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Egyházi
ötvösművek
az Oltáriszentség
szolgálatában
Az Oltáriszentséggel (a kenyérrel és a borral) érintkező tárgyak, a vasa sacrák
(szent edények) közé tartoznak a kehely a paténával, az áldoztató kehely
(cibórium) és az úrmutató (monstrancia), amelyek kisebb méretű, könnyebben
hordozható változatai a betegek ellátására, katonai tábori vagy úti használatra
is készültek. Ezen ötvösművek anyagának értéke és kivitelezésének minősége
az adott templom kegyurának, közösségének anyagi lehetőségeitől is függött,
de a legszentebb Szentség befogadásra, őrzésére szolgáló tárgyakat mindenki
igyekezett a legméltóbb módon, a legértékesebb anyagokból elkészíttetni. Nagyon
ügyeltek ezek őrzésére a tárgyak megszentelt volta miatt, és mivel az anyagi
értékük miatt lopástól is lehetett tartani.
A liturgikus ötvösművek elsősorban rézötvözetből vagy ezüstből, valamint rendkívül
ritka esetekben aranyból, a 20. században és napjainkban pedig egyéb fémekből, illetve ötvözetekből készültek. Azokat a felületeket, amelyek az Oltáriszentséggel közvetlenül érintkeznek, mindig aranyozással fedték.
A kehely a korai középkorban általában kúp alakú talpból, felette lapított gömb alakú
szárgombból (nodus) és kehelyből (cuppa, kuppa) állt. A 12. században a kelyhek formája jelentősen megváltozott: a kuppa félgömb alakúvá vált, a talp a robusztus kúpformából laposabb,
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könnyedebb formájú lett. A nódusz fölött és alatt pedig kis hengeres szártag jelent meg.
A 14. és a 15. században a kerek talpat felváltották sokszögű ill. a többkaréjos formák, amelyek közül Közép-Európában a hatkaréjos talp lett a legelterjedtebb. A gótikus kelyhek szárgombjai igen változatos formákban készültek. Az általában lapított gömb alakú szárgombot
hat részre tagolták, és sok esetben kiálló – főleg négyzetes vagy virág alakú – úgynevezett
küllőkkel (rotulus) látták el. A szárgombtípusok között talán a legkülönlegesebb az úgynevezett kápolnanódusz, amelyet miniatűr gótikus építészeti elemek díszítenek. A kápolnanóduszos és apró plasztikus szobrokkal ellátott kelyhek hazánkban fennmaradt legkvalitásosabb példája Suki Benedek 1440 körül készült kelyhe az esztergomi Főszékesegyházi
Kincstárban.
A 14–15. századi gótikus kehely kuppájának formája pohárszerűen keskenyebb lett
és megjelent alatta egy új elem, a kuppakosár, amelynek felső szegélyét leggyakrabban leveles,
virágos párta zárta le. A kuppakosár kívülről követi a kuppa formáját, amelynek kezdetben
csak a legalsó részét, majd egyre nagyobb felületét fedte el. A kuppák belsejét csak aranyozták,
és a külső felületükön is legfeljebb vésett díszítések – elsősorban feliratok – jelenhettek meg,
hiszen a liturgikus használat során minden egyéb zavaró lett volna. A kehely többi elemét
viszont sokkal változatosabban, többféle technikával és motívumokkal lehetett ékesíteni.
A középkori kelyheken leggyakrabban előforduló, szimbolikus tartalmat hordozó
növényi díszítőelemek (rózsa, akantuszlevél és -virág, bogáncs) mellett Krisztus, a Golgota
és szentek – többnyire mellképes – ábrázolásai is előfordulnak.
A díszítmények leggyakrabban öntéssel, véséssel vagy domborítással készültek. A középkori kelyhek esetében két díszítéstípust tekinthetünk jellegzetesen magyarországinak,
noha nem ehhez a térséghez kapcsolódik a technikák eredete, és nem korlátozódik használatuk erre a területre és korszakra. Az egyik az úgynevezett bőrtűs filigrán, amely a kelyhek
felületén sodrott ezüstdrótból kialakított – általában geometrikus – minták felületén elszórtan apró ezüstgömbökkel ellátott díszítés. A filigrán és a gömbök elkészítésére használt granuláció nem kizárólag a magyarországi ötvösségre jellemző technika, világszerte ismerték
és használták az ötvösök. Ami viszont különleges, az a használat módja: a 15. század utolsó
harmadában és a 16. század első felében elsősorban magyar ötvösök alkalmazták ezeket
a kelyhek díszítésére. Ilyen kelyheket a legnagyobb számban a gyöngyösi Szent Bertalantemplom Kincstára és az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár őriz.
A másik az úgynevezett sodronyzománc, amely az ötvöstárgyak felületére helyezett
drótokból kialakított – általában virágos, leveles – minták közeit kitöltő többféle színű zománcozási technika, amelynek egyik kivételes példája a már említett Suki Benedek kelyhe.
A középkorban kialakult alapelemek – talp, szár, szárgomb, kuppakosár és kuppa –
a reneszánsz és a barokk kelyheken nagyrészt megmarad, de a szár és a szárgomb eggyé
válik és új változatos alakban készülnek, általában váza vagy körte formájúak.
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1. kép Kehely,
Abraham Lotter, Augsburg,
17. század első fele
Budapest-Vári
Nagyboldogasszony
Főplébánia
Kat. sz. 3.10

A 17. századi kelyhek talpa magasan domborodó lett, de a középkori eredetű, hatkaréjos tagolás hosszú ideig megmaradt. A már említett növényi motívumok, indák bár új
stílusban, de továbbra is megjelennek. Egyre elterjedtebbé vált az angyalfejes díszítés, valamint az Arma Christi (szenvedés eszközei) ábrázolása. (1. kép)
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A 18. századi barokk és rokokó kelyhek már egészen új, változatos alakban, motívumokkal készültek, s a középkori formák nagyrészt eltűntek vagy átalakultak. A kagylós, lángnyelves, volutás motívumok között jelentek meg a virágos, angyalfejes, szenteket vagy jeleneteket bemutató mezők. Az aprólékosan kidolgozott ó- és újszövetségi ábrázolások kis
domborműves lemezeken vagy festett zománcképeken kaptak helyet. A gazdagon díszített,
ékköves, zománcos kehelytípusok mellett egészen egyszerű, díszítetlen darabok is készültek.
A klasszicizmus hozott jelentős változást a kelyhek díszítésében. Ezeken az 1800 körüli években készült ötvösműveken nincsenek a barokk és a rokokó kelyheken gyakran előforduló, a liturgikus használatra utaló szimbólumok, jelenetek, mindössze építészeti elemeket idéző kannelúrával, valamint babérfüzérekkel díszítettek. (A 20. században készültek
néha olyan kelyhek, amelyek formája és díszítése nem jelzi egyértelműen, hogy egyházi vagy
nem egyházi célra szolgálnak.)
A 19. századi kelyheken nagyrészt a korábbi formák, díszítéstechnikák és díszítőelemek ismétlődtek. A hazánkban igen népszerű neogótikus kelyhek még a 20. században is
kedveltek maradtak, nagy számban készültek. A századfordulón jelentek meg új, modern
stílusú kelyhek, amelyek formai kialakítása és a díszítésük a korábbiaktól igencsak eltérő.
A budavári Nagyboldogasszony-templom kincstárában található szecessziós kehely díszítése
minimális: az enyhén ívelt talp és a kuppakosár felületét négy-négy stilizált búzakalász tagolja négy egyforma mezőre, míg a szárgombot szívek díszítik.
A 20. század első felében készült art deco stílusú kelyheken a barokk ötvösségben már
használatba vett anyag, az elefántcsont is megjelenik, míg a formák minden korábbinál jobban
megváltoztak. Megjelentek – ahol a funkció engedte – a szögletes, egyszerű geometriai formák:
a hasáb alakú szár, a korong alakú nódusz, talp. A díszítésük is a modern világot tükröző, letisztult lett. Ilyen kelyheket őriz többek között az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár, a pesti
Piarista Múzeum is. A hasáb alakú szár kiválóan díszíthető felületet adott. Az 1938-ban a Szent
István-év alkalmából készült kelyhek, ill. cibóriumok szárának oldalain Szent István, Szent
László, Szent Erzsébet és Szent Margit rekeszzománcos álló alakjai láthatóak.
A 20–21. századi kelyhek a modern formák és díszítések számtalan változatát mutatják. Előfordulnak középkori előképek nyomán készült, magyaros mintakinccsel gazdagon
díszített (Ozsvári Csaba alkotásai), zománcképes (többek között Okrutzky Erzsébet művei)
vagy éppen szinte díszítetlen példányok is. Utóbbiak közé tartozik Szilárdfy Zoltán áldozópap, művészettörténész újmisés kelyhe is, amelyet Hatalay Géza készített.
A patena a kehely tartozéka, általában egyszerű tányér alakú, amelynek belső mélyedése a kehely kuppájába illeszkedik. A 19. században megjelenik az ívelt korong alakú,
a 20–21. században pedig a talpon álló, szárral ellátott patena is. A patenák felső részét gyakran csak egy, a perembe vésett kereszttel díszítették, esetleg Krisztus névbetűivel, ritkán
Agnus Dei- vagy Vera Icon- (Veronika kendője) ábrázolás fért el rajtuk. Az összetettebb
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díszítésekre a patena alsó oldala adott elegendő felületet – ezen leggyakrabban Utolsó Vacsora-, vagy Krisztus-ábrázolások – mint Salvator Mundi (a Világ Megváltója) – jelennek
meg. Míg a felső részt legfeljebb vésett technikával munkálták meg, az alsó részét akár zománcozással is ékítették.
A cibórium a konszekrált ostya tárolására szolgáló fedeles edény, amely a középkorban zárt, talpon álló, kerek vagy szögletes torony alakú edény volt. Noha már a késő középkorban megjelent, a fedeles kehely csak az újkorban vált általánossá és napjainkig használatos is maradt. A cibórium alapelemei, formája és díszítése – a fedelet kivéve – a kelyhekhez
nagyon hasonló (2. kép), de a kehelykuppa alja akár egyenes is lehet.
Az úrmutató vagy szentségmutató (monstrancia) olyan liturgikus ötvöstárgy, amelyben a Legszentebb Szentség a megszentelt ostya formájában felmutatható és kihelyezhető.
1264-ben IV. Orbán pápa bevezette az Úrnapja ünnepét, de ezt követően még hosszú ideig
nem volt olyan tárgy, amelyben jól láthatóan lehetett volna kihelyezni az Oltáriszentséget.
A feljegyzések szerint erre a célra kezdetben az Eucharisztia tárolására szolgáló fedeles edényt
(pyxis), az oltárra függesztett galamb alakú tartót vagy gazdagon díszített kelyhet használtak.
A 14. században jelennek meg a mai értelemben vett első úrmutatók, amelyek előképének
az üveggel vagy kristállyal fedett ereklyetartók tekinthetők. A korabeli templomi leltárakban
említett tartóedények, gyakran több funkciót is betöltöttek: nemcsak és kizárólag az Oltáriszentség kihelyezésére szolgáltak, hanem más alkalmakkor ereklyék tárolására, bemutatására is.
A 15. századtól egyre jobban elterjedt az szentségmutatók használata, a 16. század elején
használatuk általánossá vált. A monstranciák mérete is alaposan megnőtt az 1500 körüli évekre,
amikor már 80–100 cm magas darabok is készültek. A középkori úrmutatók általában a cibóriumokhoz hasonlóan széles talpon, gombbal (nodus) ellátott száron álló torony formájúak voltak, miniatűr építészeti elemekkel (fiatornyokkal, mérműves ablakokat imitáló elemekkel) díszítve, amelyekben az Oltáriszentség nem volt teljesen látható. A kezdetben zártabb szerkezetű
ötvösművek a gótikus templomok kialakításának, díszítésének változását követve, egyre áttörtebb, átláthatóbb szerkezetűek lettek, a szár felett gótikus templomot utánzó forma jelent meg.
A monstrancia felső részének közepére egy henger vagy élére állított korong alakú,
üveg vagy kristályfedésű tartó (expositorium, szentségház) került. A zárható, de átlátszó
szentségházba illesztették a ritkán kör, általában félhold alakú ostyatartót (lunula), amelynek
két oldala közé, függőlegesen helyezték el a szentostyát. A lunula formája lényegében azóta sem
változott, csak díszítésében, elhelyezésében jelentek meg újabb változatok. Még ha a monstrancia rézötvözetből készült is, az Oltáriszentséggel érintkező lunulát igyekeztek ezüstből
készíttetni, nagyon ritkán aranyból, és néha ékkövekkel, zománccal is díszítették ezeket.
A gótikus templomokat idéző úrmutatók építészeti elemei közé szentek kis szobrai, angyalok
figurái is kerülhettek, de leggyakrabban Szűz Mária és Evangélista Szent János alakjai állnak
az Oltáriszentség két oldalán. Ennek a típusnak az egyik legszebb példája a magyarországi
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2. kép Cibórium,
Bittner János,
Budapest, 1928
Szent István Bazilika,
Budapest
Kat. sz. 3.26
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anyagban az az 1500 körül, feltehetően budai ötvösműhelyben készült úrmutató, amely Németjárfalváról (ma Jahrendorf, Ausztria) került a győri
székesegyház kincstárába. A szentségház két oldalán Szent Orsolya és Szent Klára alakjai állnak, míg felette Szűz Mária a gyermek Jézussal,
legfelül pedig Fájdalmas Krisztus kis szobra látható. (3. kép)
Gótikus formákkal vagy elemekkel ellátott monstranciák még a 17. században is készültek, majd a 19. században és a 20. század elején
ismét nagy számban készültek gótikus elemekkel
díszített úrmutatók. Magyarországon a gótikus
szentségmutatókat a barokk stílusúak használata
váltotta fel. A 17. század közepén jelent meg az új
monstrancia típus, amely építészeti elemek nélkül
készült, és legfőbb jellegzetessége a szentségházat
körülvevő széles, arany sugárkoszorú. Napjainkig
ez a leggyakoribb úrmutatóforma. A sugárkoszorú elé áttört díszes lemezeket helyeztek, amelyeken a leggyakrabban ábrázolt eucharisztikus
szimbólumok: búzakalászok és szőlőfürtök, valamint Krisztus áldozatára utaló motívumok és
a szentségház két oldalán adoráló angyalok ábrázolásai jelennek meg általában. Ez a díszítés néha
annyira dús, hogy a sugárkoszorút szinte teljesen
eltakarja.
A barokk úrmutatók díszítésének képi
programja néha rendkívül összetett és többféle
mondanivalót közvetít: a szenvedéstörténet
egyes jelenetei, eucharisztikus szimbólumok és
szentek, valamint szentek életéből vett jelentek,
ó- és újszövetségi témák ábrázolásai egyaránt részét képezhetik ennek.
3. kép Úrmutató Németjárfalváról, magyar,
1501–1520 körül, későbbi kiegészítésekkel
Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár, Győr, Kat. sz. 6.2
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A Szentháromság megjelenítése általános a barokk monstranciákon: az Oltáriszentséget őrző szentségház fölött az Atyaisten ábrázolása, míg a Szentlélek galamb a szentségház
felett vagy alatt jelenik meg. Szűz Mária ábrázolása leggyakrabban, mint Szeplőtelen Szűzanya
(Maria Immaculata), Fájdalmas Szűzanya, vagy éppen az Angyali Üdvözlet jelenetének alakja,
aki különös tisztelettel fordul az Oltáriszentség felé.
A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban őrzött egyik barokk úrmutatót egyedivé és különlegessé teszi, hogy ezen a Budakeszi-Makkosmária zarándokhely kegyképének,
a gyermek Jézust tápláló Szűz Mária (Maria lactans) ábrázolása is megjelenik a szentségház
alatt. Az úrmutató ékkövekkel díszített kör alakú szentségtartó lunulája és szív alakú szentségháza is a ritka példák közé tartoznak.
A szentségház, illetve üvegezett ablakának alakja is számos változatban készült, leggyakrabban kerek vagy ovális, ritkább esetben szív alakú. Ebből az utóbbi típusból a budavári Nagyboldogasszony-templom kincstára őriz egy igen kvalitásos, 1700 körül Augsburgban készült úrmutatót. Ugyancsak a székesfehérvári gyűjteményben őriznek egy másik, szív alakú szentségházzal
ellátott 18. századi monstranciát is, amelyet ezüstfiligrán rátétek mellett a hazai tárgyanyagban ritkának számító díszítéssel láttak el: festett zománclapokon növényi motívumok veszik körül a szentségtartót – többek között szegfű, amely a passióra, illetve tulipán, amely a feltámadásra utal.
A magyarországi 18. századi ötvösművek között kiemelt helyet foglalnak el a lőcsei
Szilassy János ötvös alkotásai, akinek műveit rendkívül magas művészi kivitelű festett zománclapok díszítik. Ennek egyik legszebb példája az a Váci Egyházmegyében őrzött monstrancia, amelyen összetett képi program jelenik meg a gazdag, festett zománcdíszítésben.
(4. kép) A szentségházat befoglalt ékköves közepű apró virágok és akantuszlevelek dús koszorúja veszi körül, felette Szeplőtlen Szűz Mária (Maria Immaculata) álló alakja, Szentlélek
galamb és az Atyaisten félalakja, míg a szentségház mellett lent két angyal figurája, alatta
pedig Veronika félalakja a kendővel, rajta Krisztus arcképével (Vera Icon) látható. Az úrmutatón elhelyezett kis ovális festett zománcképeken a szenvedéstörténet egyes jelenetei is láthatók egy-egy bibliai szövegrészlettel. A monstrancia tetején pedig az ovális zománclapra
az egyik leggyakrabban megjelenő Krisztus-szimbólum került: a vérével fiókáit tápláló pelikán a fészkében. Még a lunulán is megjelennek apró zománcos virágok. Az Oltáriszentség
tartója, azaz a szentségház körül általában dúsan díszítették az úrmutatókat, Krisztus áldozatára utaló piros és fehér ékkövekkel, gyöngyökkel és eucharisztikus szimbólumokkal: búzakalásszal, szőlőfürttel. Az ékkövekkel díszített úrmutatók egyik legkülönlegesebb példáját
az egri érseki kincstárban őrzik. Ezen nemcsak a szentségházat veszi körül gazdag drágaköves berakás, hanem a lunula szinte teljes felületét is beborítják az ékkövek. Az Oltáriszentségre utaló szimbólumok egyedi módon, plasztikusan vannak megformálva: a szentségtartó két oldalán adoráló angyalok felett búzakalászok egy-egy kötege áll, míg felettük
zöld leveles szőlőindából és apró fehér gyöngyökből összeállított kis szőlőfürtök függenek.
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Hasonlóan plasztikus függő szőlőfürtök díszítenek egy, a győri székesegyház kincstárában
lévő, a 18. század közepén Augsburgban készült úrmutatót is.
A barokk monstranciák egyik különleges típusát alkotják a figurális szárral ellátott
úrmutatók, amelyeken a szár egy álló figurát formáz. Ismert Szűz Mária, vagy Szent Mihály
arkangyal is ebben a szerepben. Ennek egy igen szép példáját őrzi a pécsi Püspöki Kincstár.
Az 1743-ban Bécsben, feltehetően Joseph Lenhardt műhelyében készült úrmutató ovális
talpán kitárt szárnyú plasztikus angyal áll és felemelt karjaival tartja a felhőkkel és angyalfejekkel keretezett, sugárkoszorúval ellátott szentségházat.
A 18. század végétől a dúsan díszített barokk monstranciákat követő típusok mellett
megjelentek az építészeti elemeket utánzó talppal, babérfüzéres díszű, kannelúrázott szárral,
nagy, szinte díszítetlen sugárkoszorúval ellátott úrmutatók. Ezek közé tartozik a Pasperger
József budai ötvös műhelyében 1793–1796 között készült, ékköves keretezésű szentségházzal
és kereszttel díszített monstrancia is (Piarista Múzeum, Budapest).
A 19. században a historizáló – neogótikus és neobarokk – művek is igen nagy számban,
gyakran sorozatban gyártva készültek, mivel a gótikus templomfelújítások és a neogótikus stílusban
épített templomok számára ugyanilyen stílusú liturgikus ötvösműveket igyekeztek beszerezni.
Az egyedi kialakítású és díszítésű kivételes művek közé tartozik a Központi Oltáregyesület neogótikus templomába Medits Nándor lazarista házfőnök tervei alapján 1908-ban
készült neogótikus úrmutató, melyet a magyarországi papság adományaiból rendeltek meg.
Az ékkövekkel és zománccal is díszített úrmutatónak több különlegessége is van – ezek közül
itt csak kettő említésére van mód: a zománcozott lunulán látható a Szentlélek galamb ábrázolása, illetve a szentségház ablakát a sugárkoszorú külső szélén körülvevő töviskoszorú.
A historizáló úrmutatók között tudomásunk szerint egyedülálló a Vaszary Kolos hercegprímás, esztergomi érsek által a budapesti Szent István Bazilikának ajándékozott, 1890 körül
Josef Brems-Varain trieri (Németország) műhelyében készült neoreneszánsz monstrancia.
A 19. század végén egyre erősödtek azon törekvések, hogy a régebbi korok, stílusok motívumainak, formáinak ismétlése helyett új, modern formákkal és díszítésekkel készüljenek az
új egyházi ötvösművek is. A szecesszió, majd az art deco stílusában készült és hazai kincstárakban lévő úrmutatók közül kevés ismert. Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár őriz egy szecessziós monstranciát, amelyet J. Heus haarlemi (Hollandia) műhelyében készítettek, és amely
kialakítása a már említett szecessziós kehelyhez hasonlóan igen visszafogott: a kerek talp felett
a tojásdad szárgombból egy liliomcsokor indul ki és veszi körül a kerek szentségházat. (5. kép)
Az art deco stílusú monstranciák egyik legszebb magyarországi példáját a budapesti
Egyetemi templom (Központi Papnevelő Intézet) őrzi. A szentségmutató feltehetően MegyerMeyer Antal tervei alapján készült a Tögl Istvánné vezette budapesti ötvösműhelyben.
Az úrmutató látszólag egyszerű, azonban díszítése összetett képi programmal készült. Talpán
eucharisztikus szimbólumok jelennek meg: Agnus Dei, a fiókáit vérével tápláló pelikán,
30

E G Y HÁ Z I Ö T VÖ S M Ű V E K A Z O LTÁ R I S Z E N T S É G S Z O L G Á L ATÁ BA N

4. kép Úrmutató,
Szilassy János,
Lőcse, 1769
Váci Egyházmegye
Kat. sz. 6.11
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5. kép Úrmutató,
J. Heus, Haarlem,
20. század eleje
Főszékesegyházi
Kincstár, Esztergom
Kat. sz. 6.20
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a tiszta forrásból szomját oltó szarvas. A 18. és 19. századi úrmutatókon a szentségház körül
gyakran hangsúlyosan megjelenő, az Eucharisztiára utaló motívumok – a szőlőfürtös inda
és a búzakalász – itt visszafogott méretben az elefántcsont szár foglalatát alkotják. A szögletes
szentségházat övező kerek, széles gyöngyházberakásos keretben angyalok kara látható, míg
a szentségház két oldalán a leghangsúlyosabb elemként az O salutaris Hostia kezdetű
eucharisztikus himnusz első szakasza olvasható több sorban.
Az 1938. évben Budapesten megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
Megyer-Meyer Antal tervei alapján Tögl Istvánné budapesti műhelyében készült egy egyedülálló
monstrancia (Örökimádás templomigazgatóság, Budapest), amelynek kialakítása több szempontból is különleges. Az eseményen kiemelt szerepet kapott ötvösmű tulajdonképpen egy nagy
monstranciából kiemelhető kis monstrancia is egyben. A négykaréjos talpon álló 122 cm magas
monstrancia szentségháza ívháromszög alakú, messziről is jól látható, széles sugárkoszorút imitáló, nagy búzakalászos és virágcsokros keretezéssel, amelyben egy kisebb úrmutató szárral ellátott ívháromszögű felső része kapott helyett, ebben van a lunula. Ez a kis úrmutató kiemelhető,
és egy hozzá külön készült kis talppal összeállítva könnyen felmutatható és hordozható monstranciaként is használható. Ilyen összeállításra, kettős funkcióra tervezett kialakításra a korábbi
évszázadokban készült úrmutatók között nem ismerünk más példát. A monstrancia további különlegessége, hogy az Oltáriszentséget tartó lunulát a tervező kivételes módon trónusra helyezte.
A 20. és a 21. században felsorolhatatlanul sokféle formában, sokféle díszítéssel és
anyagból készült úrmutatók sokasága készült el, de ezek ismertetésére itt nincs lehetőség.
Az egyik legújabb ezek közül a 2020. évi, Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus szentségmutatója, amelyet Lenzsér-Mezei Kata ötvösművész a már
említett 1938-ban készült kettős monstrancia mintájára, kettős funkcióra tervezett 2019-ben.
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