Az üvegfelület, az 
ajtók kintről befelé vezetnek ben-
nünket, átvisznek az egyik világból 
a másikba. A lényeg pedig a kö-
zéppontban tárul elénk: a fényben, 
ahol minden összefut és egyetlen 
harmonikus egységet alkot.
 
– Jelenlét. A Gyermeket az ölében 
tartó Mária Isten emberré válá-
sát idézi fel: a pillanatot, amikor a 
végtelen távolságban lakozó Min-
denható belépett a mi világunkba, 

egy lett közülünk. Ez már nem lelki közelség, szellemi kapcsolódás, hanem valódi 
jelenlét.
 
– Áldozat. A kereszt nem egyszerű kínzóeszköz, hanem az értünk vállalt szen-
vedés, a legvégsőkig elmenő szeretet helye és jele. Jézus neve ezt jelenti: Isten 
megment. Ilyen Krisztus jelenléte: megszabadító, a halálból életet adó.
– Élet. Az emmauszi tanítványok kiábrándulva, csalódottan indulnak el Jeruzsá-
lemből. Múltjuk keserűvé vált, jövőjük bizonytalan. A Mester azonban melléjük 
szegődik. A kenyértörés a jelenlét csodájává lesz. Nem csak az ő számukra, hanem 
mindannyiunknak, akik életünk útjain találkozunk a Kenyér Istenével.
 
A négy faltól szalagok futnak a középpont felé. Ezeken Auqinói Szent Tamásnak az 
Úrnapja ünnepére írott szekvenciájából olvashatunk egy-egy részletet.
– Élő hitből végy erőt. A lényeg meglátásához a hit szemeire van szükségünk.
– Hű segítőd. Isten hűsége és jelenléte az emberré lett Fiúban a legerősebb tá-
maszunk.
– Régi húsvét betellett. Isten kiszabadította rab népét Egyiptomból – Krisztus 
minden embert elvezet keresztje által az igazi szabadságra.
– Élet élő kútfeje. Krisztus teste, az élő Kenyér táplál: élettel tölt el bennünket.
Eljutva a középpontba – amelyet „fényfal” különít el és nyit meg a külső valóság 
felé – meglátjuk a „kapukat”, az Eucharisztiához kapcsolódó elemeket: a Szentírást 
(vagyis az átlényegítő Szót), a kenyeret (az alázatos, mindennapi éltető jelenlétet), 
a bort (az értünk ontott vért) és a vizet (minden élet forrását és megtisztulását). 
Középen pedig, a termőföld fölött, ég és föld metszésében, a fény sugarában ott 
lebeg az Eucharisztia jelképe, az ostya: a forrás és a csúcs, ami mindent egybefog 
és összegez. Itt máshoz nem hasonlítható módon találkozik és egyesül Isten és 
az ember.

 
dr. Török Csaba

Az ünneplést először „az Úr vacsorájának” (1Kor 11,20) nevezték, később azon-
ban elterjedt s egyre általánosabbá vált az Eucharisztia elnevezés: a görög szó 
hálaadást jelent, s utal a Mester cselekvésére, aki „hálát adott” a kenyér és a bor 
fölött. A katolikus szóhasználatban a kifejezés sajátosan az Oltáriszentséget jelöli: 
a kenyeret és a bort, amelyben Jézus valóságosan, testével és vérével jelen van. 
Az Eucharisztia misztériuma pedig – VI. Pál pápa szavai szerint – a szentmiseál-
dozatban valósul meg. „Az Eucharisztia az Egyház életének szíve és csúcspontja, 
mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hála-
adás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a keresz-
ten; ezen áldozat által árasztja ki az üdvösség kegyelmeit testére, ami az Egyház”  
(A Katolikus Egyház Katekizmusa, nr. 1407).
 

Csoda
A latin miraculum szó gyökere a 
csodálkozást jelentő ige: olyan 
történést vagy dolgot takar, ami el-
tér a megszokottól, a természetes 
rendtől, s megállítja, meghökken-
ti, elgondolkodtatja mindazokat, 
akik látják. Csoda-e az Eucharisz-
tia? Ha a fentiekből indulunk ki, 
XIII. Leó pápával kimondhatjuk, ez 
„a legnagyobb csoda”, hiszen min-
denestül „meghaladja a természet 

törvényeit” (Mirae caritatis enciklika). Ugyanakkor nem szabad azt hinnünk, hogy  
valamiféle varázslatról, az emberek megdöbbentésére szolgáló látványosságról 
van szó. A lényeg a nagy titok: Jézus testével és vérével valóságosan közöttünk 
van a kenyérben és a borban.

Az egyházi szóhasználat ezért is szeret misztériumról beszélni. A görög erede-
tű kifejezés ugyanis pontosan arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Eucharisz-
tia valósága emberi szóval elmondhatatlan, a puszta ész megfontolásait messze 
felülhaladó valóság, a „hit misztériuma”. Olyasmi, amit nem elég a szemeinkkel, 
fizikai tapasztalás szintjén látni. A hit szemeire van szükség ahhoz, hogy az anyagi 
valóságban megpillantsuk az anyagon túlit.

Az eucharisztikus csodák helyes értelmezésekor ezt mindig a szemünk előtt kell 
tartanunk. Nem a szenzáció hordozza az üzenetet. A rendkívüliségben a legősibb 
jézusi üzenet áll elénk. A megtört ostyából folyó vér, a természeti csapások vagy 
emberi gondatlanságok közepette sértetlenül megőrződő kenyér és bor arra ta-
nít minket, hogy az emberré lett Isten itt van közöttünk. Nem csak szellemi, lelki 
szinten részese a fizikai univerzumnak és az emberi egzisztenciának, hanem lé-
nyege szerint, személyesen és ténylegesen. Itt van közöttünk, megfoghatóan s 
mégis megfoghatatlanul. Ő valóban életforrás, megerősítő jelenlét, értünk vállalt 
áldozat. A legnagyobb csoda ez a nagy átlényegülés. Szent Ágoston ezért kiált 
fel karácsony ünnepén: „Ébredj, ember, Isten érted lett emberré” (Sermo 185). 
VI. Pál pedig megjegyzi: „Aki testet öltött magára (…), közöttünk akar maradni, 
s az Eucharisztiában valódi jelenlétét s keresztáldozatát mindörökre, ránk akarja 
hagyni, amíg csak el nem jön” (vö. Nobiscum Deum apostoli levél). Mindez nem 
más, mint „a szeretet kimondhatatlan misztériuma” (uo.).

Átlényegülés
Minden dolog lényege az, ami önazonos-
ságát hordozza, elkülöníti minden mástól. 
Változnak a körülmények, a felszíni tulaj-
donságok, de eközben a dolog maga végig 
ugyanaz, ameddig a lényege ugyanaz marad.
Az Eucharisztiában valami egészen sajátos 
és csodálatos történik: a kenyér s a bor meg-
őrzi színét, ízét, tulajdonságait. A lényege 
azonban mégis mássá válik: Krisztus teste és 
vére lesz, olyan szentség, melyben az egyet-
len keresztáldozat és feltámadás itt és most 
ténylegesen jelenvalóvá válik. 
Az átlényegülés szó ezt a misztériumot akar-
ja kifejezésre juttatni. Nem egyszerű varázs-
latról van itt szó. Nem azt hisszük, hogy a 
kenyér egy darabka romlandó hússá, a bor 
pedig alvadó embervérré alakulna át. De 
nem is elégedhetünk meg annyival, hogy 

valamiféle jelképként, szimbolikus cselekményként fogjuk fel az Eucharisztiát., 
mert itt nem pusztán egy lelki átértelmeződés, jelentéseltolódás játszódik le. Ezt 
a nehéz gondolatot VI. Pál pápa így próbálta meg felfejteni: miközben megma-
radnak a színek (vagyis a kenyér és a bor érzékelhető mivolta), „alattuk az egész 
és csorbítatlan Krisztus ott van, a maga fizikai »valóságában« testileg is jelen, 
jóllehet nem azon a módon, ahogyan a testek jelen vannak egy helyen”. Valós 
jelenlét ez, de nem a hétköznapi biológiai test értelmében.  Ezért az Eucharisztia 
„szemlélésekor ne az érzékekben bízzanak [a hívek], amelyek a kenyér és a bor 
tulajdonságairól értesítik őket, hanem Krisztus szavaiban, melyek oly erősek, 
hogy az ő testévé és vérévé változtatják, alakítják, elemítik át a kenyeret és a bort.”  
(Mysterium fidei, nr. 47 és 48)
A jelen kiállítás erre az érzék feletti érzékelésre hív meg: a képek, a csodák, a tár-
gyak nyelvén vezet be a titkos középpontba, ahol a fizikai lét felemelkedik, s meg-
nyitja szemünket a valóságon túli valóságra, az igazi lényegre.
 

Eucharisztia
Jézus Krisztus az utolsó vacsorán – a zsi-
dóság húsvétjának rituális ünneplésébe, 
a széderbe ágyazva – új jelentést és való-
ságot kölcsönzött a megtört kenyérnek 
és a kehely bornak: „Vágyva vágytam rá, 
hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem 
veletek, mielőtt szenvedek. (…) Kezébe 
vette a kenyeret, hálát adott, megtörte 
és odanyújtotta [az apostoloknak] ezek-
kel a szavakkal: »Ez az én testem, ame-

lyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.« Ugyanígy a vacsora végén 
fogta a kelyhet is, és azt mondta: »Ez a kehely az új szövetség az én véremben, ame-
lyet értetek kiontanak«” (Lk 22,15.19.20).
A keresztények az legelső pillanattól kezdve őrizték ezt az emlékezetet és eleget 
tettek az abban foglalt parancsnak: újra és újra követték Jézus példáját, megtörték 
a kenyeret és ittak a kehelyből. 

2020. szeptember 13-20. között Budapest lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus helyszíne. Az esemény előkészületeinek sorában kiállítások is helyet 
kapnak. Az élményszerű, vizuális eszközökre alapozó tematikus feldolgozás célja, 
hogy a hitbéli ismeretek megszerzését, elmélyítését segítse az egyház tagjain kívül 
minden érdeklődő számára.
A teremtett világ szépsége, a műalkotás esztétikuma a nézőre érzelmileg és intel-
lektuálisan egyaránt hatást gyakorol. A célirányosan válogatott, valamint a kiállí-
tásra újonnan készült tárgyak szemlélése Isten és ember titokzatos és bensőséges 
kapcsolatára irányítja a figyelmet.

Az átlényegülés fogalmát a teológusok vezették be egy olyan jelenség magyará-
zatára, melyet a művészet a maga sajátos eszköztárával évszázadok óta ugyancsak 
megjelenít különféle témák és változó formai megoldások felhasználásával. A ki-
állításon az Oltáriszentséget értelmező tartalmi elemeket és a művészettörténeti 
stílusokat egy-egy reprezentív alkotás jeleníti meg. A az időrendi vonalvezetést 
alárendeltük a teológiai gondolatmenet kifejtésének. Mivel a teremben a megte-
kintés egyik irányból sem lineáris, szabadon, akár körkörös mozgással is bejárható. 

A Keresztény Múzeumban található történeti darabok az európai középkort, 
a reneszánszt, a barokk kort, a XIX. század historizmusát elevenítik meg. A XV. 
századi királyok imádása kép a gótika látásmódját közvetíti. A XVIII. száza-
di grafikák és egy utolsó vacsora jelenethez a kortárs művész,  
Kisléghi Nagy Ádám, barokk fes- tőiséget idéző, de új ikonográfiai 
típust létreho- zó nagy méretű 
kompozíciója tár- sul. A XIX. század 
elejéről származó, a nyugatias stílust 
is magába foglaló szerb ikon az orto-
dox egyházakra tesz utalást. Joseph 
Settegast a né- metországi Müns-
ter Szent Egyed templomának az 
Oltáriszentséggel kapcsolatos falkép-
sorozatát alkotta meg, melyről egy 
sajátkezű 12 lapból álló akvarellsorozatot vásárolt meg Simor János érsek. Lotz 
Károly vázlata Alaquoce Margit oltárképéhez készült. A XX. század modern mű-
vészi szemléletét Szántó Piroska gyermekeknek szánt bibliaillusztrációi közül az 
Ábrahám és a látogatók című pasztellrajza vezeti be a tárlaton. 

A kiállításra készült Atlasz Gábor Emmauszi vacsora című festménye, amely a ta-
nítványok realisztikus megjelenítésével ellenpontozza a szikrázó fényjelenségbe 
burkolódzó, feltámadott Krisztust. A jelenséget a kenyértörésben felismerik a mai 
férfiakként értelmezett tanítványok, akikbe szinte beleköltözik, vagyis sajátos mó-
don egyesül velük az isteni világ.

A terem közepét Bukta Norbert hatalmas méretű installációja tölti ki. A falakra 
helyezett képek, feliratok övezik és négy irányból érkező vörös szőnyeggel jelölt 
utak vezetnek el hozzá. A mű az égi és földi dimenzió, a reális és a kézzel fogható 
anyagi valóság összekapcsolódását szemlélteti. A felhasznált anyagok, a kő, talaj-
szemcsék, a gabonamag a természeti környezetünk adottságai, melyhez az em-
ber tevékenysége révén az üveg, a fém, a textil, a műanyag is társul. A maradandó 
anyagból formált tárgyak, a kenyér, a kehely, a Biblia kötete a fentről, a tetőabla-
kokon át érkező, kültéri fényben, vagyis az Istennel való állandó kapcsolat közegé-
ben szinte felemelkedik az ég felé.

Kontsek Ildikó
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