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Eukarisztikus emlékezés

Az eukarisztia alapításának 
Máté-féle elbeszélése, Jézus szavainak szigorú párhuzamos szer-
kesztésével, az egyházban ünnepelt rítus liturgikus formáját tük-
rözi, s ezzel mintegy aktualizálja Jézus hajdani vacsoráját. Mégis 
Lukács és Pál elbeszélései teszik nyilvánvalóvá azt, hogy mi volt 
Jézus szándéka a kenyérrel és a borral kapcsolatos szimbolikus 
tettében; abban a tettben, ami a tanítványokat követésre hívta: a 
jövőbeli hívők hitük gyökereit a Názáreti Jézus történetébe kell 
eresszék, és hivatkozási alapjuk az a misztérium kell legyen, 
hogy ez a Jézus közvetíti Istennek az emberekkel kötött végleges 
szövetségét.

Jézus tehát megalapítja a vele való közösség hatékony rítusát, 
s az első keresztény közösségek e cselekedet nyomában ünnep-
lik az eukarisztiát. Felismerik, hogy ezen keresztül találnak rá 
újra az örökkön élő Krisztus jelenlétére, benne személyesen és 
közösségben is hozzá kapcsolódnak, egyetlen, az Atya felé for-
duló „testben” egyesülve.

János evangélista jól összegzi a lényeget: az eukarisztia az 
életet adó kenyér. A hívőknek az a tette, amit mai szóval szent-
misének hívunk, feltételezi, hogy az Jézus történetébe eressze 
gyökerét, hiszen ő adta a kezdő lökést ahhoz, ami később isten-
tiszteletté fejlődött. A hívőknek ez a cselekedete megemlékezik 
egy elmúlt cselekedetről, s mindig az lesz hivatkozási alapja. Jé-
zus földi életében végrehajtott egy tettet, ami irányt ad az isten-
tiszteletnek.

Az itt közölt fordítás a szerző Le Pain de la Vie című könyvének (Seuil, Párizs, 
2005) Faites cela en mémoire de moi című fejezetéből készült (85–91).
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A keresztény eukarisztia első említése Pál Korintusiaknak 
küldött első levelében található: „Mert én az Úrtól kaptam a ha-
gyományt, amit átadtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, 
amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adott, megtörte, és 
ezt mondta: »Ez az én testem értetek. Ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre!« Ugyanígy a kelyhet is, miután megvacsoráztak, és 
ezt mondta: »Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Va-
lahányszor isszátok, tegyétek az én emlékezetemre!« Mert vala-
hányszor eszitek e kenyeret, és isztok e kehelyből, az Úr halálát 
hirdetitek, amíg el nem jön.” (1Kor 11,23–26)

Pál az Utolsó Vacsora elbeszélését itt már hagyományban rög-
zült adottságként mutatja fel, amit ő maga is úgy kapott, amikor 
35–40 körül, Antióchiában katekézisben részesült. Pál a korintusi 
eukarisztikus gyülekezetekben akar rendet tenni, s ezért a kö-
zösségben ünnepelt rítust akarja alátámasztani. Az antropoló-
gusok vagy egzegéták ezt az eljárást „etiológiai kultikus magya-
rázatként” aposztrofálnák. Ha most figyelmen kívül hagyjuk az 
árnyalatokat, amelyek a páli elbeszélést megkülönböztetik a szi-
noptikusokétól, megjegyezhetjük, hogy Pál kétszer is aláhúzza 
(Lukács egyszer), hogy ezt kell „tegyétek az én emlékezetemre”: 
ezek a szavak jelölik ki az istentisztelet irányát.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – így zárja Jézus a 
kenyér felett mondott szavait. Az elbeszélés szereplőit egymás-
hoz fűző kapcsolatok mellé egy újabbat is tesz ez a parancs: már 
nem pusztán a parancsoló és a parancs közvetlen címzettjei közt 
van viszony, hanem a között, aki most még jelen van, de rövide-
sen már nem lesz itt, és azok között, akik őt túlélik. Ez az új kap-
csolat a jövő keresztényeit fűzi az élő Krisztushoz, az Egyházat 
az Utolsó Vacsora jelenidejéhez.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”

A biblikusok szerint a poiein (tesz) ige ebben a kontextusban egy-
értelműen kultikus természetű cselekvésre utal.1 Teljesen vilá-
gos, hogy imperatívusszal és nem kijelentő móddal kell fordíta-
ni: Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy hozzá hasonlóan tegyenek. 
Nem a kenyér és a bor átváltozásáról tart előadást, hanem cse-
lekedetre sarkall, evésre és ivásra, vagyis ezen adományok elfo-
gadására, amint azt az „értetek” és „sokakért” szavak is körvo-
nalazzák.

Miben is áll az „ezt”, amit a tanítványoknak cselekedniük kell 
majd? Első felületes olvasásra úgy tűnhet, hogy Jézus a tanítvá-
nyaival elköltött vacsorára utal, de ez az értelmezés pontatlannak 
bizonyul. Ha alaposan megvizsgáljuk a szöveget, megállapíthat-
juk, hogy ez a parancs Lukácsnál és Pálnál Jézusnak a kenyérrel 

1 Lietzmann, H.: Messe und Herrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie, 
Bonn, 1926, 223.



kapcsolatos teljes tettére utal. Amikor Pál ugyanezt a parancsot a 
kehelyhez is hozzákapcsolja, sietve hozzáfűzi: „Mert valahány-
szor eszitek e kenyeret, és isztok e kehelyből, az Úr halálát hir-
detitek, amíg el nem jön”, majd kicsit később: „Ezért, aki mél-
tatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr kelyhéből…”2 Az „ezt” 
tehát éppen hogy nem a teljes húsvéti vacsorát célozza, hanem a 
kenyérrel és a kehellyel kapcsolatosan végrehajtott gesztusokat.

Az „én emlékezetemre” fordulat a görög eis tén emén anamnésin 
fordítása. Az itt használt főnév nem a mneia (említés, évfordu-
ló), sem a mnéma vagy mnémeion (emlékjel, emlékmű, síremlék), 
sem pedig a mnémé (emlékezőképesség, emlékezet), hanem az 
anamnésis: az emlékezetbe idézés, felidézés aktusa.3 Ezért nem 
alkalmas, hogy az eukarisztiára az emlék szót alkalmazzuk, hi-
szen az nem egy folyamatban lévő cselekedetet, hanem egy már 
végrehajtott tettet (pl. emlékekről írt írásos beszámolót vagy egy 
emlékművet) jelöl. Mivel pedig az eisz prepozíció valami felé irá-
nyuló mozgást sugall, ezért ezt a kifejezést talán jobb volna így 
fordítani: „Ezt cselekedjétek, hogy megemlékezzetek rólam.”4

2 1Kor 11,26 kk. Számos szerző van ezen az állásponton, köztük Otto 
Nussbaum (in Die Eucharistie als Anamnese (Opfer und Mahl), Bibel und 
Liturgie 44 (1971), 1–16. 8. kk.). Nussbaum maga is Schürmannra hivatkozik 
(Ursprung und Gestalt. Erörterungen und Besinnungen zum N.T., Düsseldorf, 
1970, 77–99), aki kimutatja, hogy az eukarisztia liturgiájának nem az „eredeti 
formához” (Urgestalt), hanem az „alapvető formához” (Grundgestalt) kell iga-
zodnia (98). Ha kezdetben, az Utolsó Vacsorához hasonlóan az eukarisztikus 
ünneplés testvéri étkezéssel volt is egybekötve, mégsem magához az étke-
zéshez kötődik. Egyébként nagyon hamar, talán a korintusi visszaélések ha-
tására, az eukarisztia leválik az étkezésről (vö. 1Kor 11).

3 Chantraine, P.: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
Klinksieck, 1974, 702. kk.

4 Más fordítást is elképzelhetőnek tartunk, pl.: „Ezt cselekedjétek, hogy jelen-
létemet felidézzétek”, vagy egyszerűbben: „Ezt cselekedjétek, hogy Nevemet 
felidézzétek”; ez utóbbi esetében azonban fontos észben tartanunk, hogy a 
„név” a lét mélyrétegéhez tartozik, ahogyan a Kiv 3,15 is kifejezi Isten Nevé-
nek kinyilatkoztatásakor: ez egyszerre emlékeztet arra, hogy ez a név Isten, 
s Istent pedig az emberekről való megemlékezésre hívja. Vagy ha a szavak 
egymáshoz fűződő viszonyán változtatunk: „Ezt cselekedjétek, hogy mindig 
jelen legyek az emberek számára”; de ehhez szükség van az Iz 49,1.3 megér-
tésére: „Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám 
méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. És 
mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.” Így az eu-
karisztián keresztül árasztja ki ragyogását Jézus a történelem folyamán. A 
teljesség kedvéért tegyünk említést Joachim Jeremias eredeti elgondolásáról 
(in La Dernière Cène: Les Paroles de Jésus [német eredeti: 41967], [Lectio Divina 
75], Paris, Cerf, 1972). Az a feltevése, hogy az anamnézist a következőképp 
kellene fordítani: „Ezt cselekedjétek, hogy Isten megemlékezzen rólam” (300. 
vö. Zsolt 131,1 LXX). Ezek szerint az eukarisztikus ünneplés által Jézus áldo-
zati tette folyton Isten színe előtt van, s megnyeri számunkra annak megváltó 
gyümölcseit. Az eukarisztikus ünneplés tehát abban áll, hogy Jézus múltbeli 
áldozati tettét az isteni világba helyezi. A szó eredeti értelmében „emlékez-
tető”, amennyiben egy emlék megőrzésére szolgál, de ezt Istenben teszi. Az 
eukarisztikus ünneplésben Isten színe előtt állítanánk emlékeztető jelet Jé-
zusról. Van annak biblikus alapja, hogy amikor a hívő Istennek áldozatot 
ajánl fel, „a pap emlékezetül égeti azt el az oltáron” (vö. Lev 2,2): itt ugyanaz 
a gyök – ’azkarah – szerepel az áldozati adomány és az emlékezet kifejezé-
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Az „emlékezetemre” fordulat eredete

Honnan származik ez a fordulat? Az olvasó kedvéért röviden 
megemlítek egy hajdan nagy népszerűségnek örvendő magya-
rázatot: eszerint a keresztény eukarisztikus lakoma a görögök 
azon halotti lakomáinak átvétele volt, amellyel elhunyt hozzá-
tartozóikról emlékeztek meg.5 E megemlékező étkezésekhez ha-
sonlóan az Úrvacsora, hellenisztikus befolyásra, Jézus halálára 
való emlékezés lett volna. Ez az elmélet három ok miatt sem fo-
gadható el. Először is az eis anamnésin formula palesztinai veretű, 
és nem fordul elő az elmélettel kapcsolatosan idézett iratokban. 
Másrészt a halotti lakomákat nem az elhunyt halálának, hanem 
születésének évfordulóján ünnepelték. Harmadrészt ezek a lako-
mák gyorsan szekularizálódtak.6

Hiábavaló lenne tehát a Biblián kívül keresni a formula ere-
detét, elegendő, ha a húsvéti megemlékezés parancsához való 
hasonlóságát nézzük: „És legyen ez a nap néktek emlékezetül 
(lezikkarôn), és ünnepnek szenteljétek azt…” (Kiv 12,14) „Ezt cse-
lekedjétek az én emlékezetemre (eis anamnésin).” (Lk 22,19 és 
1Kor 11,24.25) Világos, hogy – legalábbis formailag – az eis tén 
anamnésin megfelel a régi Húsvét lezikkarôn-jának.

Az Utolsó Vacsora és az első Húsvét elbeszéléseinek szöve-
gét nemcsak az emlékezet mozzanata rokonítja, hanem a mindkét 
szöveg mélyén ott húzódó alapforma.7 Ugyanis mindkét eset-
ben óriási horderejű üdvesemény tölti be a horizontot: az Egyip-
tomból való Kivonulás, illetve a Kereszt. Ezen üdveseményeket 
mindkét elbeszélés előkép-szerűen jeleníti meg egy-egy jel (leôt: 
Kiv 12,13) segítségével, ami mindkét esetben táplálék formáját 
ölti: a zsidók pászka-vacsorája a Kivonulás éjjelén, vagy a kenyér 
és bor jézusi szétosztása az Utolsó Vacsorán.

Ez a jel tehát egy közeli jövőre irányul. Ugyanakkor a meg-
ismétlés parancsa a távolabbi jövőben is szerepet szán neki: az 

sére használt szavakban. Tulajdonképpen Istent emlékeztetjük az önmagát 
felajánló Jézusra. A legtöbb kritikussal összhangban én sem tudok helyt adni 
ennek az elméletnek, a feltárt bibliai összefüggések ellenére sem. Ennek min-
denekelőtt nyelvészeti okai vannak: az „emlékeztető jel, emlék” szavakra a 
görög nem az anamnésis, hanem a mnémosynon szót használja. Az ószövetségi 
áldozatok vagy Kornéliusz imádságai és alamizsnái (ApCsel 10,4.31) eseté-
ben az ember tette felmérhetetlen értékkel bír Isten előtt. De hogyan is volna 
képes a tanítványok bármilyen cselekedete is meghatározni Isten szemében 
Jézus emlékezetét? Ez minden bizonnyal az emberi léptéket messze megha-
ladó küldetés volna, ami félreismeri Jézus és Atyja viszonyát.

5 Vö. Leclercq, H.: Agape, in Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie 
t. I. (1907), 786. H. Lietzmann, Messe, 222. Vö. még Reicke, Bo.: Diakonie. 
Festfreude und Zelos in Verbindung mit der altchristlichen Agapefeier, Uppsala, 
1951, 260–263.

6 Az elmélet meggyőző cáfolatát lásd Jeremias, i. m. 284–291.
7 A következőkben C. Giraudo kiváló művét követem: La struttura letteraria 

della Preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi letteraria di una forma. Toda 
veterotestamentaria, Beraka giudaica, Anafora cristiana (Analecta biblica 92) 
Róma, 1981.
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eljövendő századokban ugyanerről az eseményről, csak épp 
már mint megtörténtről ad majd számot; „megemlékezés” lesz 
(lezikkarôn: Kiv 12,14). A kivonulás az atyák számára egy jelké-
pen, a húsvéti vacsorán keresztül úgy válik tapinthatóvá, mint 
aminek be kell következnie, viszont ugyanez az előhírnökül 
szolgáló jelkép már mint végbement eseményt fogja a Kivonu-
lást az utódok emlékezetébe idézni.

Ugyanígy Jézus a kenyér és bor átadásával – amit saját önát-
adásával azonosít – jelzi előre övéiért vállalt, közelgő halálát. Az 
ismétlés parancsa ugyanakkor távoli jövőt is szán ennek a jelnek, 
amelyben ugyanezt az eseményt már mint bekövetkezettet fogja 
megjeleníteni. Az előhírnökül szolgáló jelen keresztül részesül-
nek a hívők annak a halálnak kegyelmében, ami az ő szemszö-
gükből már a múlté.

Összegezzük tehát a bennünket érdeklő adatokat: bekövet-
keztének előestéjén az üdvhozó eseményt egy jel vételezi elő. 
Márpedig ezt a jelet később az istentiszteletben újra és újra kell 
ismételni, s így a jel beteljesedése az első esetben közeli és egy-
szeri (ti. maga az esemény), míg a másodikban időben távoli és 
tartós (az esemény gyümölcse a rákövetkező századok folya-
mán). Így a már végbement esemény emlékezetét ünneplő kö-
zösség számára a múlthoz visszacsatoló jelnek az istentisztelet-
ben jövőbe vetítő szerepe is van. Kettős szerepet tölt be: prófétai 
jelként az eljövendő felé ösztökél, istentiszteleti jelként pedig a 
múlthoz kapcsol.

Figyelemre méltó, hogy az istentiszteletben nem magát a meg-
emlékezés tárgyát jelentő üdveseményt, hanem annak előképét 
beszélik el. Vajon azért van így, mert ez az eredendően prófétai 
jel továbbra is jövővel terhes? Valójában az atyák megszabadulá-
sa, amelyről újra és újra megemlékezik a Húsvéti vacsora, Izrael 
fiainak eszkatologikus megszabadulását biztosítja. Jézusnak az 
eukarisztikus osztozásban jelzett önátadása a keresztények szá-
mára saját jövendő húsvéti átmenetükről és a végső lakomáról is 
gondoskodik.

Innen is láthatjuk, hogy az ünnepelt esemény, bár múltbeli és 
már végbement, mégis a jövendőbeli és végső beteljesedés zálo-
ga. Ilyen értelemben a jel, ha figyelembe vesszük eredeti prófétai 
jelentőségét, már mindazt hordozza, ami az általa előre jelzett 
eredeti eseményen túl a nép történetében egészen a mennyei tel-
jességig bezárólag még bekövetkezik.

Ugyanakkor ha az Utolsó Vacsora és a Kivonulás elbeszélései 
struktúrájukban egyeznek is, mégis alapvetően különböznek az 
„én” miatt, akiről a keresztényeknek meg kell emlékezniük.

Jézus „Én”-je

Már nem az Egyiptomból való kivonulás az az esemény, amiről 
meg kell emlékezni. Az elnyert üdvösség bizonyosan szót kap, 
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és a jel kettős, prófétai és kultikus iránya is megmarad. Azonban 
a teljes újdonság erejével hat, hogy a megemlékezés személyesre 
fordul. Az ünnepelt esemény Isten tette, de Istennek ez a tette 
maga Jézus személye. Hogy megértsük ennek a módosulásnak 
a jelentőségét, hasonlítsuk össze az Utolsó Vacsorán használt 
fordulatot azzal, amit Jézus akkor mondott, amikor Betániában 
egy asszony olajkenetettel illette. Az asszony tettéről azt mondta, 
hogy emlékezete fenn fog maradni: „Bizony, mondom nektek, 
bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ő 
tett, azt is elmondják majd az ő emlékére (eis mnémosynén autés).” 
(Mk 14,9)

Ez az emlék egy konkrét tettet örökít meg: azét az asszonyét, 
aki előre megkente Jézus testét. Ez a gesztus nem megy feledés-
be, hanem az Evangélium hirdetéséhez kapcsolódik majd.

Az Utolsó Vacsorán is egy tett áll a középpontban, de ez nem 
egy pusztán egyszeri tett, hanem Jézus egész életét summázza. 
„Teste” és „vére” említésével Jézus saját halálának misztériumát 
jelzi; e halál egyetemes gyümölcsét pedig a sokaság üdvösségé-
nek meghirdetésével mutatja meg. És mivel Jézus személyéről 
van itt szó, ide kell értenünk mindazt, ami Jézust odáig vezette, 
hogy vállalja a keresztet, vagyis küldetését, amit az Istenhez és 
emberekhez végsőkig való hűség jegyében élt. Végül a felhívás 
az evésre és ivásra azt jelzi, hogy Jézus tanítványait azáltal akar-
ja bevonni saját sorsába, hogy mintegy egybeolvadnak vele, sőt 
egészen átalakulnak Jézussá.8

Jézusnak az olvasó tekintetét magára vonó „Én”-je ha nem is 
YHWH, de az ő nagy tetteinek helyét foglalja el, s azokra felteszi 
a koronát. Az Egyiptomból való megszabadulás, és vele Isten va-
lamennyi beavatkozása a történelembe őbenne teljesül be. Ez az 
„Én” így rendkívüli jelentőségre tesz szert.

Így válik még inkább érthetővé a Jézus által megkövetelt li-
turgikus cselekmény. Ez nem kifejezetten Jézus Utolsó Vacsorá-
jának jelenébe helyez bennünket, hanem annak jelenébe, amit ez 
a vacsora jelentett: az élet jelenlétébe, amit a kereszthalált szen-
vedő Jézus megosztott tanítványaival. Teste és vére által Jézus 
létének teljességét, szűnni nem akaró hűségét összegzi. A litur-
gikus cselekmény jelenvalóvá tesz bennünket az általa jelzett 
halál meghirdetésében, és részeltet a Feltámadott új életében. 
Így leljük fel újra az emlékezet három dimenzióját: 1) a kultusz 
jelenidejű cselekvésén keresztül 2) visszatérünk ahhoz a Jézus-
hoz, aki a történelem idejében feltárta és bevégezte a szabadító 
Isten visszavonhatatlan jelenlétét, és 3) aki megadja az örök üd-
vösséget.

8 Így egyrészt elkerülhetjük azt a csapdát, hogy az eukarisztia ünneplését 
olyan áldozati tevékenységgé degradáljuk, ami múlt felelevenítésének igé-
nyével lép föl. Másrészt a Názáreti Jézus hűségének nyomdokaiba von ben-
nünket, dinamikus módon. Hadd utaljak Face à la mort (Párizs, Seuil, 1979) 
című könyvemre, különösen a 168–171 és a 285–289 oldalakra!
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Az eukarisztikus liturgia testületileg helyez bennünket Jézus 
jelenlétébe, aki életét adja értem, és aki arra hív, hogy úgy csele-
kedjem, ahogyan ő cselekedett; pontosabban ételül adja önma-
gát, hogy a bennem működő tetterejével cselekedjem: itt van, és 
én nem tudtam róla! Itt van, és én megnyílok az emberek soka-
sága felé. Amikor alászállok emlékezetem mélységeibe, találko-
zom Jézussal, Üdvözítőmmel, akit Isten feltámasztott, és aki még 
annál is mélyebben „énemmé” válik, mint aki valójában „én” va-
gyok.

Az új helyzet

Most az új helyzetre fókuszálva közelítsük meg témánkat. Jézus 
két cselekedet között teremt kapcsolatot. Az elsőt maga hajtja 
végre, amikor a szenvedésének előestéjén elköltött étkezés köz-
ben felajánlja önmagát sokakért. A másikat tanítványai teszik 
majd jövőbeli gyülekezeteikben. Az első nemsokára már múlt 
esemény lesz, amely, mint lenni szokott, a feledés homálya felé 
tart. A másik, az elsőhöz mintázva önmagát, a jövőre irányul.

Első pillantásra ez a két cselekedet nem keveredik egymással, 
hacsak nem a valóságtól menekülő képzelet világában; a tanítvá-
nyok tette nem azonos Jézus tettével. Ugyanakkor ha más szem-
mel nézzük, annak a kapcsolatnak az erejében, amelyet Jézus 
hoz létre a két cselekvés közt, a tanítványok cselekvése csak a 
Jézuséval való viszonyban értelmes, sőt mélyen azonosulnia kell 
vele. Hogyan érhető el, hogy az idő vasfoga és a távolság ellenére 
a múlt továbbra is hatékony legyen a jelenben?

A húsvéti Jézus-esemény nem merül alá az idő folyamában, 
hanem épp uralja azt. A nép, amelyet ez az esemény hozott lét-
re, saját létezésének alapító tetténél találja magát: Isten elfogadja 
Jézus keresztáldozatát. Az Úr vacsorája valójában örömünnep, 
amikor az Egyház megújítja a Feltámadotthoz és benne a Szaba-
dító Istenhez való tartozását.

Ebben a távlatban az eukarisztikus megemlékezés (anamné-
zis) Jézusra alkalmazza azt, amit a zsidó húsvétról mondtunk, 
és megköveteli a tanítványoktól, hogy ugyanígy tegyenek. Nem 
Istent akarjuk emlékezésre bírni, hanem az embert, akinek foly-
tonos küzdelmet kell vívnia hajlamával, hogy elfeledje az alapító 
tettet. Amikor feleleveníti Jézus emlékezetét, arra is meghívást 
kap, hogy hozzá hasonuljon, s így engedje, hogy Jézus kifejtse 
cselekvését, jelenlétét. Világos, hogy ezzel kilépünk az emléke-
zés olyan szubjektív felfogásából, amely például egy elhunytról 
való „megemlékezés” jellegét ölti. Az eukarisztia tehát nem em-
lékművet állít Istennek, hanem megeleveníti a Jézus-eseményt. 
Az a „nap”, ma is, nekem is az a „nap”: nem szűnő hálaadás, a 
múló időben az örökkévalóságból zsákmányul ejtett darab, való-
di sorsomra nyíló ajtó.
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Vajon mindent elmond az „Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre” formula? Nem hinném. Naivitás volna azt gondolni, hogy 
ez a parancs elegendő ahhoz, hogy meg is valósítsa, amit kimond. 
Az emlékezés könnyen silányul tárgyiasító megszokássá.

A zsidók nagy gondot fordítottak arra, hogy kapcsolatukat 
Isten szavával olyan rítuson, ünnepen keresztül őrizzék, amely 
kifejezi a jelenlétet (pl. Kiv 13,9). De más népekhez hasonlóan 
aztán ők is megtalálták a módját, hogyan helyettesítsék ünnep-
pótlékokkal ezt a megemlékező cselekvést. Így helyettesítette az 
emlékezést a kitett kenyerek előtt elégetett tömjén.9

A Bibliában persze nem találunk tetoválásra vagy amulet-
tek használatára bíztató szövegeket, de ahogyan oszlopokat ál-
lítottak egy egy szövetségkötés, például a Jordánon való átke-
lés, emlékezetének „megörökítésére”,10 úgy előírták azt is, hogy 
köntösük csücskeire csináljanak bojtokat, s minden bojtot erő-
sítsenek bíborlila zsinórra, valamint imaszíjakat is készítettek;11 
ezek azonban végül felmentést adtak az embernek az alól, hogy 
a Törvény szerint cselekedjen. Az imaszíjakkal a homlokra vagy 
karokra erősített dobozkák a Tóra leglényegbevágóbb szakaszait 
rejtették. „Igen, jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a hom-
lokodon” (MTörv 6,8) – parancsolta Mózes; de a metaforát a zsi-
dók betű szerint értették, így a „Halld, Izrael”-t tárgyiasították, 
és magukra erősített bőrdobozkában hordták. Ráadásul voltak 
olyanok is, akik saját fontosságukat akarták ezzel kiemelni.12 De 
ne siessük el az ítélkezést: e torzulás veszélye minden „gyakorló 
hívőt” fenyeget.

Végső soron azonban minden olyan eszköz, ami arra szolgál, 
hogy az ember emlékezetét ébren tartsa, meddő marad, amíg 
maga Isten kézbe nem veszi. Hajdan a próféta azt hirdette, hogy 
a törvényt a szívekbe vésik majd; ma pedig a Szentléleknek kell 
újra emlékezetünkbe idéznie Krisztus tetteit. Jézus erre tett ígére-
tet, amikor a „Paraklétosz” feladatáról beszélt: „Eszetekbe juttat 
mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). A Szentlélek az Egy-
ház eleven emlékezete. Ez az epiklézis szerepe is a misében: te-
vékenyen emlékeztet, és a „megszentelő” Szentlelket teszi jelen-
valóvá. Az embert következésképp az eukarisztia ünneplésében 
nem egy sajátosan emberi cselekedet helyezi Jézus jelenlétébe, 
hanem Lelke által maga Isten. S ekkor már nem pusztán szemtől 
szemben állunk, hanem tökéletes szinergia valósul meg.13

Ezt az emlékezetet ugyanakkor annak „elbeszélése” által gya-

 9 Lev 24,7.
10 Józs 4,7. Hasonlóan a zarándoktemplomokban elhelyezett fogadalmi aján-

dékokhoz (ex voto), amelyek egy olyan eseménynek állítanak emléket, ami a 
múlté.

11 Szám 15,38.41.
12 MTörv 6,8; Mt 23,5.
13 Amikor ezt a szót használom, a Myrrha Lot-Borodine által oly érzékletesen 

leírt keleti hagyomány ihlet: La Doctrine de déification dans l’Eglise grecque 
jusqu’au onzième siècle, Revue de l’Histoire des religions 105 (1932), 5–43 ; 106 
(1932), 525–574 ; 107 (1933), 8–55.
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koroljuk, amit Jézus mondott és tett. Az elbeszélés az üdvhozó 
Kereszt eseményének jelenébe helyez vissza. Fel kell hívnunk a fi-
gyelmet azonban egy nagyon gyorsan bekövetkező silányulásra, 
aminek hatására az elbeszélés fókusza egyre inkább a Jézus által 
mondottak betűjére irányul. A figyelem a szavaktól és tettektől 
elválaszthatatlan értelemről fokozatosan a szavak betű szerinti 
jelentésére fordul, s ennek hatására az olvasók és hallgatók a ke-
nyér és bor „színének” átlényegülésére (transzszubsztanciáció) 
összpontosítanak. Pedig a szöveg szándéka mindenekelőtt az, 
hogy meghívjon: valóságosan legyünk jelen Jézus világot meg-
váltó tettében, és részesüljünk belőle. Csak az ünneplésnek a 
kenyér és bor magunkhoz vételét is magában foglaló egésze, s 
benne annak jelenléte, aki meghirdeti és megjeleníti, szimboli-
zálja saját halálát, adja meg az eukarisztikus lakoma valódi je-
lentőségét.

Összegzésül

Amikor az Egyház azt a parancsot kapja, hogy emlékezzen meg 
Jézus Krisztusról, akkor arra is ösztönzést kap, hogy saját ere-
detéhez férjen hozzá: ez lenne az emlékezés rendeltetése, azzal 
a sajátsággal, hogy Jézusban a cselekvő Istenhez fér hozzá. Jé-
zusban az Egyház megleli létezésének értelmét és felkészül arra, 
hogy engedje Istent és Jézust önmagán keresztül cselekedni.

Az anamnézis által az Egyház nem pusztán arra kap meg-
hívást, hogy a „konszekráció” szavait kimondja (ez magától ér-
tetődik), hanem arra is, hogy asztalhoz telepedjen. Olyan étke-
zéshez, amely nem azonnali jóllakást céloz, hanem eukarisztikus 
lakomához, amely előkészítést, konszekrációt és részesedést is 
magában rejt: így valósul meg Jézus óhaja.

A Jézusra való emlékezés dinamikus: az emlékezésben az 
Urával kapcsolatba kerülő Egyházat a jövő felé ösztökéli, s neki 
is hétköznapi létében kell kifejeznie Istennek az emberek közti 
szeretetet megalapozó szeretetét, mivel Jézus maga is így élt. Mi 
másról szólna a lábmosás jánosi elbeszélése (vö. Jn. 13)?

Végül, hogy jobban befogadhatóvá tegyem annak misztéri-
umát, hogy egy múltbéli tett hogyan is marad hatékony száza-
dokon át, egy szimbolikus analógiához szeretnék folyamodni. 
Minden reggel azt mondjuk, hogy „felkel a nap”, noha pontosan 
tudjuk, hogy nem a nap kel fel minden reggel, hanem a föld teszi 
ki magát minden reggel léte középpontjának, a napnak. Ugyan-
ez áll Jézus azon tettére, hogy minden emberért feláldozza ön-
magát. Mostantól Ő áll „a keresztény naprendszer” középpont-
jában, abban az értelemben, hogy tőle függ minden, és minden 
tőle kapja életét.

Minden reggel elmondom, hogy egyidejűvé, jelenvalóvá te-
szem ezt a tettet, de jól tudom, hogy ennek egyes egyedül az 
ellenkezője igaz. Minden reggel jelenvalóvá teszem magamat 
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Jézus áldozata számára, amely bár múltbéli egyszeri esemény 
marad, mégis időn felüli kiterjedéssel bír, és lehetővé teszi, hogy 
a megállás és irgalom nélkül múló idő vastag burka ellenére is 
jelenvalóvá legyek számára. Az idő így egyszerre tesz szert az 
örökkévalóság mélységére, s olyan lendületre, amely – mivel Is-
ten üdvözítő tettébe veti horgonyát – megnyit engem a kiengesz-
telődésre.
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